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Yksityiskohtaiset ohjeet rajaeläinlääkäreille ja tuojille tarkastuksen
vaiheista ja CVEDin täytöstä
Rajaeläinlääkärin tulee varmistua siitä, että tuonnissa ja kauttakulussa noudatetaan seuraavia menettelyitä:
Kauttakulkutodistukset
Kauttakulkua koskevien eläinlääkärin todistuksien tulee olla laadittu kutakin eläinlajia koskien oikein siten, että kustakin
lajista saatujen tuotteiden todistukset sisältävät eläintautivaatimukset koskien vain kyseistä eläinlajia. Siten
esim. asetuksen 206/2010 mukainen kauttakulkutodistus tulee laatia jokaiselle eri eläinlajista saadulle tuotteelle
erikseen.
Erän CN-koodi ja paino
Rajaeläinlääkärin tulee varmistua siitä, että terveystodistuksessa ilmoitettu CN-koodi ja erän paino vastaavat erää.
Terveystodistusten tuontieriä vastaava lukumäärä ja malli
Rajaeläinlääkärin tulee varmistua siitä, että jokaista tuontierää seuraa yksi alkuperäinen EU-mallinen asianmukaisesti
täytetty terveystodistus. Yhtenä eränä pidetään samalla kuljetusvälineellä kuljetettavia, keskenään samankaltaisia
elintarvikkeita ja muita tuotteita, joilla on yhteiset tuontiasiakirjat ja jotka ovat peräisin samasta kolmannesta maasta
Rajaeläinlääkärin tulee varmistua myös siitä, että terveystodistuksessa tarpeettomat vaihtoehdot on vedetty yli, ja
tarvittaessa ilmoittaa puutteellisesti tai väärin täytetyistä terveystodistuksista todistuksen myöntäneen EU:n ulkopuolisen
maan viranomaiselle.
Terveystodistuksen tulee täyttää sille asetetut yleiset vaatimukset (Neuvoston direktiivi 96/93/EY eläimiä ja eläintuotteita
koskevien todistusten laadinnasta ja Neuvoston direktiivi 2002/99 ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden
tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä) :
LIITE IV (Neuvoston direktiivi 2002/99)
Todistusten myöntämistä koskevat yleiset periaatteet
1. Lähettäjänä toimivan toimivaltaisen viranomaisen edustajan, joka myöntää eläinperäisten tuotteiden
lähetystenmukana olevan todistuksen, on allekirjoitettava se ja varmistettava, että siinä on virallinen leima. Tämä
vaatimuskoskee todistuksen jokaista sivua, jos sivuja on useampia kuin yksi.
2. Todistukset on laadittava määräjäsenvaltion virallisella kielellä tai virallisilla kielillä ja sen jäsenvaltion kielillä,
jossasuoritetaan rajatarkastus, tai niiden liitteenä on oltava virallinen käännös kyseiselle kielelle tai kyseisille kielille.
Jäsenvaltiovoi kuitenkin suostua siihen, että käytetään muuta virallista yhteisön kieltä kuin jäsenvaltion virallista kieltä.
3. Tuotteiden mukana on, niitä yhteisöön tuotaessa, oltava todistuksen alkuperäiskappale.
4. Todistusten on koostuttava:
a) yhdestä ainoasta paperiarkista; tai
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b) kahdesta tai useammasta sivusta, jotka ovat osa yhtenäistä ja jakamatonta paperiarkkia; tai
c) useasta peräkkäisestä sivusta, jotka on numeroitu niin, että numeroinnista käy ilmi, että sivu on yksi
rajallisestamäärästä peräkkäisiä sivuja (esimerkiksi ”sivu 2/4”).
5. Todistuksilla on oltava yksilöllinen viitenumero. Kun todistus koostuu useasta peräkkäisestä sivusta,
todistuksennumeron on oltava jokaisella sivulla.
6. Todistus on annettava ennen kuin lähetys, jota se koskee, poistuu lähettäjänä toimivan maan toimivaltaisen
viranomaisenvalvonnasta.
Eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun Maa- ja
metsätalousministeriön asetuksen 1370/2004 mukaisesti
TRACES-ilmoituksen ja terveystodistusten tietojen yhteneväisyyden tarkastaminen, CVEDin ja
terveystodistusten käyttö, näytteiden sinetöinti
Komission auditin 2012 perusteella vaaditut tarkennetut ohjeet kursivoitu. Jo ennen 2012 auditia voimassa olleet
ohjeet on sekä lihavoitu, että kursivoitu.
Rajaeläinlääkärin tulee varmistua siitä, että TRACES-ilmoituksen ja EU-mallisen terveystodistuksen tiedot ovat
yhteneväiset, erityisesti ottaen huomioon se, että CVED:iin on merkittävä EU-mallisen terveystodistuksen
numero kun kyseessä on kauttakulkuerä. Tarvittaessa rajaeläinlääkärin on pyydettävä taloudellista toimijaa
korjaamaan todetut poikkeamat .
CVEDin käyttö
Erän kuvauksen CVED-asiakirjan osassa I tulee olla oikein merkitty (esim eläinlaji, josta liha on saatu)
Korjatut tiedot tulee syöttää Traces-järjestelmään arkistoidun CVED-asiakirjan paperitulosteen korjaamisen lisäksi
Terveystodistuksen numeron tai antopäivän CVEDissä tulee olla samat kuin terveystodistuksessa
Hylättyjen palautuserien kullekin erälle tulee myöntää erillinen CVED
(Eb5 4 § kohta 9) tuontierällä samalla kuljetusvälineellä kuljetettavia, keskenään samankaltaisia elintarvikkeita ja muita
tuotteita, joilla on yhteiset tuontiasiakirjat ja jotka ovat peräisin samasta kolmannesta maasta).
Terveystodistuksen käyttö
Rekisteröityjen hevosten terveystodistuksissa tulee olla omistajan tai omistajan edustajan vakuutus.
Hevoselle ei saa olla myönnetty terveystodistus sekä väliaikaista maahantuontia että kauttakuljetusta varten (kirje
aiheesta Venäjälle) väärinkäytöksien varalta.
Jokaista rekisteröityä hevosta kohden tulee olla oli yksi terveystodistus (ei monta hevosta samalla todistuksella)
Kauttakuljetukseen tarkoitettu lemmikkieläinten ruoka vaatii terveystodistuksen
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Terveystodistusten tulee olla täydellisesti täytettyja tai sellaisia terveystodistuksia, ja soveltumattomat vaihtoehdot tulee
joko poistaa terveystodistuksesta kokonaan, tai yliviivata ne
Laivoille toimitettavien erien muonitustodistuksiin saa tehdä muutoksia (kilomäärät, laatikoiden määrät) vain siten, että
valvova eläinlääkäri allekirjoittaa ja leimaa hyväksyvänsä kyseisen muutoksen (muutoksen kohdalle
muonitustodistuksessa)
Näytteiden sinetöinti:
Kaikkien vierasainevalvontaa varten otettujen laboratoriotutkimuksiin toimitettavien näytteiden ja rajatarkastustiloissa
säilytettävien kaksoisnäytteiden ja vastanäytteiden näytteiden tulee olla sinetöityjä numeroiduilla sineteillä.
Rekisterien pito: poistuneet kauttakulkuerät, kanavoidut erät ja palautuserät
Sivullamme ohjeista toimijoille, tullille ja rajaeläinlääkäreille olevan ohjeen Ohje kolmannesta maasta palautettavien
tuontierien eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista - EU-maan alkuperälaitoksesta peräisin olevat tuotteet Ohje 18002 (doc
38 kb)
kohdan A.6 mukaisesti:
Rajaeläinlääkäri merkitsee TRACES-järjestelmässä tehtävään CVED:iin erän kanavoitavaksi ja määränpäälaitokseksi
tuontierän alkuperälaitoksen viejänä toimineessa jäsenvaltiossa. Määränpäälaitoksen toimivaltaisen viranomaisen on
kuitattava TRACES-järjestelmässä tuontierä saapuneeksi laitokseen 15 vuorokauden kuluessa. Tuontierän
kanavoitavaksi määränneen rajaeläinlääkärin on tarkistettava, että kyseinen kuittaus on suoritettu asianmukaisesti. Mikäli
näin ei ole tapahtunut, on rajaeläinlääkärin oltava yhteydessä määränpäälaitoksen toimivaltaiseen viranomaiseen.
Tarvittaessa tulli antaa virka-apua "kadonneen" tuontierän olinpaikan selvittämisessä.
Em. kohdan ohjetta tulee noudattaa kaikkien EU-alkuperää olevien palautuserien osalta siten, että joko viranomaisen
kuittaus on Traces-järjestelmässä, tai määränpäälaitoksen toimivaltaisen viranomaisen vahvistus erän saapumisesta on
liitetty erää koskeviin asiakirjoihin (esim. sähköposti).
Yllä mainitussa internet-osoitteessa on myös ohjeet 18000 ja 18005 kauttakulkuerille ja niiden
varastoinnille. Hakuninmaan tarkastaja pitää taulukkoa Eviran jaetuissa kansioissa sekä Helsingin, että Haminan kautta
saapuneista ja Vaalimaan kautta poistuneista eristä (haku data warehousesta, josta valitaan vain ne, joista Hakuninmaa
on saanut Vaalimaalta ilmoituksen poistumisesta, tai Traces-ohjelman hausta kopioimalla) siten, että taulukon
sarakkeiden otsikot ovat seuraavat:
CVED
number

Arrival
date

Product Country of origin

CNcode

</></></></></></></></></></></></></></></></></></></></></></></></>

Destination

Date
Due date
Date of
Date of
of
action
confirmation for exit
exit

Notes

Kyseisen taulukon jokaista erää koskevat poistumistiedot tulee Helsingin sataman eläinlääkinnällisen
rajatarkastuseman tarkastajan lisätä säännöllisesti siten, että kaikki sarakkeet on täytetty, ja ellei poistumista ole voitu
todentaa ja lisätä siitä tietoa Traces-järjestelmän valvontaosioon, tulee Vaalimaan rajaeläinlääkärin sen itse havaittuaan,
tai Helsingin sataman eläinlääkinnällisen rajatarkastusaseman tarkastajan pyynnöstä selvittää tullilta erän sijainti, ja
merkitä tullilta saadun selvityksen tiedot kohtaan "date of action" (selvityksen päivämäärä) ja "notes". Ellei erän sijaintia
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muutoin pystytä selvittämään, tulee Vaalimaan rajaeläinlääkärin pyytää tuojalta/lähetyksestä vastaavalta taholta
kaupalliset asiakirjat, joista selviää poistumisajankohta.
Helsingin sataman eläinlääkinnällisen rajatarkastusaseman tarkastaja pitää rekisteriä kanavoiduista eristä (pääasiassa
lentoaseman eriä), ja Vaalimaan rajaeläinlääkäri jälleentuoduista eristä jaetuissa kansioissa saman mallin mukaisesti
kuin yllä kauttakulkuerien poistumisesta.
Tarkemmat ohjeet TRACES-ilmoituksen eli CVEDin täytöstä löytyvät sivuston TRACES -osioista.
Ennakkoilmoitus ja fyysiset tarkastukset
Silloin kun kauttakulkuerien tai tuontierien terveystodistuksen tiedoissa on epäjohdonmukaisuuksia, tulee
rajaeläinlääkärin suorittaa erälle fyysinen tarkastus sen varmistamiseksi, että terveystodistuksen tiedot ja erä vastaavat
toisiaan.
Jos ennakkoilmoitusta ei saada säädetyssä ajassa, tulee rajaeläinlääkärin kerätä tuojalta/lastista vastaavalta henkilöltä
rajatarkastusmaksu kaksinkertaisena: 5.2.7.3:Jos tuoja ei ole tehnyt ennakkoilmoitusta TRACES- järjestelmällä
säädetyssä ajassa, peritään tämän asetuksen mukainen kyseistä erää koskeva tarkastusmaksu kaksinkertaisena
Kauttakulkuerien kohtaan päätös/tarkastukset tulee sinetin tarkastusta seuraavaan fyysistä tarkastusta koskevaan
kohtaan valita "ei tehty", koska pelkkä sinettitarkastus ei ole fyysinen tarkastus.
(18074U)

