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Ohje löytyy: https://www.evira.fi/elintarvikkeet/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulkopuolelta/ohjeitatuonnista-kauttakulusta-ja-muonituksesta2/ohjeet-toimijoille-tullille-ja-rajaelainlaakareille/

EVIRAN OHJE KOSKIEN KOLMANNESTA MAASTA PALAUTETTAVIEN TUONTIERIEN
ELÄINLÄÄKINNÄLLISTÄ RAJATARKASTUSTA JA MUITA VAATIMUKSIA - OSA B
Tämä ohjeen osa B koskee sellaisia eläimistä saatavia elintarvikkeita ja muita eläinperäisiä
tuotteita, jotka ovat peräisin jostakin EU:n ulkopuolisesta maasta (kolmannesta maasta) ja jotka on
EU:n kautta tapahtuneen kuljetuksen jälkeen viety toiseen kolmanteen maahan, josta niitä ollaan
palauttamassa takaisin EU:n alueelle.
Ohjeen A-osa koskee sellaisia eläimistä saatavia elintarvikkeita ja muita eläinperäisiä tuotteita,
jotka ovat peräisin jonkin EU:n jäsenvaltion laitoksesta ja jotka on viety EU:sta johonkin
kolmanteen maahan, josta niitä ollaan palauttamassa takaisin EU:n alueelle. Huom! Ohjeen Aosaa sovelletaan myös Norjasta peräisin oleviin elintarvikkeisiin ja muihin tuotteisiin sekä Islannista
peräisin oleviin kalastustuotteisiin.
B. Vaatimukset koskien sellaisia kolmansista maista peräisin olevia EU:n kautta toiseen
kolmanteen maahan kuljetettuja eriä, jotka palautetaan takaisin EU:n alueelle
1. Saapumisrajaylityspaikat
Kolmansista maista peräisin olevat tuontierät tulee palauttaa EU:n alueelle sellaisen
tullitoimipaikan kautta, jossa on eläinlääkinnällinen rajatarkastusasema.
2. Ennakkoilmoitus
Maahantuoja, huolitsija tai muu tuontierästä vastuussa oleva henkilö tekee EU:n alueelle
palautettavasta tuontierästä ennakkoilmoituksen TRACES1 -viestinä ennen erän tuontia EU:n
alueelle saapumisrajanylityspaikan eläinlääkinnälliselle rajatarkastusasemalle.
3. Eläinlääkinnällinen rajatarkastus
Tuontierälle tehdään MMMa 1370/2004 liitteen 2 kohtien A ja B mukainen asiakirjatarkastus ja
tunnistus. Rajaeläinlääkäri voi tarpeelliseksi katsoessaan tehdä tällaiselle erälle myös fyysisen
tarkastuksen liitteen 2 kohdan C mukaisesti.
Rajaeläinlääkäri pitää itsellään erän mukana olevat alkuperäiset asiakirjat ja antaa niistä
maahantuojalle kopion. Hylättyjen erien tuontiasiakirjat rajaeläinlääkäri mitätöi leimaamalla niihin
punaisella "HYLÄTTY". Mitätöidyt tuontiasiakirjat jäävät rajatarkastusasemalle ja maahantuojalle
annetaan niistä kopiot.
Tarkastuksen päätteeksi rajaeläinlääkäri täyttää CVED:n2 osan 2 TRACES-järjestelmässä.

1

TRACES: eläinlääkinnällinen tietojärjestelmä, jota käytetään eläimistä saatavien elintarvikkeiden, muiden
tuotteiden ja elävien eläinten tuonnissa EU:n ulkopuolisista maista sekä elävien eläinten ja eräiden eläimistä
saatavien tuotteiden sisämarkkinakaupassa

2

CVED: (Common Veterinary Entry Document) EU:n ulkopuolisista maista tuotavien eläimistä saatavien
elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden sekä elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annettava
todistus
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4. Tuontierän varastointi
Eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen ollessa kesken tai tuontierän odottaessa toimittamista
lopulliseen määräpaikkaansa varastoidaan tuontierä eläinlääkinnällisen rajatarkastusaseman
tiloissa tai piha-alueella rajaeläinlääkärin ohjeiden mukaisesti.
5. Tuontierän mahdolliset määränpäät
Kolmansista maista peräisin olevat EU:n alueelle palautettavat tuontierät joudutaan käytännössä
hylkäämään, sillä niiden mukana olevat asiakirjat eivät enää täytä EU:n kauttakuljetuksen
edellyttämiä ehtoja (mm. liha- ja maitotuote-eriltä vaadittavat transito- ja muonitustodistukset;
muiden erien osalta alkuperämaa - määränpäätiedot eivät enää pidä paikkaansa).
Hylätty tuontierä on rajaeläinlääkärin määräyksen mukaisesti toimitettava kolmanteen maahan (voi
olla myös tuontierän alkuperämaa tai tuontierän palauttanut maa), hävitettävä tai käytettävä
sivutuoteasetuksen 1774/2002 mukaiseen tarkoitukseen3. Jos ihmisten tai eläinten terveyden
suojelemisesta tai muusta lainsäädännöstä ei muuta johdu, voi maahantuoja tai tämän edustaja
valita, mikä edellä mainituista valitaan.
6. Hylätyn tuontierän toimittaminen kolmanteen maahan
Hylätty tuontierä on toimitettava pois yhteisön alueelta sen rajatarkastusaseman kautta, jossa
tuontierä hylättiin. Mikäli tämä kuitenkin on mahdotonta, toimitetaan tuontierä pois yhteisön
alueelta muun, lähellä sijaitsevan eläinlääkinnällisen rajatarkastusaseman kautta. Esim.
Vaalimaalla hylätty erä voidaan toimittaa pois EU:n alueelta myös Haminan sataman ja
rajatarkastusaseman kautta.
Tuontierän hylännyt rajaeläinlääkäri ilmoittaa asianomaiselle tullitoimipaikalle ja tarvittaessa muun
poistumisrajatarkastusaseman rajaeläinlääkärille tuontierän aiotusta poistumisesta ko.
tullitoimipaikan tai rajatarkastusaseman kautta. Tullitoimipaikan tulliviranomaisen on ilmoitettava
erän poistumisesta EU:n alueelta tuontierän hylänneelle rajaeläinlääkärille ja tarvittaessa muun
poistumisrajatarkastusaseman rajaeläinlääkärille. Erän hylännyt rajaeläinlääkäri vastaa siitä, että
saa tiedon alla olevan, erälle annetun määräajan kuluessa.
Hylätty tuontierä on toimitettava pois yhteisön alueelta 60 vuorokauden sisällä erän hylkäämisestä.
Tuontierän varastointiaika rajatarkastusasemalla lasketaan mukaan kyseiseen määräaikaan.
Hylätty tuontierä on toimitettava pois yhteisön alueelta samalla kuljetusvälineellä4 kuin millä se
saapui EU:n alueelle.
7. Hylätyn tuontierän toimittaminen hävitettäväksi tai käytettäväksi sivutuoteasetuksen
1774/2002 mukaiseen tarkoitukseen
Hylätty tuontierä on toimitettava hävitettäväksi tai käytettäväksi sivutuoteasetuksen 1774/2002
mukaiseen tarkoitukseen rajaeläinlääkärin määräysten mukaisesti 60 vuorokauden sisällä
hylkäämisestä.

3

Sivutuoteasetuksen 1774/2002 mukainen tarkoitus voi olla vain poltto tai renderöinti (sivutuoteasetuksen
liitteen V luvun III mukaiset käsittelyt)
4
'Samalla kuljetusvälineellä' tarkoitetaan sitä konttia, missä tuontierä saapui EU:n alueelle ja missä sitä on
säilytetty rajatarkastusaseman piha-alueella. Jos tuontierä on purettu rajatarkastusaseman varastotiloihin,
voidaan tuontierä palauttaa alkuperäistä kuljetusvälinettä vastaavassa kuljetusvälineessä. Vaatimuksen
tarkoituksena on estää hylätyn tuontierän tarpeeton siirtely kuljetusvälineestä toiseen.
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Tuontierä on merkittävä siten, ettei sitä enää voida toimittaa muuhun kuin edellä mainittuun
tarkoitukseen.
Tuontierän toimittaminen rajaeläinlääkärin määräämään tarkoitukseen on tapahduttava tullin
valvonnassa.
Rajaeläinlääkäri merkitsee TRACES-järjestelmässä tehtävään CVED:iin erän kanavoitavaksi ja
määränpäälaitokseksi tuontierän käsittelylaitoksen tms. määränpään, mihin erä on määrätty
toimitettavaksi. Määränpään toimivaltaisen viranomaisen on kuitattava TRACES-järjestelmässä
tuontierä saapuneeksi laitokseen erän hävittämiselle tai käsittelylle annetun määräajan kuluessa.
Tuontierän kanavoitavaksi määränneen rajaeläinlääkärin on tarkistettava, että kyseinen kuittaus on
suoritettu asianmukaisesti. Mikäli näin ei ole tapahtunut, on rajaeläinlääkärin oltava yhteydessä
määränpään toimivaltaiseen viranomaiseen. Tarvittaessa tulli antaa virka-apua "kadonneen"
tuontierän olinpaikan selvittämisessä.
8. Hallintopäätöksen tekeminen hylätystä erästä
Rajaeläinlääkärin on tehtävä hylättyä tuontierää koskeva, erän maahantuojalle tai tämän
edustajalle osoitettu hallintopäätös valitusosoitteineen.
9. Hylätystä erästä ilmoittaminen
Rajaeläinlääkärin on välittömästi erän hylkäämisen jälkeen toimitettava maa- ja
metsätalousministeriön toimeenpanoyksikölle (jatkossa EVIRAn eläinten terveys- ja hyvinvoinnin
yksikkö) seuraavat asiakirjat:
 oikeaksi todistettu kopio CVED:stä
 oikeaksi todistetut kopiot tuontierän mukana olleista asiakirjoista
 ATK-rekisteriliuska
 oikeaksi todistettu kopio hallintopäätöksestä
10. Rajatarkastusmaksut ym. kustannukset
Tuontierän rajatarkastuksesta peritään MMMa 266/2008 mukaiset maksut. Maksut määräytyvät
rajaeläinlääkärin tekemien tarkastusten perusteella. Fyysisestä tarkastuksesta määrätään maksu,
jos rajaeläinlääkäri on tällaisen tarkastuksen syystä tai toisesta päättänyt tehdä.
Tuontierän säilytyksestä rajatarkastusasemalla peritään maksu asetuksen mukaisesti. Tarvittaessa
voidaan periä maksua myös 'Tavanomaista enemmän aikaa vaativa tarkastus' mukaisesti sekä ao.
kohdan mukaisesti silloin, kun tarkastus on maahantuojan tai tämän edustajan pyynnöstä tehty
rajatarkastusaseman aukioloajan ulkopuolella.

