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Vem gäller kravet på registrering?
Registreringskravet gäller sådana exportörer som i kommersiellt syfte till länder utanför EU exporterar
-

levande djur
könsceller och embryon
livsmedel av animaliskt ursprung
biprodukter av animaliskt ursprung (produkter framställda av biprodukter och foderblandningar
som innehåller biprodukter inberäknade)

Någon registrering förutsätts inte då
-

en privatperson transporterar eller sänder sitt sällskapsdjur till länder utanför EU
en privatperson tar med sig eller sänder en blygsam mängd produkter av animaliskt ursprung i
annat än kommersiellt syfte (presenter, vägkost, försändelser från en privatperson till en annan)
produkter av animaliskt ursprung transporteras eller sänds som prover i blygsamma mängder
djur förs ut från Finland efter en temporär vistelse i landet (cirkusdjur, slädhundar, djur som införts
till djurutställningar eller djurtävlingar)
levande djur eller produkter av animaliskt ursprung transporteras via Finland (levande djur eller
produkter av animaliskt ursprung som ska transporteras från ett annat EU-land eller från ett land
utanför EU via Finlands område vidare till ett land utanför EU)

Vad händer om registreringen blir ogjord?
För att kunna exportera levande djur eller produkter av animaliskt ursprung till länder utanför EU måste
exportören från och med 1.1.2015 vara registrerad i ett av Evira upprätthållet register.
Veterinärintyget som krävs vid export kan från och med början av år 2015 endast beviljas till
registrerade exportörer.
Innan veterinärintyget beviljas försäkrar sig de officiella veterinärerna om att exportören registrerats i
exportörsregistret. De officiella veterinärerna som beviljar intyg ber att få se en verifikation på att en
anmälan lämnats till registret. Exportören skriver ut verifikatet på anmälan som lämnats till registret som
avslutning på registreringen.
Uppgifterna i registret ska vara uppdaterade. Om en exportör ber om ett veterinärintyg t.ex. för produkter
eller mottagarländer som exportören inte anmält till exportörsregistret, kan den officiella veterinären inte
bevilja något intyg för exporten.
Det är skäl att lämna anmälan till exportörsregistret i god tid före exporten.
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Uppgifter som ska utredas före registreringen
Innan ni lämnar registreringsanmälan ber vi er utreda följande uppgifter i förväg
1. Verkar ni som exportör?
Export till länder utanför EU förutsätter alltid att en exportanmälan lämnas till tullen. Anmälan lämnas av
exportören eller av ett av exportören befullmäktigat ombud, såsom en speditör.
Om ni själva eller på det av er befullmäktigade ombudets vägnar svarar för att exportanmälan lämnas till
tullmyndigheterna, ska ni registrera er i det av Evira upprätthållna registret.
Registreringsanmälan lämnas i exportörens namn, inte i det befullmäktigade ombudets. Det
befullmäktigade ombudet kan anmälas som exportörens kontaktperson.
2. Vilka djur eller produkter av animaliskt ursprung ska exporteras.
Ni kan lämna endast en anmälan åt gången till registret om en viss djur- eller produktkategori.
Om ni exporterar flera produkter, såsom mjölk- och köttberedningar, ska en skild registreringsanmälan
lämnas om vardera produktkategorin. Djur- och produktkategorierna som anmäls till registret framgår av
punkten ”4. Vilka djur och produkter ska anmälas till registret?”
3. Djurhållningsplatssignumen (levande djur) eller anläggningarnas godkännandenummer (produkter av
animaliskt ursprung)
4. Mottagarländerna utanför EU.
5. Exportlastningsställena
Med ett exportlastningsställe avses t.ex. den djurhållningsplats eller produktions/lageranläggning där
exportlastningen sker. Ni kan anmäla fyra exportlastningsställen per gång. Om exportlastningsställena är
fler, ber vi er kontakta viejarekisteri[at]evira.fi innan ni lämnar anmälan.

Vilka djur och produkter ska anmälas till registret?
Ni kan lämna endast en anmälan åt gången till registret om en viss djur- eller produktkategori.
Registreringsskyldigheten gäller följande djur och produkter av animaliskt ursprung:
1. Levande djur
-

-

klöv- och hovdjur med undantag av hästdjur som införts eller ska införas i stamboken över den
aktuella rasen eller som införts i registret för en internationell organisation som har överinseendet
för hästar avsedda för tävling eller kapplöpning (registrerade hästdjur)
fåglar
fiskar, blötdjur och skaldjur
långtungebin
pälsdjur
djurparksdjur
hundar, katter, frettar och illrar
andra däggdjur än sådana som nämns ovan
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2. Könsceller och embryon
-

könsceller och embryon från däggdjur (med undantag för könsceller och embryon från hundar och
katter)
kläckägg
rom och mjölke

3. Livsmedel av animaliskt ursprung
-

-

kött och bearbetade produkter av kött och sammansatta produkter som innehåller bearbetade
produkter av kött
fiskeriprodukter och beredda och bearbetade produkter av dem, levande musslor, tagghudingar,
manteldjur och havssnäckor samt sammansatta produkter som innehåller bearbetade
fiskeriprodukter
mjölk och mjölkbaserade produkter samt sammansatta produkter som innehåller mjölkbaserade
produkter
fågelägg, äggprodukter och sammansatta produkter som innehåller äggprodukter
honung, drottninggelé och andra biodlingsprodukter som är avsedda att användas som livsmedel

4. Biprodukter av animaliskt ursprung
Animaliska biprodukter och därav framställda produkter som nämns i förordningen om animaliska
biprodukter. I dessa ingår också blandningar som innehåller härledda biprodukter, såsom foder som
innehåller fisk- eller vasslemjöl.
- bearbetat djurprotein
- blod och blodprodukter
- utsmälta fetter, fiskolja och fettderivat
- mjölk, mjölkbaserade produkter och mjölkderivat, råmjölk, råmjölksprodukter
- äggprodukter
- gelatin, kollagen och hydrolyserat protein
- di- och trikalciumfosfat
- naturgödsel, produkter som framställts av bearbetad naturgödsel och guano från fladdermöss
- färska, nedkylda eller bearbetade hudar och skinn från klöv- och hovdjur
- jaktsouvenirer och andra föremål tillverkade av djur
- svinborst, obearbetad ull och päls
- bearbetade fjäderpennor och fjädrar och delar av sådana jämte dun
- biprodukter från biodling
- ben, benprodukter, horn, hornprodukter, hovar, klövar och produkter tillverkade av sådana
- mat för sällskapsdjur, tuggben och aromförstärkare
- biprodukter avsedda att användas som foder för djur
- produkter framställda av biprodukter och foderblandningar som innehåller sådana

Hur anmäler man sig till registret?
En exportör kan lämna en anmälan om endast en produktkategori åt gången till registret. Man anmäler sig
till registret via länken på sidan Exportörsregistret. Det kostar ingenting för exportörer att registrera sig.
Innan ni registrerar er ber vi er i förväg utreda de uppgifter som bes om vid registrering. Mer information
om dem finner ni i punkten ”Uppgifter som ska utredas före registreringen”.
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Hur påvisar jag att jag registrerat mig i exportörsregistret?
Evira upprättar inte något separat beslut över att ni anmält er till det av Evira upprätthållna
exportörsregistret. Vi ber er skriva ut ett verifikat på anmälan ni lämnat till registret. Verifikatet kan
skrivas ut som avslutning på registreringen. Med verifikatet kan ni påvisa er registrering.
De officiella veterinärerna ber att få se verifikatet på anmälan som exportören lämnat till registret innan de
beviljar veterinärintyget.
Uppgifterna om registreringen gäller i 3 år efter att anmälan lämnats. Om ni senare vill ändra eller
komplettera anmälan ni lämnat, måste ni lämna en ny registreringsanmälan. Om hur man omregistrerar sig
berättas mer i punkten ”Kan en anmälan redigeras och kompletteras senare?”.

Hur länge gäller en anmälan som lämnats till registret?
Uppgifterna om registreringen gäller i 3 år efter att anmälan lämnats. Upptill på verifikatet på er
registrering sparas tidpunkten då ni lämnat er anmälan till det av Evira upprätthållna exportörsregistret
(datumet och klockslaget).
Om ni så vill kan ni omregistrera er. Då måste ni lämna en ny registreringsanmälan. Den nya
registreringsanmälan ersätter den tidigare anmälan om samma djur- eller produktkategori. Den nya
registreringsanmälan gäller i 3 år efter att anmälan lämnats. Om hur man omregistrerar sig berättas mer i
punkten ”Kan en anmälan redigeras och kompletteras senare?”.

Kan en anmälan redigeras och kompletteras senare?
En anmälan som lämnats till registret kan inte redigeras eller kompletteras i efterhand.
Om uppgifterna om en djur- eller produktkategori i en anmälan som lämnats till registret ändras eller om ni
vill komplettera uppgifterna t.ex. genom att lägga till mottagarländer för export, måste ni lämna en ny
registreringsanmälan. Den nya registreringsanmälan ersätter den tidigare anmälan som lämnats om samma
djur- eller produktkategori. Den nya registreringsanmälan gäller i 3 år efter att anmälan lämnats.
Skriv ut den nya anmälan som lämnats till registret som verifikat.

Kan man stryka en registrering t.ex. på grund av att verksamheten upphört?
Registreringsanmälan gäller i 3 år. Uppgifterna som lämnats i anmälan stryks från registret efter att denna
tid löpt ut, om ni inte förnyar registreringen.
Om ni så vill kan ni be att uppgifterna ni anmält till registret stryks innan denna tid på 3 år löper ut.
Av begäran ska framgå
-

den till registret anmälda exportörens kontaktuppgifter
datumet då anmälan som ni vill stryka ursprungligen lämnats till registret (datumet finner ni upptill
på utskriften av registreringen)

Till begäran bifogas en verifikatkopia av den anmälan som begäran om strykning gäller. Begäran om
strykning av registreringsanmälan sänds via e-post till adressen viejarekisteri@evira.fi.

