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Livsmedelssäkerhet

DOKUMENT OM SALMONELLA KRÄVS INTE VID IMPORT AV DANSKT KYCKLINGKÖTT
OCH DANSKA ÄGG PÅ DEN INRE MARKNADEN
Handelsdokument och salmonellaintyg enligt förordning EG 1688/2005 krävs inte för
ägg och kycklingkött som importeras från Danmark till Finland. För de särskilda salmonellagarantier som beviljats Danmark redogörs närmare nedan.
Import av danskt kycklingkött på den inre marknaden
I Danmark har man i åratal genomfört ett program för salmonellakontroll av kött från
kyckling (Gallus gallus). Danmark påvisade den 6 februari 2017 för EUkommissionen att förekomsten av salmonella i danska kycklingar är på den nivå som
kommissionen kräver för beviljande av särskilda salmonellagarantier. Därigenom har
Danmark genom förordning EG 307/2018 av den 22 mars 2018 beviljats särskilda
salmonellagarantier i fråga om kycklingkött.
Danskt kycklingkött som producerats efter den 6 februari 2017 kan nu importeras till
Finland utan handelsdokument (bilaga IV) och salmonellaintyg enligt förordningen EG
1688/2005. För att säkerställa spårbarheten ska försändelserna dock alltid åtföljas av
något handelsdokument.
Vid import från Danmark till Finland av andra köttsorter (kött från nöt, svin, kalkon,
pärlhöna, anka och gås samt malet kött) under särskilda garantier enligt EG
1688/2005 ska försändelserna alltjämt åtföljas av salmonelladokument.
Import av danska ägg på den inre marknaden
I Danmark genomförs också det program för salmonellakontroll av ägg som kommissionen har antagit (EG 427/2012) och förekomsten av salmonella i hönsflockar är
på den nivå som kommissionen kräver för beviljande av särskilda salmonellagarantier. Vid import av danska ägg till Finland behöver försändelsen således inte åtföljas
av handelsdokument eller salmonellaintyg enligt förordningen EG 1688/2005. Övriga
ägg (t.ex. från vaktel) avsedda att ätas omfattas inte av förordningen EG 1688/2005
gällande särskilda salmonellagarantier, och de får sändas till Finland från Danmark
och andra EU-länder utan åtföljande handelsdokument (bilaga V) och salmonellaintyg. För att säkerställa spårbarheten ska dock alla försändelser alltid åtföljas av något
handelsdokument.
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om verksamhet vid första ankomstplatser
Bilaga 1 till jord- och skogsbruksministeriets förordning om verksamhet vid första ankomstplatser 118/2006 förtecknas de länder och anläggningar som genomför det av
kommissionen antagna programmet för salmonellakontroll. Denna bilaga har inte
uppdaterats efter att kommissionen förordningar 427/2012 och 307/2018 trädde i
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kraft. Därför finns Danmark inte på den finländska listan över länder som genomför
ett program motsvarande programmet för salmonellakontroll i fråga om ägg och kycklingkött.

Med vänlig hälsning
Eviras första ankomsttillsyn

Mer information
E-postadress för första ankomsttillsynen:
ensisaapumisvalvonta@evira.fi
Förordningen om verksamhet vid första ankomstplatser:
www.finlex.fi >> Lagstiftning >> Ursprungliga författningar >> 118/2006
Förordningen gällande särskilda salmonellagarantier:
www.eur-lex.europa.eu >> EG 1688/2005
Förordningen om särskilda garantier beträffande ägg avsedda för Danmark:
www.eur-lex.europa.eu >> EG 427/2012
Förordningen om särskilda garantier avseende kött från slaktkycklingar (Gallus gallus) avsett för Danmark:
www.eur-lex.europa.eu >> EU 307/2018

