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Eläinperäisten elintarvikkeiden ja muiden tavaroiden
VIRALLINEN VALVONTA RAJATARKASTUSASEMALLA
(eläinlääkinnällinen rajatarkastus)
1 Yleistä
Eläinperäiset elintarvikkeet, - tavarat ja eläimet, joille on suoritettava unioniin tuotaessa
virallinen valvonta rajatarkastusasemalla (myöh. eläinlääkinnällinen rajatarkastus), on
lueteltu Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/2007, Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 soveltamissäännöistä virallisen valvonnan kohteena
rajatarkastusasemilla olevien eläinten, eläinperäisten tuotteiden, sukusolujen ja alkioiden,
eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden sekä heinien ja olkien
luetteloiden osalta ja päätöksen 2007/275/EY muuttamisesta
Tämä asetus päätös eli luettelo eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen vaativista tavaroista
on myös Tullin intrassa (Toiminnot – Rajoitukset – Hyödyllistä tietoa).
Tarkastukset tulee suorittaa rajatarkastusasemalla Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU) 2017/625 49 artiklan mukaisesti.
Tarkastusten suorittamisesta säädetään Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU)
2019/2130, virallisen valvonnan kohteena rajatarkastusasemilla oleville eläimille ja
tavaroille suoritettavien asiakirjatarkastusten, tunnistustarkastusten ja fyysisten
tarkastusten aikana ja niiden jälkeen toteutettavia toimia koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä
Eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen suorittaa Ruokaviraston palveluksessa oleva tai sen
valtuuttama rajaeläinlääkäri rajatarkastusasemalla eläimille ja eläimistä saataville tuoteerille, jotka tuodaan kolmansista maista eli EU:n ulkopuolelta Suomeen tai Suomen kautta
toiseen jäsenvaltioon tai toiseen kolmanteen maahan.
Kolmasmaa-alkuperää olevaksi eräksi katsotaan myös EU-alkuperää olevat elintarvikkeet
ja tavarat, jotka tulevat Suomeen kolmannesta maasta. Niille on myös suoritettava
rajatarkastus. Erälle ei suoriteta eläinlääkinnällistä rajatarkastusta, mikäli tarkastus on jo
suoritettu jossain toisessa jäsenvaltiossa.
THT:ssä 95/2006 olevaa menettelyä ei sovelleta eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen
vaativiin tuotteisiin.
2 Rajanylityspaikat ja rajatarkastusasemat, asemien aukioloajat, sekä asemilla
tarkastettavat elintarvikkeet ja muut tuotteet
Ruokaviraston nettisivuilla: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/tuonti-eunulkopuolelta/elaimet-ja-elainperaiset-tuotteet/
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Rajanylityspaikkana toimiva
tullitoimipaikka

Rajatarkastu
s-aseman
sijaintikunta

Aukioloaj
at

Tarkastettavat
elintarvikkeet

Tarkastettavat
muut tuotteet

Helsinki/satama

Helsinki

8.00‒
15.45
ma‒pe

Vain pakatut
elintarvikkeet,
myös
lämpötilakontrolloid
ut

Vain pakatut muut
tuotteet, myös
lämpötilakontrolloid
ut

HelsinkiVantaa/lentoase
ma

Vantaa

8.00‒
15.45
ma‒pe

Vain pakatut
elintarvikkeet myös
lämpötilakontrolloid
ut

Vain pakatut muut
tuotteet, myös
lämpötilakontrolloid
ut, muut eläimet
kuin sorkka- ja
kavioeläimet* sekä
hevoseläimet

Vaalimaa/maanti
e

Virolahti

9.00–
Vain pakatut
14.45 ma, elintarvikkeet,
to, pe
myös
lämpötilakontrolloid
ut

Vain pakatut muut
tuotteet, myös
lämpötilakontrolloid
ut, sorkka- ja
kavioeläimet*,
rekisteröidyt
hevoseläimet**,
muut eläimet

Selite
*sorkka- ja kavioeläimet = naudat, siat, lampaat, vuohet, luonnonvaraiset ja koti-eläiminä
pidettävät kavioeläimet
**rekisteröidyt hevoseläimet = rekisteröity Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU) 2016/1012 mukaisesti
3 Eläinlääkinnällistä rajatarkastusta ei kuitenkaan tehdä
•

Andorrasta, Liechtensteinista, Monacosta, Norjasta, San Marinosta ja Sveitsistä
tuotaville eläimistä saataville elintarvikkeille ja muille tuotteille

•

Islannista tai Färsaarilta tuotaville elintarvikkeeksi tarkoitetuille kalastustuotteille tai
muille kaloista saataville tuotteille, koska em. tuonneissa sovelletaan
sisämarkkinakaupan määräyksiä.

•
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Yhdistelmätuotteille, jotka eivät sisällä lihaa ja sisältävät alle puolet tuotteen
kokonaismäärästä maitotuotteita, munatuotteita tai jalostettuja kalastustuotteita.
Lisätietoa yhdistelmätuotteista: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20191044
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Rajatarkastusasemalla suoritettavaa virallista valvontaa on aina kohdistettava
elintarvikesekoituksiin, jos kyseiset elintarvikesekoitukset:
1) sisältävät lihavalmisteita;
2) sisältävät vähintään puolet muita eläinperäisiä jalostettuja tuotteita kuin
lihavalmisteita; tai
3) sisältävät alle puolet meijerituotteita, jos lopputuotteet eivät täytä alla lueteltuja
vaatimuksia.
tuotteet
o säilyvät huoneenlämmössä tai on valmistettaessa selvästi täysin kypsennetty
tai lämpökäsitelty koko sisältönsä osalta siten, että kaikki raakatuotteet on
denaturoitu;
o on varustettu selvillä merkinnöillä, joiden mukaisesti ne on tarkoitettu
ihmisravinnoksi;
o on pakattu turvallisesti tai suljettu puhtaisiin astioihin; ja
o on varustettu kaupallisella asiakirjalla ja jäsenvaltion virallisella kielellä
olevalla merkinnällä siten, että asiakirja ja merkintä antavat yhdessä tiedot
elintarvikesekoituksen luonteesta ja määrästä sekä pakkausten määrästä,
alkuperämaasta, valmistajasta ja ainesosista; tai
o rajatarkastusasemilla tarkastettavia elintarvikesekoituksia koskevista
luetteloista annetun komission päätöksen 2007/275/EY liitteessä II luetellut
elintarvikesekoitukset.
o Elintarvikesekoituksiin sisältyvien meijerituotteiden tulee olla peräisin
o hyväksytystä maasta (komission asetuksen (EU) No 605/2010 liitteessä I
luetellut maat)
ja
o meijerituotteen tulee olla käsitelty kyseisessä asetuksessa mainitulta
tuontimaalta vaaditulla tavalla.
•

Matkustajien matkatavaroissa tuotaville tai pikkupaketteina yksityishenkilöille
lähetettäville elintarvikkeille. Näitä koskevat kuitenkin tuliaistuonnin ehdot (kohta
3.1.)

•

Diplomaattisten edustustojen tai diplomaattisia oikeuksia nauttivien kansainvälisten
järjestöjen omaan käyttöön tuotavat tuontierät.

•

Kansainvälistä liikennettä harjoittavissa kuljetusvälineissä olevat elintarvikkeet, jotka
on tarkoitettu miehistön ja matkustajien käyttöön sillä edellytyksellä, että niitä ei
tuoda unionin alueelle. Mikäli tässä kohdassa tarkoitetut elintarvikkeet puretaan
kuljetusvälineestä, ne on hävitettävä tai toimitettava käytettäväksi rajaeläinlääkärin
osoittamaan tarkoitukseen. Elintarvikkeet voidaan kuitenkin siirtää samalla
Tullialueella suoraan yhdestä kansainvälistä liikennettä harjoittavasta
kuljetusvälineestä toiseen Tullin valvonnassa.
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Näyttelytarkoituksiin tai tutkimustarkoituksiin tarkoitettu erä eläinperäisiä tuotteita,
jotka tulevat käytettäväksi Suomessa.
o Tuonti on mahdollista ainoastaan Ruokaviraston tuontiluvalla
o Tuojan tulee esittää Ruokaviraston myöntämä tuontilupa Tullissa.
o Tuontiluvassa luetellaan tuonnin ehdot erälle.

3.1 Matkustajien mukanaan tuomat tuliaiset
Komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/2122 mukaan EU:n ulkopuolelta saapuva
matkustaja ei saa tuoda matkatavaroissaan liha- tai maitotuotteita muutamia
poikkeusmaita ja -tuotteita lukuunottamatta. Lihaa ja lihatuotteita ei saa tuoda ollenkaan.
Kalastustuotteita saa tuoda pääsääntöisesti 20 kg:n verran, ja muita eläinperäisiä tuotteita
(lihaa lukuunottamatta) 2 kg, jos maalla ei ole näiden suhteen poikkeusmääräyksiä. Tarkat
ohjeet Ruokaviraston sivulla: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elaintenterveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/siat/afrikkalainen-sikarutto/matkailijoille-afrikkalaisestasikarutosta/kun-matkustat-eun-ulkopuolelta-suomeen/
Tullin tehtävä on valvoa riskiperusteisesti matkatavaroita, ja laittomat tuotteet
havaitessaan haltuunottaa ne ja toimittaa asianmukaisesti hävitettäväksi.
Rajanylityspaikassa tulee olla selkeästi matkustajien nähtävillä tiedotteita, joissa kerrotaan
rajoitetuista tuotteista. Matkustajan voivat vapaaehtoisesti laittaa eläinperäiset
elintarvikkeet niille osoitettuihin keltaisiin jäteastioihin rajanylityspaikoilla, joissa niitä on.
Tällöin erillistä haltuunottoa ei tehdä.
3.2 Matkustajien mukana kulkevat lemmikit
Matkustajan mukana kulkevat ei-kaupalliset lemmikkieläimet, joita on kaikkiaan yhteensä
korkeintaan 5 kpl, kuuluvat Tullin valvontaan. Suomeen saapuessa Tulli tarkastaa, että
eläimellä on vaadittu EU-mallin mukainen terveystodistus asianmukaisine merkintöineen.
Tarkat eläinten tuontiehdot Ruokaviraston nettisivuilla (hakukone):
https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/matkustus/lemmikkien-maahantulo/
Jos eläin ei tuontihetkellä täytä maahantuontiehtoja, palautetaan eläin lähtömaahan tai
lopetetaan.
4 Eläinlääkinnällinen rajatarkastus
4.1 Organisaatio
Eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta vastaa Ruokaviraston eläinten terveyden ja
hyvinvoinnin osaston eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen ja sisämarkkinakaupan jaosto.
Virkaeläinlääkäreiden lisäksi Ruokavirasto on valtuuttanut eläinlääkäreitä suorittamaan
rajatarkastuksia virka-ajan ulkopuolella tapahtuvia tarkastuksia varten.
4.2 Ennakkoilmoittaminen
Maahantuojan on ilmoitettava ao. rajatarkastusasemalle tuontierän saapumisesta jo ennen
erän saapumista unionin alueelle täyttämällä TRACES-ohjelmalla CHED-asiakirjan osa I,
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”saapuvaa erää koskevat tiedot.”
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Kaikki tuontierät on ilmoitettava TRACES-järjestelmällä vähintään tuontia edeltävänä
työpäivänä. Ohjeet ohjelmaan rekisteröitymisestä ja käytöstä löytyvät nettiosoitteesta
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/traces/
Maahantuojan on lisäksi sovittava Ruokaviraston kanssa tuontierän tarkastusajankohdasta
viimeistään edellisenä työpäivänä ennen tuontierän toimittamista rajatarkastusasemalle.
4.3 Tarkastukseen ohjaus
Maahantuojan on täytettävä CHED-todistuksen ensimmäinen sivu TRACES-ohjelmassa
ennen rajanylitystä ja luovutettava yksi kopio todistuksesta rajanylityspaikan
tulliviranomaiselle.
Mikäli rajatarkastusasema (Helsinki satama) ei sijaitse rajanylityspaikan yhteydessä, on
rajanylityspaikan tulliviranomaisen merkittävä maahantuojalta saamaansa CHEDtodistuksen kopioon se rajatarkastusasema, minne tuontierä on rajanylityspaikalta
kuljetettava ja se aikaraja, jonka sisällä tuontierä on kuljetettava rajatarkastusasemalle.
Tulliviranomaisen on lisäksi merkittävä joku saatavilla olevasta seuraavasta kolmesta
numerosta CHED-todistuksen tai sen kopion ensimmäisen sivun laitaan sopivaan tyhjään
kohtaan:
1. Tullauksessa käytettävä siirtoluvan numero
2. T1:ssä ja TIR-Carnetissa käytettävä passitusnumero
3. Varastoinnissa ja muonituksessa käytettävä luovutusnumero
Merkintä CHED-todistukseen tehdään erän seurattavuuden lisäämiseksi. Lopuksi
rajanylityspaikan tulliviranomainen lähettää sähköpostilla CHED-todistuksen
rajatarkastusasemalle ja antaa kopion maahantuojalle tai tämän edustajalle.
5 Vapaaseen liikkeeseen luovuttaminen
5.1 Suomeen toisen jäsenmaan kautta tuodut tuote-erät
Tulli selvittää eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen tarpeen ennen Tullimenettelyyn
asettamista. Erälle on voitu tehdä rajatarkastus jossain toisessa jäsenvaltiossa ja tästä on
todisteena CHED-todistus. Elävät eläimet tarkastetaan aina ensimmäisessä
jäsenvaltiossa, johon ne saapuvat EU:n alueella, eikä hyväksynnän jälkeen toista
tarkastusta tarvitse tehdä. Eläinperäisille tuotteille on olemassa aikarajat, jonka kuluessa
ne voivat siirtyä ilman tarkastusta määränpääjäsenvaltioon, jossa erälle suoritetaan
eläinlääkinnällinen rajatarkastus. Uudelleenlastausajat eläinperäisille tuotteille ovat
•
•

lentoasemalla 3 päivää
satamassa 30 päivää
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Tulliviranomaiset voivat sallia lähetyksen asettamisen vain CHED-todistuksen osoittamaan
tullimenettelyyn. Tulli voi sallia lähetyksen luovuttamisen vapaaseen liikkeeseen vasta
sitten, kun on esitetty asianmukaisesti valmiiksi täytetty CHED. Tullimuodollisuuksien
jälkeen tavara voi liikkua vapaasti unionialueella.
5.2 Suomeen suoraan kolmannesta maasta tuotavat tuote-erät
Jos eläinlääkinnällistä rajatarkastusta ei ole suoritettu tai tavaraerä tuodaan suoraan
kolmannesta maasta, Tulli ohjaa tavarat rajatarkastukseen (katso edellä osassa 4.3.
Tarkastukseen ohjaus).
5.3 Eläinlääkinnällinen rajatarkastus
Rajatarkastus suoritetaan Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2130
mukaisesti rajatarkastusasemalla. Rajatarkastukseen kuuluu aina asiakirja- sekä
tunnistustarkastus. Fyysinen tarkastus suoritetaan kaikille eläimille ja tuotteille
harvennettua menettelyä noudattaen. Erästä voidaan ottaa myös laboratoriotutkimuksiin
meneviä näytteitä.
5.3.1 Asiakirjatarkastus
Asiakirjatarkastuksia koskevat yksityiskohtaiset säännöt on lueteltu asetuksen 2019/2130
artiklassa 2.

Rajatarkastusasemalla tarkastetaan erään liittyvät dokumentit. Asiakirjoista tarkastetaan
erän ja todistuksen yhteenkuuluvuus, käyttötarkoitus ja määränpää. Terveystodistuksen on
oltava
•
•
•
•
•
•

alkuperämaan toimivaltaisen viranomaisen myöntämä (yleensä virkaeläinlääkäri)
niillä on oltava yksilöivä viitenumero
niiden on oltava täydellisesti täytetty
niistä on käytävä ilmi henkilö, joka ne on allekirjoittanut, ja myöntämispäivä
ne ovat tarvittaessa asianomaisen kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen
myöntämiä
ne on laadittu yhdellä tai useammalla unionin toimielinten virallisella kielellä, jota
todistuksen myöntävä virkamies ymmärtää, ja tarvittaessa jollakin määrämaana
olevan jäsenvaltion virallisista kielistä, käytännössä suomi, ruotsi ja englanti
hyväksytään Suomessa.

Rajatarkastusaseman toimivaltainen viranomainen tarkastaa, että maahantuojan tai tämän
edustajan tekemä CHED-todistus vastaa terveystodistusta.
5.3.2 Tunnistustarkastus
Tunnistustarkastuksia koskevat yksityiskohtaiset säännöt on lueteltu asetuksen 2019/2130
artiklassa 3.
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Tunnistustarkastus tehdään aina rajatarkastusasemalla.Tunnistuksessa tarkastetaan
tuontierän ja sitä seuraavien tuontiasiakirjojen yhteenkuuluvuus seuraavasti:
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Konteissa tuotavien tuontierien osalta tarkastetaan, että viejämaan tai sellaisen
jäsenvaltion, jonka alueen kautta tuontierä on kuljetettu, viranomaisten kiinnittämät sinetit
ovat ehjät ja että sineteissä olevat tiedot vastaavat mukana seuraavien tuontiasiakirjojen ja
rajatarkastustodistukseen merkittyjä tietoja.
Tarkastetaan tuontierän pakkauksiin tehtyjen, tuotteiden alkuperämaahan ja -laitokseen
viittaavien leimojen ja merkintöjen yhdenmukaisuus tuontiasiakirjojen ja
rajatarkastustodistukseen merkittyjen tietojen kanssa
Tarkastetaan lähetyksen sisältö ja määrä. Elävien eläinten kyseessä ollessa tarkastetaan
eläinten lukumäärä, niiden laji, rotu, sukupuoli, ikä ja luokka, tapauksen mukaan
5.3.3 Fyysinen tarkastus
Fyysisiä tarkastuksia koskevat yksityiskohtaiset säännöt on lueteltu asetuksen 2019/2130
artiklassa 4.
Lähetykset voidaan purkaa osittain tai kokonaan kuljetusvälineestä, jos se on tarpeen,
jotta fyysiset tarkastukset voidaan suorittaa koko lähetyksen osalta.
Fyysisessä tarkastuksessa tarkastetaan, että unionin alueelle tuotavaksi tarkoitetut erät
ovat vaatimusten mukaisia ja vastaavat terveystodistuksessa annettua tietoja.
Erien kuljetusolosuhteet on oltava vaatimusten mukaiset eivätkä heikennä tuote-erän
laatua ja säilyvyyttä. Tarkastetaan, että unionin alueelle tuotavaksi tarkoitettujen
elintarvikkeiden pakkausmateriaali ja -merkinnät täyttävät unionin
elintarvikehygienialainsäädännön vaatimukset tai näiden puuttuessa määränpäänä olevan
jäsenvaltion kansalliset määräykset.
Erien lämpötila kuljetuksen aikana on oltava pysynyt unionin lainsäädännössä edellytetyn
vaihteluvälin mukaisena eikä kylmäketjussa ole ollut puutteita eikä katkoksia,
tarkastamalla kuljetuksen aikaisista lämpötiloista kirjatut tiedot.
Toimivaltainen virnaomainen tutkii erästä aistinvaraisesti tavaroiden hajun, värin,
koostumuksen tai maun varmistaakseen soveltuvat käytettäviksi aiotussa tarkoituksessa ja
että niiden ominaisuudet eivät ole muuttuneet kuljetuksen aikana.
Rajaeläinlääkäri voi määrätä tuontierän käyttökieltoon siihen asti kunnes
eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen tulos on varmistunut, jos on epäselvää täyttääkö
tuontierä tämän asetuksen vaatimukset. Tuontierä on tällöin säilytettävä rajaeläinlääkärin
määräysten mukaisesti Tullin valvonnassa.
Saatuaan rajaeläinlääkäriltä tiedon, että tuontierä on hyväksytty luovutettavaksi vapaaseen
liikkeeseen, tuontierä voidaan asettaa Tullimenettelyyn ja suorittaa tullaustoimenpiteet.
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6 Suojapäätösten alaiset erät ja eläinlääkinnällisessä rajatarkastuksessa hylätyt erät
Komissio julkaisee suojapäätöksiä,jotka rajoittavat tuontia mikäli jossain maassa on
havaittu esim. taudinpurkauksia. Suojapäätöksissä luetellaan tuonnin ehdot, jotka
koskevat näitä tuotteita tai alkuperämaita.
Tuonti voi olla rajoitettu ja sallittu tietyin ehdoin tai se voi olla kokonaan kielletty.
Komission suojapäätökset löytyvät internetosoitteesta http://mmm.fi/lainsaadanto/elaimetelintarvikkeet-ja-terveys/komission-suojapaatokset
7. Kolmannesta maasta Suomen kautta kolmanteen maahan (välivarastoinnin
jälkeen tai suoraan) kuljetettaville erille tehtävät tarkastukset
Samassa kuljetusvälineessä pysyville unionin kautta toiseen kolmanteen maahan
kuljetettavien eläinten lähetyksille tehtävät asiakirjatarkastukset. Asiakirjatarkastukset on
tehtävä alkuperäisille virallisille todistuksille tai asiakirjoille. Todistukset palautetaan
toimijalle tarkastuksen jälkeen, jotta ne voivat jatkaa määränpäämaahan.
Tunnistustarkastukset ja fyysiset tarkastukset tehdään myös, mikäli epäillään sääntöjen
noudattamatta jättämistä.
Uudelleenlastattujen eläinlähetysten asiakirjatarkastukset, tunnistustarkastukset ja fyysiset
tarkastukset on tehtävä sillä rajatarkastusasemalla, jolla uudelleenlastaus suoritetaan.
Asiakirjatarkastukset suoritetaan niille virallisten todistusten tai asiakirjojen
alkuperäiskappaleille tai jäljennöksille, joiden on oltava uudelleenlastattujen lähetysten
mukana.
Tarkastukset tulee suorittaa sillä rajatarkastusasemalla, jolla uudelleenlastaus suoritetaan,
mikäli uudelleenlastauksessa on kulunut
•
•

lentoasemalla on yli 3 päivää;
satamassa on yli 30 päivää;

Jos kolmansiin maihin lähetettäväksi tarkoitettua lähetystä koskevat aikarajat ylittyvät ja
jos lähetys ei ole sääntöjen mukainen, on rajaeläinlääkärin määrättävä toimija joko
hävittämään lähetys tai varmistamaan, että se poistuu unionin alueelta viipymättä.
Toimijoiden on varmistettava, että eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen piiriin kuuluvia
lähetyksiä varastoidaan uudelleenlastausaikana ainoastaan joko
•
•

saman sataman tai lentoaseman tullialueella tai vapaa-alueella sinetöidyissä
konteissa;
tai
rajatarkastusaseman valvontaan kuuluvissa kaupallisissa varastointitiloissa

Uudelleenlastattaviksi tarkoitetuista lähetyksistä on tehtävä ennakkoilmoitus TRACESjärjestelmällä sille rajatarkastusasemalle, jolla uudelleenlastaus suoritetaan ennen
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määräaikojen umpeutumista. Ilmoitukseen on sisällytettävä seuraavat tiedot:
•
•
•
•
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tarvittavat tiedot lähetyksen tunnistamisesta ja sijainnista lentoasemalla tai
satamassa;
käytettyä kuljetusvälinettä koskevat tunnistetiedot;
lähetyksen arvioitu saapumis- ja lähtöaika;
lähetyksen määräpaikka.

Sen rajatarkastusaseman, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu, toimivaltaiset
viranomaiset voivat hyväksyä eläinlähetysten kauttakuljetuksen yhdestä kolmannesta
maasta toiseen kolmanteen maahan unionin alueen kautta ainoastaan, jos
asiakirjatarkastuksista, tunnistustarkastuksista ja fyysisistä tarkastuksista on saatu toivotut
tulokset. Tällöin rajaeläinlääkäri myöntää erälle hyväksyvän CHED-todistuksen.
Lähetys kuljetetaan rajatarkastusasemalta 15 päivän kuluessa tullivalvonnassa,
purkamatta sitä tai jakamatta sitä osiin, suoraan johonkin seuraavista määräpaikoista:
•
•
•

rajatarkastusasemalle, jonka kautta se poistuu unionin alueelta;
hyväksyttyyn varastoon;
unionista lähtevälle alukselle, jos lähetys on tarkoitettu laivamuonitukseen.

Mikäli erä ei ole saapunut määräpaikkaan 15 vuorokauden kuluessa, on
rajatarkastusaseman viranomaisen
•
•
•

tarkistettava määräpaikan toimivaltaisilta viranomaisilta, onko lähetys saapunut
määräpaikkaan;
jos lähetys ei ole saapunut, ilmoitettava siitä tulliviranomaisille;
tehtävä lisätutkimuksia lähetyksen tosiasiallisen sijainnin määrittämiseksi
yhteistyössä tulliviranomaisten ja muiden viranomaisten kanssa.

Lähetys, joka on tarkoitettu unionin alueelta lähtevälle alukselle, sen rajatarkastusaseman,
jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu, toimivaltaisten viranomaisten on annettava
CHED-asiakirjan lisäksi komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2128 (24)
liitteessä vahvistetun mallin mukainen virallinen todistus, jonka on seurattava lähetyksen
mukana alukselle. Useita tuotteita sisältävälle lähetykselle voidaan myös myöntää
yhteinen edellä mainitunlainen todistus, jossa on kuitenkin mainittu jokaisen erän CHEDnumero.
7.1. Ilman välivarastointia tapahtuvan kauttakuljetuksen poistuminen unionin
alueelta
Kolmanteen maahan tarkoitettu tuontierä on vietävä pois unionin alueelta
rajatarkastusaseman kautta. Tuontierä on eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen jälkeen
tapahtuvan maantie-, rautatie- tai sisävesireittejä pitkin tapahtuvan kuljetuksen aikana
kuljetettava Tullin valvonnassa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2913/92 säädettyä T1menettelyä noudattaen sinetöidyssä kuljetusvälineessä pois unionin alueelta. Tuontierää ei
saa kuljetuksen aikana purkaa, jakaa eikä muutoinkaan käsitellä.
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7.2. Vapaavarastot, vapaa-alueet ja Tullivarastot
Toimijoiden velvollisuudet varastoissa
Lähetyksestä vastaavan toimijan on ilmoitettava Ruokavirastolle lähetyksen saapumisesta
hyväksyttyyn varastoon.
Ruokavirasto voi vapauttaa hyväksytystä varastosta vastaavan toimijan velvollisuudesta
ilmoittaa toimivaltaisille viranomaisille lähetyksen saapumisesta varastoon edellyttäen, että
tulliviranomaiset ovat hyväksyneet toimijan asetuksen (EU) N:o 952/2013 artiklassa 38
tarkoitetuksi valtuutetuksi talouden toimijaksi.
Ruokavirasto voi vapauttaa lähetykset tunnistustarkastuksista edellyttäen, että
tulliviranomaiset ovat hyväksyneet lähetyksestä vastaavan toimijan asetuksen (EU) N:o
952/2013 artiklassa 38 tarkoitetuksi valtuutetuksi talouden toimijaksi.
Lähetyksestä vastaavan toimijan on varmistettava, että varastoihin siirrettävien tai niissä
varastoitavien tavaroiden mukana on asiaankuuluva CHED-asiakirja ja paperikopio tai
sähköinen jäljennös virallisesta todistuksesta.
Lähetyksestä vastaavan toimijan on kuljetettava tavaroiden lähetykset hyväksytyistä
varastoista johonkin seuraavista määräpaikoista:
•
•
•
•
•

rajatarkastusasemalle, jonka kautta ne poistuvat unionin alueelta jatkaakseen
muihin määräpaikkoihin;
toiseen hyväksyttyyn varastoon;
unionin alueella sijaitsevaan Naton tai Yhdysvaltojen sotilastukikohtaan;
unionista lähtevälle alukselle, jos lähetykset on tarkoitettu laivamuonitukseen;
paikkaan, jossa lähetykset on määrä hävittää

jos seuraavat vaatimukset täyttyvät: varastosta vastaava toimija ilmoittaa tavaroiden
siirtämisestä toimivaltaisille viranomaisille täyttämällä täytäntöönpanoasetuksen (EU)
2019/2128 liitteessä vahvistetun mallin mukainen virallisen todistuksen sekä varmistaa,
että todistus seuraa erän mukana on sen määräpaikkaan asti.
Ruokavirasto antaa luvan tavaroiden siirtämiseen ja antaa lähetyksestä vastaavalle
toimijalle loppuun täytetyn em. virallisen todistuksen, jota voidaan käyttää sellaisen
lähetyksen toimittamiseen, joka sisältää useammasta kuin yhdestä alkuperäisestä
lähetyksestä saatuja tai useamman kuin yhden tuoteluokan tavaroita; lähetyksestä
vastaava toimija kuljettaa tavarat tullivalvonnassa ja Ruokaviraston valvonnassa
sinetöidyissä konteissa.
Vapaavarastosta tai -alueelta tai Ruokaviraston hyväksymästä tullivarastosta kolmanteen
maahan tai muonituselintarvikevarastoon toimitettava tuontierä on kuljetettava
määränpäähänsä Tullin valvonnassa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2913/92
säädettyä T1-menettelyä noudattaen sinetöidyssä kontissa tai kuljetusvälineessä
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Kun erien toimittaminen alukseen on saatu päätökseen, määräsataman toimivaltaisen
viranomaisen tai aluksen päällikön edustajan on vahvistettava toimitus siitä
rajatarkastusasemasta, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu, tai varastosta
vastaaville toimivaltaisille viranomaisille joko
•
•

allekirjoittamalla virallinen todistus
tai
sähköisin menetelmin, kuten IMSOC:n tai olemassa olevien kansallisten
järjestelmien kautta.

Vahvistus on toimitettava 15 päivän kuluessa rajatarkastuksesta.
8 Tulli valvoo palautuserien kuljetuksen määränpäälaitokseen
8.1 Palautuserät, jotka kolmasmaa on hylännyt:
•
•
•

•

•
•
•

•

lähetyksen mukana on vientijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen myöntämä
alkuperäinen virallinen terveystodistus tai asiakirja, tai sen sähköinen vastine tai
sen oikeaksi todistettu jäljennös;
lähetyksen mukana on unionissa sijaitsevan määräpaikan toimivaltaisen
viranomaisen ilmoitus, jossa vahvistetaan, että se suostuu vastaanottamaan
lähetyksen, ja ilmoitetaan unioniin palautuksen määräpaikka;
lähetyksen mukana on jokin seuraavista asiakirjoista, jossa ilmoitetaan syy sille,
että kolmas maa epäsi lähetyksen pääsyn, tapauksen mukaan purkamisen,
varastoinnin ja uudelleenlastauksen paikka ja päivämäärä kyseisessä kolmannessa
maassa, sekä seuraavat tiedot:
kun on kyse konteista tai pakkauksista, joissa on koskematon alkuperäinen sinetti,
lähetyksestä vastaavan toimijan ilmoitus, jossa vahvistetaan, että kuljetus on
tapahtunut kyseisille eläinperäisille tuotteille soveltuvissa olosuhteissa eikä
lähetyksen sisältö ole muuttunut kuljetuksen aikana
jos eläinperäiset tuotteet purettiin kolmannessa maassa, kyseisen kolmannen maan
toimivaltainen viranomainen tai muu viranomainen on todistanut, että
eläinperäisille tuotteille ei tehty kyseisessä kolmannessa maassa muuta käsittelyä
kuin purkaminen, varastointi ja uudelleenlastaus;
tehokkaita toimenpiteitä toteutettiin, etteivät eläinperäiset tuotteet saastu direktiivin
2002/99/EY liitteessä I lueteltuja tarttuvia eläintauteja aiheuttavilla taudinaiheuttajilla
kyseisessä kolmannessa maassa tapahtuneen purkamisen, varastoinnin ja
uudelleenlastauksen aikana;
kyseisessä kolmannessa maassa tapahtuneen purkamisen, varastoinnin ja
uudelleenlastauksen paikka ei ollut eläinten terveyteen liittyvien siirtorajoitusten
kohteena direktiivin 2002/99/EY liitteessä I lueteltujen tarttuvien eläintautien vuoksi
kyseisessä kolmannessa maassa tapahtuneen purkamisen, varastoinnin ja
uudelleenlastauksen aikana.
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Sellaisissa tapauksissa, joissa vientijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ei myöntänyt
alkuperäistä asiakirjaa tai todistusta lähetyksen vastaanottamisesta, lähetyksen alkuperä
on todennettava muulla tavalla lähetyksestä vastaavan toimijan esittämien
asiakirjatodisteiden perusteella.
Rajatarkastusaseman toimivaltaisen viranomaisen on seurattava eläinperäisten tuotteiden
lähetyksen kuljettamista ja saapumista määräpaikkaan komission delegoidun asetuksen
(EU) 2019/1666 artikloiden 2 ja 3 mukaisesti.
Lähetysten kuljetuksen seuraamista unionin saapumisrajatarkastusasemalta
määräpaikassa sijaitsevaan laitokseen koskevat edellytykset
• Rajatarkastusasemalta lähtevää kolmannen maan hylkäämää erää koskevat
seuraavat vaatimukset:
o sen on oltava saapumisrajatarkastusaseman toimivaltaisen viranomaisen
sinetöimä;
o se on kuljetettava purkamatta tai jakamatta sitä osiin;
o se on kuljetettava suoraan yhteisessä terveyttä koskevassa tuloasiakirjassa
ilmoitettuun määräpaikassa sijaitsevaan laitokseen.
Rajaeläinlääkäri monitoroi erän kuljetuksen määräpaikkaansa ja määräpaikan
toimivaltainen viranomainen saa tiedon TRACES-järjestelmän kautta.
8.2 Lähetysten määräpaikkaan saapumisen seurantaa koskevat edellytykset
Määräpaikan toimijan on yhden päivän kuluessa lähetyksen saapumisesta ilmoitettava
määräpaikassa sijaitsevassa laitoksessa suoritettavasta virallisesta valvonnasta
vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle lähetyksen saapumisesta kyseiseen laitokseen.
Määräpaikassa sijaitsevaa laitosta valvova viranomaisen on kuitattava TRACESjärjestelmässä erä saapuneeksi laitokseen täyttämällä CHED-asiakirjan osa III.
Mikäli CHED-asiakirjan osaa III ei ole täytetty 15 vuorokauden kuluessa sen lähdöstä
rajatarkastusasemalta, on erän todellinen sijainti tutkittava.
Jos lähetys ei toimenpiteiden jälkeen saavu määränpäähän, on Ruokaviraston ja
paikallisen viranomaisen toteutettava asianmukaisiksi katsomansa täytäntöönpanotoimet
lähetyksestä vastaavan toimijan suhteen asetuksen (EU) 2017/625 artikloiden 138 ja 139
mukaisesti.

