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Kemiallisen elintarviketurvallisuuden yksikkö/Rehujaosto 

Ohje varamenettelystä Traces-järjestelmän häiriötilanteessa 
 

Ohje varamenettelystä Traces-järjestelmän häiriötilanteessa (tehostetun 
tuontivalvonnan alaiset, ei-eläinperäiset rehut) 
 
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1793 velvoittaa maahantuojaa ilmoittamaan jokaisesta 
EU:n tehostetussa valvonnassa olevasta, ei -eläinperäisen rehun tuontierästä Traces-järjestelmässä 
(CHED-D). TRACES- järjestelmä on nettipohjainen ja sitä ylläpidetään EUROPA-palvelimella. Tilanteissa, 
joissa Traces-järjestelmä on yli tunnin pois käytöstä, lainsäädäntö (2019/1715/EU art 46) velvoittaa 
käyttämään sähköistä tai paperista CHED-D -lomaketta. Tiedot syötetään käyttökatkon jälkeen TRACES-
järjestelmään takautuvasti.  
 
Alla kuvatut menettelyt ovat käytössä vain ja ainoastaan silloin, kun TRACES on pois käytöstä enemmän 
kuin tunnin ajan. Paperisia lomakkeita ei hyväksytä normaalitilanteessa. 
 

1. Toimet tilanteessa, jossa CHED-D ilmoitus on tehty, mutta TRACES-järjestelmä ei toimi erän 
saapuessa rajatarkastusasemalle:  

 
Kuljetus odottaa tunnin, mutta jos järjestelmä ei senkään jälkeen toimi, huolitsija lähettää erää koskevan 
CHED-D:n tunnistenumeron ja muut tarvittavat asiakirjat (lähetyslista/lasku sekä terveystodistus ja 
analyysitodistus, mikäli niitä edellytetään) Ruokavirastoon s-postitse (rehutuonti@ruokavirasto.fi). 
Ruokavirasto tarkistaa asiakirjat ja ilmoittaa huolitsijalle ja heidän kauttaan Tullille, voiko erän tullata vai 
ohjataanko se näytteenottoon. Ruokavirasto kirjaa vastaavat merkinnät Tracekseen ko. CHED-D:lle 
sitten, kun järjestelmä taas toimii.   
 

2. Toimet tilanteessa, kun CHED-D ei ole saatu tehtyä ennen erän saapumista 
rajatarkastusasemalle, eikä TRACES-järjestelmä toimi  

 
Kuljetus odottaa niin kauan, että järjestelmä taas toimii ja toimija pystyy tekemään ilmoituksen 
järjestelmään  
 
tai 
 
huolitsija lähettää sähköpostin liitetiedostona käsin täytetyn CHED-D -lomakkeen (ilmoituksen osan I) ja 
muut tarvittavat asiakirjat (lähetyslista/lasku sekä terveystodistus ja analyysitodistus, mikäli niitä 
edellytetään) virkapostilaatikkoon rehutuonti@ruokavirasto.fi. Ruokavirasto tarkistaa asiakirjat ja 
ilmoittaa huolitsijalle ja heidän kauttaan Tullille, voiko erän tullata vai ohjataanko se näytteenottoon. 
Huolitsija/Ruokavirasto kirjaa CHED-D:n Tracekseen jälkikäteen. Manuaalisesti täytettäväksi tarkoitettu 
CHED-D on liitetty tähän ohjeeseen. 
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I.2. Viite I.3. Paikallinen viite
I.4. Control Authority
I.5. Control Authority Code

I.1. Lähettäjä/viejä

Nimi
Osoite
Maa ISO-koodi

I.6. Vastaanottaja/tuoja

Nimi
Osoite
Maa ISO-koodi

I.7. Määräpaikka

Nimi
Osoite
Activity ID
Maa ISO-koodi

I.8. Lähetyksestä vastaava toimija

Nimi
Osoite
Maa ISO-koodi

I.9. Mukana seuraavat asiakirjat
Tyyppi
Numero
Myöntämispäivä
Myöntävä maa ja paikka
Kaupallisten asiakirjojen
viitetiedot

I.10. Prior notification

Päivämäärä Kellonaika

I.13. Kuljetusväline

Tyyppi Asiakirja Tunnistetiedot
I.11. Alkuperämaa ISO-koodi

I.12. Alkuperäalue

I.15. Alkuperälaitos

Nimi
Osoite
Hyväksyntänumero
Maa ISO-koodi

I.16. Kuljetusolosuhteet
Jäähdytetty ☐ Jäädytetty ☐ Ympäristö ☐

I.17. Kontin nro / sinetin nro

I.18. Tavaroille annettu todistus seuraavaan tarkoitukseen
Jatkokäsittely ☐ Feedstuff ☐ Human

consumption after
further treatment☐

Sample ☐ Ihmisravinnoksi ☐ Muut ☐ Display exhibition
item ☐

I.23. Sisämarkkinoille ☐
I.23. For private import ☐
I.25. Paluuta varten ☐
I.24. Vaatimustenvastaisia tavaroita varten ☐
Tullivarasto ☐ Rekisteröintinro
Vapaa-alue ☐ Rekisteröintinro
Elintarvikemuonitusvarasto ☐ Rekisteröintinro
Alus ☐ Nimi

Satama
I.27. Kuljetusväline rajatarkastusaseman/varaston jälkeen

Tyyppi Asiakirja Tunnistetiedot

I.28. Kuljetusyritys

Nimi
Osoite
Maa ISO-koodi

I.29. Lähtöpäivä

CHED-D
Yhteinen terveyttä koskeva

tuloasiakirja
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I.31. Description of consignment

1. 12 ÖLJYSIEMENET JA -HEDELMÄT; ERINÄISET SIEMENET JA HEDELMÄT; TEOLLISUUS- JA LÄÄKEKASVIT; OLJET JA KASVIREHU
1202 Paahtamattomat tai muulla tavoin kypsentämättömät maapähkinät, myös kuoritut tai murskatut

12024200 kuoritut, myös murskatut

Tavara Tuotetyyppi Nettopaino Pakkausten
lukumäärä

Alkuperämaa Batch number Määrä

I.32. Pakkausten
kokonaislukumäärä

I.33. Määrä I.34. Kokonaisnettopaino I.34. Kokonaisbruttopaino I.34. Total gross volume

I.35 Ilmoitus
I, the undersigned operator responsible for the consignment detailed above, certify that to the best of my knowledge and belief the statements made
in Part I of this document are true and complete, and I agree to comply with the requirements of Regulation (EU) 2017/625 on official controls,
including payment for official controls, as well as for re-dispatching consignments,  quarantine or isolation of animals, or costs of euthanasia and
disposal where necessary.

Allekirjoituspäivä Allekirjoittajan nimi Allekirjoitus

CHED-D
Yhteinen terveyttä koskeva

tuloasiakirja
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II.3. Asiakirjojen tarkastus
EU Standard Tyydyttävä ☐ Ei hyväksyttävä ☐

II.4. Tunnistustarkastus Kyllä ☐ Ei ☐
Tyydyttävä ☐ Ei hyväksyttävä ☐

II.5. Fyysinen tarkastus Kyllä ☐ Ei ☐
Tyydyttävä ☐ Ei hyväksyttävä ☐

II.6 Laboratory Tests Kyllä ☐ Ei ☐
Testi

Satunnainen ☐ Epäilys ☐
Tulokset Odottaa ☐ Tyydyttävä ☐ Ei hyväksyttävä ☐

II.10 Acceptable for onward transportation  ☐
II.16 EI HYVÄKSYTTÄVÄ  ☐

1. Hävittäminen  ☐
2. Asianmukainen käsittely  ☐
3. Edelleenlähetys  ☐
4. Käyttö muuhun tarkoitukseen  ☐

Päivämäärä/kellonaika
II.17 Hylkäämisen peruste

1. Documentary: Incorrect certification  ☐
2. Documentary: Absence of original certificate  ☐
3. Physical: Hygieniapuute  ☐
4. Identity: Label/Document mismatch  ☐
5. Laboratory: Kemiallinen saastuminen  ☐
6. Laboratory: Mikrobikontaminaatio  ☐
7. Other: Muu RASFF-ilmoitus  ☐
8. Other: Muut  ☐

II.18 Details of controlled destination

Nimi
Osoite
Maa ISO-koodi

II.20 Rajatarkastusaseman tunnistetiedot

Rajanylityspaikk
a
Yksikön numero

Leima

II.21 Certifying officer
Minä, allekirjoittanut todistuksen myöntävä virkamies, vakuutan, että
tätä lähetystä koskevat tarkastukset on tehty unionin vaatimusten ja
tarvittaessa määräjäsenvaltion kansallisten vaatimusten mukaisesti.

Koko nimi
Allekirjoituspäiv
ä

Allekirjoit
us

CHED-D
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