
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
2006 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2006 N:o 1138—1142

S I S Ä L L Y S
N:o Sivu
1138 Laki Bulgarian tasavallasta ja Romaniasta tuotavan tavaran arvonlisäverotuksesta eräissä

tapauksissa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3121
1139 Valtioneuvoston asetus ulosottomaksuista annetun asetuksen muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . 3123
1140 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta

lihasta ja lihasta jalostetuista tuotteista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3124
1141 Maa- ja metsätalousministeriön asetus varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäise-

miseksi luonnonvaraisten lintujen ja siipikarjan välillä annetun maa- ja metsätalousministeriön
asetuksen 7 §:n muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3135

1142 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen
vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapää-
omasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3136

L a k i

N:o 1138

Bulgarian tasavallasta ja Romaniasta tuotavan tavaran arvonlisäverotuksesta eräissä
tapauksissa

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Tavaraan, joka on tuotu Yhteisöön arvon-

lisäverolaissa (1501/1993) tarkoitetulla ta-
valla ja asetettu arvonlisäverolain 86 a §:n 3
momentissa tarkoitettuun menettelyyn ennen
tämän lain voimaantuloa, sovelletaan tavaraa
menettelyyn asetettaessa voimassa olleita
säännöksiä sinä aikana, jona tavara edellä
mainittujen säännösten perusteella on menet-
telyssä. Kun tavara otetaan edellä mainitusta
menettelystä, sovelletaan, mitä arvonlisäve-
rolaissa säädetään tavaran maahantuonnista.
Edellytyksenä on, että tavara on ennen edellä
mainittuun menettelyyn asettamista ollut va-
paassa liikkeessä Bulgarian tasavallassa tai
Romaniassa.

2 §
Tavaraan, joka on asetettu johonkin pas-

situsmenettelyyn ennen tämän lain voimaan-
tuloa, sovelletaan tavaraa menettelyyn asetet-
taessa voimassa olleita säännöksiä sinä ai-
kana, jona tavara on edellä mainittujen
säännösten perusteella passitusmenettelyssä.
Kun menettely päättyy, sovelletaan arvonlisä-
verolain säännöksiä tavaran maahantuonnista.
Edellytyksenä on, että tavara on ennen pas-
situsmenettelyä ollut vapaassa liikkeessä Bul-
garian tasavallassa tai Romaniassa ja että
tavara on asetettu menettelyyn ennen tämän
lain voimaantuloa asettamisvaltiossa elinkei-
nonharjoittajan toimesta tapahtuneen myyn-
nin johdosta.
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3 §
Mitä arvonlisäverolaissa säädetään tavaran

maahantuonnista, sovelletaan tämän lain voi-
maantultua Suomessa tapahtuvaan tavaran
käyttöön, jos:

1) tavara on myyty käyttäjälle ennen lain
voimaantuloa Bulgarian tasavallassa tai Ro-
maniassa;

2) myynti on lähtövaltiossa vapautettu tai
voitu vapauttaa verosta ulkomaille myyntiä
koskevien säännösten perusteella; ja

3) tavaraa ei ole maahantuotu ennen lain
voimaantuloa.

4 §
Edellä 1 ja 2 §:ssä tarkoitettu maahantuonti

tapahtuu Suomessa, jos mainituissa lainkoh-
dissa tarkoitettu menettely päättyy Suomessa.

5 §
Tavaran maahantuonnista ei suoriteta veroa

1—3 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa, jos tavara
kuljetetaan tai lähetetään Euroopan yhteisön
alueen ulkopuolelle.

6 §
Tavaran maahantuonnista ei suoriteta veroa

väliaikaisen maahantuonnin päättyessä, jos
muu tavara kuin kuljetusväline lähetetään tai
kuljetetaan takaisin viejälle siihen valtioon,
josta tavara on väliaikaisesti maahantuotu.

7 §
Ennen tämän lain voimaantuloa täysin

tuontitullitta väliaikaiseen maahantuontime-
nettelyyn Yhteisössä asetetun kuljetusväli-
neen maahantuonnista ei suoriteta veroa, jos:

1) kuljetusväline on hankittu Bulgarian
tasavallassa tai Romaniassa taikka maahan-
tuotu Bulgarian tasavaltaan tai Romaniaan
verotusta koskevien yleisten säännösten mu-
kaisesti eikä kuljetusvälineen vienti ole oi-
keuttanut verottomuuteen tai veron palautta-
miseen;

2) kuljetusvälineen ensimmäinen käyttöön-
otto on tapahtunut ennen 1 päivää tammikuuta
1999; tai

3) kuljetusvälineen maahantuonnista suo-
ritettavan veron määrä olisi vähäinen.

8 §
Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston

asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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Valtioneuvoston asetus

N:o 1139

ulosottomaksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2006

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,
kumotaan ulosottomaksuista 13 päivänä tammikuuta 1995 annetun asetuksen (35/1995) 6 §:n

2 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1072/2001, sekä
muutetaan 2 ja 3 a §, sellaisina kuin ne ovat 2 § mainitussa asetuksessa 1072/2001 ja 3 a §

asetuksessa 779/2003, seuraavasti:

2 §

Taulukkomaksu

Rahasaamisen perimisestä velallisen on
suoritettava taulukkomaksua kulloinkin peri-
tyn saamisen tai sen osan mukaan seuraavasti:

Saaminen tai sen osa
euroa

Taulukkomaksu
euroa

enintään 14 2,50
yli 14 mutta enintään 27 5,00
yli 27 mutta enintään 67 7,00
yli 67 mutta enintään 165 11,50
yli 165 mutta enintään 335 25,00
yli 335 mutta enintään 670 51,00
yli 670 mutta enintään 1 680 76,00
yli 1 680 mutta enintään 8 400 118,00
yli 8 400 185,00
— — — — — — — — — — — — —

3 a §

Tilitysmaksu

Velkojan on suoritettava hänelle kulloinkin
tilitettävästä rahamäärästä tilitysmaksuna
1,25 prosenttia, kuitenkin enintään 400 euroa
tilityskerralta.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2007.

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2006

Oikeusministeri Leena Luhtanen

Hallitussihteeri Kari Liede
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 1140

Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta lihasta ja lihasta jalostetuista
tuotteista

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä
rajatarkastuksesta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1192/1996) 2 ja 5 §:n nojalla:

Neuvoston päätös 79/542/ETY (31979D0542); EYVL N:o L 146, 14.6.1979, s. 15,
neuvoston direktiivi 92/118/ETY (31992L0118); EYVL N:o L 62, 15.3.1993, s. 49,
komission päätös 94/85/EY (31994D0085); EYVL N:o L 44, 17.2.1994, s. 31,
komission päätös 94/984/EY (31994D0984); EYVL N:o L 378, 31.12.1994, s. 11,
neuvoston direktiivi 96/22/EY (31996D0022); EYVL N:o L 125, 23.5.1996, s. 3,
komission päätös 96/137/EY (31996D0137); EYVL N:o L 31, 9.2.1996, s. 31,
neuvoston direktiivi 97/78/EY (31997L0078); EYVL N:o L 24, 30.1.1998, s. 9,
komission päätös 97/467/EY (31997D0467); EYVL N:o L 199, 26.7.1997, s. 57,
komission päätös 2000/572/EY (32000D0572); EYVL N:o L 240, 23.9.2000, s. 19,
komission päätös 2000/585/EY (32000D0585); EYVL N:o L 251, 6.10.2000, s. 1,
komission päätös 2000/609/EY (32000D0609); EYVL N:o L 258, 12.10.2000, s. 49,
komission päätös 2001/556/EY (32001D0556); EYVL N:o L 200, 25.7.2001, s. 23,
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 999/2001 (32001R999); EYVL N:o L 147, 31.5.2001, s. 1,
neuvoston direktiivi 2002/99/EY (32002L0099); EYVL N:o L 18, 23.1.2003, s. 11,
komission päätös 2002/477/EY (32002D0477); EYVL N:o L 164, 22.6.2002, s. 39,
komission päätös 2002/926/EY (32002D0926); EYVL N:o L 322, 27.11.2002, s. 49,
komission päätös 2003/56/EY (32003D0056); EYVL N:o L 22, 25.1.2003, s. 38,
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/74/EY (32003L0074); EYVL N:o L 262, 14.10.2003, s. 17,
komission päätös 2003/779/EY (32003D0779); EYVL N:o L 285, 1.11.2003, s. 38,
komission päätös 2003/812/EY (32003D0812); EYVL N:o L 305, 22.11.2003, s. 17,
komission päätös 2003/863/EY (32003D0863); EYVL N:o L 325, 12.12.2003, s. 46,
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/41/EY (32004L0041); EYVL N:o L 195, 2.6.2004, s. 12,
komission päätös 2004/118/EY (32004D0118); EYVL N:o L 36, 7.2.2004, s. 34,
komission päätös 2004/212/EY (32004D0212); EYVL N:o L 73, 11.3.2004, s. 11,
komission päätös 2004/245/EY (32004D0245); EYVL N:o L 77, 13.3.2004, s. 62,
komission päätös 2004/372/EY (32004D0372); EYVL N:o L 118, 23.4.2004, s. 45,
komission päätös 2004/413/EY (32004D0413); EYVL N:o L 208, 10.6.2004, s. 51,
komission päätös 2004/414/EY (32004D0414); EYVL N:o L 208, 10.6.2004, s. 56,
komission päätös 2004/415/EY (32004D0415); EYVL N:o L 208, 10.6.2004, s. 63
komission päätös 2004/432/EY (32004D0432); EYVL N:o L 189, 27.5.2004, s. 33,
komission päätös 2004/436/EY (32004D0436); EYVL N:o L 189, 27.5.2004, s. 47,
komission päätös 2004/437/EY (32004D0437); EYVL N:o L 189, 27.5.2004, s. 52,
komission asetus (EY) N:o 445/2004 (32004R0445); EYVL N:o L 72, 11.3.2004, s. 60,
komission päätös 2004/620/EY (32004D0620); EYVL N:o L 279, 28.8.2004, s. 30,
komission asetus (EY) N:o 745/2004 (32004R0745); EYVL N:o L 122, 26.4.2004, s. 1,
komission päätös 2004/784/EY (32004D0784); EYVL N:o 346, 23.11.2004, s. 11,
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 (32004R0852); EYVL N:o L 226, 25.6.2004, s. 3,
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Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 (32004R0853); EYVL N:o L 226, 25.6.2004, s. 22,
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004 (32004R0854); EYVL N:o L 226, 25.6.2004, s. 83,
komission päätös 2004/882/EY (32004D0882); EYVL N:o L 373, 21.12.2004, s. 52,
komission päätös 2005/33/EY (32005D0033); EYVL N:o L 16, 20.1.2005, s. 59,
komission päätös 2005/92/EY (32005D0092); EYVL N:o L 31, 4.2.2005, s. 62,
komission päätös 2005/93/EY (32005D0093); EYVL N:o L 31, 4.2.2005, s. 64,
komission päätös 2005/290/EY (32005D0290); EYVL N:o L 93, 12.4.2005, s. 34,
komission päätös 2005/432/EY (32005D0432); EYVL N:o L 151, 14.6.2005, s. 3,
komission päätös 2005/804/EY (32005D0804); EYVL N:o L 303, 22.11.2005, s. 56,
komission asetus (EY) N:o 1688/2005 (32005R1688); EYVL N:o L 271, 15.10.2005, s. 17,
komission asetus (EY) N:o 2074/2005 (32005R2074); EYVL N:o L 338, 22.12.2005, s. 27,
komission asetus (EY) N:o 2075/2005 (32005R2075); EYVL N:o L 338, 22.12.2005, s. 60,
komission päätös 2006/65/EY (32006D0065); EYVL N:o L 32, 4.2.2006, s. 93,
komission päätös 2006/259/EY (32006D0259); EYVL N:o L 93, 31.3.2006, s. 65,
komission päätös 2006/330/EY (32006D0330); EYVL N:o L 121, 6.5.2005, s. 43,
komission päätös 2006/463/EY (32006D0463); EYVL N:o L 183, 5.7.2006, s. 20,
komission asetus (EY) N:o 1664/2006 (32006R1664); EYVL N:o L 320, 18.11.2006, s. 13.

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän asetuksen tarkoituksena on turvata
Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista (kol-
mannet maat) Suomeen tuotavien, elintarvik-
keeksi tarkoitettujen lihan ja lihasta jalostet-
tujen tuotteiden tuontierien elintarvikehygi-
eeninen laatu sekä estää eräiden eläintautien
leviäminen Suomeen kyseisen maahantuon-
nin yhteydessä.

Asetuksessa säädetään ehdoista, joilla lihaa
ja lihasta jalostettuja tuotteita saadaan tuoda
Suomeen kolmansista maista. Asetusta sovel-
letaan myös sellaisiin toisen jäsenvaltion
kautta kolmansista maista Suomeen tuotaviin
lihan ja lihasta jalostettujen tuotteiden tuon-
tieriin, joiden ensimmäinen vastaanottaja on
Suomessa. Asetuksessa säädetään myös lai-
valiikenteen muonitukseen, kauttakuljetetta-
vaksi Suomen alueen kautta kolmanteen
maahan tai Suomeen varastoitavaksi väliai-
kaisesti ennen kuljettamista kolmanteen maa-
han tuotavien lihan ja lihasta jalostettujen
tuotteiden tuontierien eläinten terveyttä kos-
kevista vaatimuksista.

Maahantuonnissa on tämän asetuksen sään-
nösten lisäksi noudatettava, mitä Euroopan
yhteisön kolmansien maiden kanssa teke-
missä eläimistä saatavia elintarvikkeita kos-
kevissa kansainvälisissä sopimuksissa mää-
rätään.

2 §

Soveltamisalan rajaukset

Tätä asetusta ei sovelleta Andorrasta, Fär-
saarilta, Liechtensteinista ja Norjasta tuota-
viin lihan ja lihasta jalostettujen tuotteiden
tuontieriin, joihin sovelletaan, mitä ensisaa-
pumistoiminnasta annetussa maa- ja metsä-
talousministeriön asetuksessa (118/2006) sää-
detään.

3 §

Suhde eräisiin säädöksiin

Lihan ja lihasta jalostettujen tuotteiden
maahantuonnista sekä lihalle ja lihasta jalos-
tetuille tuotteille asetettavista vaatimuksista
säädetään tämän asetuksen lisäksi seuraavissa
säädöksissä:

1) elintarvikehygieniasta annettu Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o
852/2004, jäljempänä yleinen elintarvikehy-
gienia-asetus;

2) eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista
erityisistä hygieniasäännöistä annettu Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o
853/2004, jäljempänä eläimistä saatavien
elintarvikkeiden hygienia-asetus;

3) ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinpe-
räisten tuotteiden virallisen valvonnan järjes-
tämistä koskevista erityissäännöistä annettu
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus
(EY) N:o 854/2004, jäljempänä eläimistä
saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetus;

4) Euroopan parlamentin ja neuvoston
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asetuksen (EY) N:o 853/2004 täytäntöönpa-
nemisesta Suomeen ja Ruotsiin tarkoitetuilta
tietyn lihan ja munien lähetyksiltä vaaditta-
vien salmonellaa koskevien erityistakuiden
osalta annettu komission asetus (EY) N:o
1688/2005, jäljempänä erityistakuuasetus;

5) virallisia lihan trikiinitarkastuksia kos-
kevista erityissäännöistä annettu komission
asetus (EY) N:o 2075/2005, jäljempänä tri-
kiiniasetus;

6) tiettyjen spongiformisten enkefalopati-
oiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä
koskevista säännöistä annettu Euroopan par-
lamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o
999/2001;

7) elintarvikelaki (23/2006) ja sen nojalla
annetut säädökset; sekä

8) eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta
annettu laki (1192/1996) sekä eläimistä saa-
tavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden
eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annettu
maa- ja metsätalousministeriön asetus
(1370/2004).

4 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) punaisella lihalla kotieläiminä pidetty-

jen sorkka- ja kavioeläinten lihaa siten kuin
se on määritelty eläimistä saatavien elintar-
vikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I koh-
dassa 1.2.;

2) siipikarjan lihalla siipikarjan lihaa siten
kuin se on määritelty eläimistä saatavien
elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I
kohdassa 1.3.;

3) tarhatun riistan lihalla tarhatun riistan
lihaa siten kuin se on määritelty eläimistä
saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen
liitteen I kohdassa 1.6.;

4) luonnonvaraisen riistan lihalla luonnon-
varaisen riistan lihaa siten kuin se on mää-
ritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden
hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 1.5.
sekä hyljettä;

5) muilla eläimenosilla muita eläimenosia
siten kuin ne on määritelty eläimistä saatavien
elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I
kohdassa 1.11.;

6) jauhelihalla jauhelihaa siten kuin se on

määritelty eläimistä saatavien elintarvikkei-
den hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa
1.13.;

7) raakalihavalmisteella raakalihavalmis-
tetta siten kuin se on määritelty eläimistä
saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen
liitteen I kohdassa 1.15.;

8) lihalla 1–7 kohdassa tarkoitettua lihaa
sekä matelijoiden lihaa;

9) lihavalmisteella lihavalmistetta siten
kuin se on määritelty eläimistä saatavien
elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I
kohdassa 7.1.;

10) sulatetulla eläinrasvalla sulatettua
eläinrasvaa siten kuin se on määritelty eläi-
mistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-
asetuksen liitteen I kohdassa 7.5.;

11) mahoilla, virtsarakoilla ja suolilla
käsiteltyjä mahoja, rakkoja ja suolia siten
kuin ne on määritelty eläimistä saatavien
elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I
kohdassa 7.9.;

12) kollageenilla kollageenia siten kuin se
on määritelty eläimistä saatavien elintarvik-
keiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa
7.8.;

13) gelatiinilla gelatiinia siten kuin se on
määritelty eläimistä saatavien elintarvikkei-
den hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa
7.7.;

14) lihasta jalostetuilla tuotteilla 9–13
kohdassa tarkoitettuja tuotteita, jotka syntyvät
lihan, jauhelihan tai raakalihavalmisteen ja-
lostuksesta tai näiden jalostettujen tuotteiden
jatkojalostuksesta;

15) laitoksella laitosta siten kuin se on
määritelty yleisen elintarvikehygienia-asetuk-
sen 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa;

16) alkuperälaitoksella Euroopan unionin
jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa sijait-
sevaa laitosta, jossa eläimistä saatavat elin-
tarvikkeet on tuotettu, valmistettu tai pakattu
ja jonka tunnistusmerkintä on pakkauksessa;

17) alkuperämaalla kolmatta maata, jossa
eläimistä saatavat elintarvikkeet on tuotettu,
valmistettu tai pakattu;

18) viejämaalla kolmatta maata, jossa erä
on lastattu lopulliseen kuljetusvälineeseen
Euroopan yhteisön alueelle kuljetusta varten;

19) laivaliikenteen muonituksella elintar-
vikkeita, jotka on tarkoitettu miehistön ja
matkustajien nautittaviksi matkan aikana Suo-
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men ja muun valtion välisessä, jäsenvaltioi-
den rannikkoalueiden ulkopuolelle liiken-
nöivässä laivaliikenteessä;

20) komissiolla Euroopan yhteisöjen ko-
missiota;

21) neuvostolla Euroopan unionin neuvos-
toa;

22) jäsenvaltiolla Euroopan unionin jäsen-
valtiota; sekä

23) suojapäätöksellä komission antamaa
päätöstä, jolla rajoitetaan tuontia kolmannesta
maasta kyseisen maan eläintauti- tai terveys-
tilanteen muutoksen vuoksi.

Viitattaessa tässä asetuksessa Euroopan
yhteisön säädökseen tarkoitetaan kyseistä
säädöstä siihen myöhemmin tehtyine muu-
toksineen.

2 luku

Tuontivaatimukset

5 §

Tuonnin yleiset rajoitukset

Maahan ei saa tuoda lihaa tai lihasta
jalostettuja tuotteita, jotka aiheuttavat vaaraa
eläinten tai ihmisten terveydelle.

Maahan ei myöskään saa tuoda lihaa tai
lihasta jalostettuja tuotteita, jotka todetaan
ihmisravinnoksi kelpaamattomaksi siten kuin
eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-
asetuksen liitteen I jakson II luvussa V
säädetään.

6 §

Punaisen lihan ja jauhelihan tuonti-
vaatimukset

Punaista lihaa ja punaisesta lihasta valmis-
tettua jauhelihaa saadaan tuoda maahan eläin-
lajikohtaisesti vain niistä kolmansista maista
tai maiden osista, jotka on mainittu luettelosta
kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat
nautaeläinten, sikojen ja tuoreen lihan tuonnin
annetun neuvoston päätöksen 79/542/ETY
liitteen II osassa 1. Maahan tuotavan punaisen
lihan ja jauhelihan on täytettävä neuvoston
päätöksen 79/542/ETY 8 artiklassa säädetyt
ehdot, ja lihan sekä jauhelihan on oltava

peräisin komission hyväksymästä teurasta-
mosta, leikkaamosta tai laitoksesta. Punaisen
lihan ja jauhelihan tuonnin edellytyksenä on
myös se, että alkuperämaa on lueteltu kol-
mansien maiden neuvoston direktiivin
96/23/EY mukaisesti esittämien jäämiä kos-
kevien valvontasuunnitelmien hyväksymi-
sestä annetun komission päätöksen
2004/432/EY liitteessä maana, jonka jäämien
valvontasuunnitelma on eläinlajikohtaisesti
hyväksytty.

Tuontierien mukana on oltava neuvoston
päätöksen 79/542/ETY liitteen II osan 2
mukainen eläinlääkärintodistus. Uudesta-See-
lannista tuotavan punaisen lihan ja jauhelihan
tuontierien mukana on kuitenkin oltava
elävien eläinten ja eläintuotteiden tuontia
Uudesta-Seelannista koskevista terveys-
todistuksista annetun komission päätöksen
2003/56/EY edellyttämä terveystodistus, ja
Kanadasta tuotavan sianlihan tuontierien mu-
kana on oltava naudan siemennesteen ja
tuoreen sianlihan tuontia Kanadasta koske-
vista yksinkertaistetuista todistuksista ja pää-
töksen 2004/639/EY muuttamisesta annetun
komission päätöksen 2005/290/EY mukainen
terveystodistus.

Trikiinitartunnalle alttiiden eläinten, kuten
sian ja hevosen, lihan ja jauhelihan trikiini-
tarkastuksista säädetään trikiiniasetuksen III
luvussa.

7 §

Siipikarjan lihan ja jauhelihan tuonti-
vaatimukset

Kotieläiminä pidettyjen kanojen, kalkku-
noiden, helmikanojen, ankkojen ja hanhien
lihaa ja jauhelihaa saadaan tuoda maahan vain
niistä kolmansista maista, jotka on mainittu
luettelosta kolmansista maista, joista jäsen-
valtiot sallivat tuoreen siipikarjanlihan tuon-
nin annetun komission päätöksen 94/85/EY
liitteessä I, ja lihan ja jauhelihan on täytettävä
eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja
eläinlääkärintodistuksista tuoreen siipikarjan-
lihan tuonnissa kolmansista maista annetun
komission päätöksen 94/984/EY 1 artiklassa
säädetyt ehdot. Tuontierän mukana on oltava
komission päätöksen 94/984/EY liitteen II
osan 1 ja osan 2 mallin A tai B mukainen
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eläinlääkärintodistus siten kuin mainitun pää-
töksen liitteessä I säädetään. Uudesta-Seelan-
nista tuotavan erän mukana on kuitenkin
oltava komission päätöksen 2003/56/EY edel-
lyttämä terveystodistus.

Tarhattujen riistalintujen lihaa ja jauhelihaa
saadaan tuoda maahan vain niistä kolmansista
maista tai maiden osista, jotka on mainittu
luettelosta kolmansista maista, joista jäsen-
valtiot sallivat kaninlihan ja tietynlaisen luon-
nonvaraisen ja tarhatun riistan lihan tuonnin,
sekä eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä
eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuk-
sista tällaisessa tuonnissa annetun komission
päätöksen 2000/585/EY liitteessä I, kyseisen
päätöksen liitteen II taulukon mukaisesti.
Tarhattujen riistalintujen lihan ja jauhelihan
on täytettävä komission päätöksen
2000/585/EY 2 artiklassa säädetyt ehdot.
Tuontierän mukana on oltava komission
päätöksen 2000/585/EY liitteen III mallin I
mukainen eläinlääkärintodistus. Uudesta-See-
lannista tuotavan erän mukana on kuitenkin
oltava komission päätöksen 2003/56/EY edel-
lyttämä terveystodistus.

Edellä 1 ja 2 momenteissa säädetyn lisäksi
siipikarjaan kuuluvista linnuista saadun lihan
ja jauhelihan on oltava peräisin komission
hyväksymästä teurastamosta, leikkaamosta tai
laitoksesta. Siipikarjan lihan ja jauhelihan
tuonnin edellytyksenä on myös se, että
alkuperämaa on lueteltu komission päätöksen
2004/432/EY liitteessä maana, jonka jäämien
valvontasuunnitelma on hyväksytty.

8 §

Lihan ja jauhelihan salmonellatutkimukset ja
todistukset

Naudan ja sian sekä kanojen, kalkkunoi-
den, helmikanojen, ankkojen ja hanhien lihan
ja jauhelihan tuontierän mukana on oltava
tämän asetuksen liitteen mallin mukainen
salmonellaerityistakuita koskeva todistus.
Niistä tuontieristä, joiden mukana ei tarvitse
olla todistusta salmonellatutkimuksen suorit-
tamisesta, säädetään eläimistä saatavien elin-
tarvikkeiden hygienia-asetuksen 8 artiklan 2
kohdan c ja d alakohdassa.

9 §

Tarhattujen ja luonnonvaraisten sileälastais-
ten lintujen lihan ja jauhelihan tuonti-

vaatimukset

Tarhattujen strutsien, emujen ja muiden
sileälastaisten lintujen lihaa ja jauhelihaa
saadaan tuoda maahan vain niistä kolmansista
maista, jotka on mainittu eläinten terveyttä ja
kansanterveyttä koskevista vaatimuksista
sekä eläinlääkärintodistuksista tarhattujen si-
leälastaisten lintujen (ratitae) lihan tuonnissa
samoin kuin luettelosta kolmansista maista,
joista jäsenvaltiot sallivat tuoreen siipikarjan-
lihan tuonnin, tehdyn päätöksen 94/85/EY
muuttamisesta annetun komission päätöksen
2000/609/EY liitteessä I. Tarhattujen strut-
sien, emujen ja muiden sileälastaisten lintujen
lihan ja jauhelihan on oltava peräisin komis-
sion hyväksymästä teurastamosta, leikkaa-
mosta tai laitoksesta. Tuontierän mukana on
oltava komission päätöksen 2000/609/EY
liitteen II osan 1 ja osan 2 mallin A tai B
mukainen eläinlääkärintodistus siten kuin
mainitun päätöksen liitteessä I säädetään.
Uudesta-Seelannista tuotavan erän mukana
on kuitenkin oltava komission päätöksen
2003/56/EY edellyttämä terveystodistus.
Tuonnin edellytyksenä on myös se, että
alkuperämaa on lueteltu komission päätöksen
2004/432/EY liitteessä maana, jonka jäämien
valvontasuunnitelma on hyväksytty tarhatun
riistan osalta.

Luonnonvaraisten strutsien, emujen ja mui-
den sileälastaisten lintujen lihaa ja jauhelihaa
saadaan tuoda maahan vain, jos Elintarvike-
turvallisuusvirasto on myöntänyt siihen lu-
van. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää,
että maahantuonti ei aiheuta vaaraa ihmisten
terveydelle tai riskiä eläintautien leviämi-
sestä. Luvassa asetetaan kansanterveyttä sekä
eläinten terveyttä koskevat välttämättömät
tuontiehdot.

10 §

Tarhattujen ja luonnonvaraisten jäniseläin-
ten, luonnonvaraisten riistalintujen sekä tiet-
tyjen luonnonvaraisten maanisäkkäiden lihan

ja jauhelihan tuontivaatimukset

Tarhattujen ja luonnonvaraisten jäniseläin-
ten, luonnonvaraisten riistalintujen sekä mui-
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den luonnonvaraisten maanisäkkäiden kuin
sorkka- ja kavioeläinten tai jäniseläinten lihaa
ja jauhelihaa saadaan tuoda maahan vain
niistä kolmansista maista tai maiden osista,
jotka on mainittu komission päätöksen
2000/585/EY liitteessä I, kyseisen päätöksen
liitteen II taulukon mukaisesti. Lihan ja
jauhelihan on oltava peräisin komission hy-
väksymästä teurastamosta, leikkaamosta tai
laitoksesta. Tuontierän mukana on oltava
komission päätöksen 2000/585/EY liitteen III
mallin mukainen eläinlääkärintodistus siten
kuin mainitun päätöksen liitteessä II sääde-
tään. Uudesta-Seelannista tuotavan erän mu-
kana on kuitenkin oltava komission päätöksen
2003/56/EY edellyttämä terveystodistus.
Tuonnin edellytyksenä on myös se, että
alkuperämaa on lueteltu komission päätöksen
2004/432/EY liitteessä maana, jonka jäämien
valvontasuunnitelma on hyväksytty.

Trikiinitartunnalle alttiiden eläinten, kuten
karhun, lihan ja jauhelihan trikiinitarkastuk-
sista säädetään trikiiniasetuksen III luvussa.

11 §

Tarhattujen ja luonnonvaraisten kavio- ja
sorkkaeläinten lihan ja jauhelihan tuonti-

vaatimukset

Tarhattujen ja luonnonvaraisten kavio- ja
sorkkaeläinten lihaa ja jauhelihaa saadaan
tuoda maahan eläinlajikohtaisesti vain niistä
kolmansista maista tai maiden osista, jotka on
mainittu neuvoston päätöksen 79/542/ETY
liitteen II osassa 1. Tarhattujen ja luonnon-
varaisten kavio- ja sorkkaeläinten lihan ja
jauhelihan on täytettävä neuvoston päätöksen
79/542/ETY 8 artiklassa säädetyt ehdot, ja
lihan sekä jauhelihan on oltava peräisin
komission hyväksymästä teurastamosta, leik-
kaamosta tai laitoksesta. Tuontierän mukana
on oltava neuvoston päätöksen 79/542/ETY
liitteen II osan 2 mukainen eläinlääkärinto-
distus. Uudesta-Seelannista tuotavan tuonti-
erän mukana on kuitenkin oltava komission
päätöksen 2003/56/EY edellyttämä terveys-
todistus. Tuonnin edellytyksenä on myös se,
että alkuperämaa on lueteltu komission pää-
töksen 2004/432/EY liitteessä maana, jonka
jäämien valvontasuunnitelma on hyväksytty.

Trikiinitartunnalle alttiiden eläinten, kuten
villisian ja kavioeläinten, lihan ja jauhelihan

trikiinitarkastuksista säädetään trikiiniasetuk-
sen III luvussa.

12 §

Matelijoiden lihan ja jauhelihan tuonti

Matelijoiden lihaa ja jauhelihaa saadaan
tuoda maahan vain, jos Elintarviketurvalli-
suusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuon-
tiluvan myöntäminen edellyttää, että maahan-
tuonti ei aiheuta vaaraa ihmisten terveydelle
tai riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa
asetetaan kansanterveyttä sekä eläinten ter-
veyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

13 §

Raakalihavalmisteiden tuontivaatimukset

Maahan saadaan tuoda tässä asetuksessa
tarkoitettujen eläinten, lukuun ottamatta ka-
vioeläinten, lihasta valmistettuja pakastettuja
raakalihavalmisteita vain niistä kolmansista
maista, joista kyseisen eläinlajin tuoreen lihan
tuonti on sallittua. Raakalihavalmisteen on
täytettävä eläinten terveyttä ja kansanterve-
yttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista
vaatimuksista raakalihavalmisteiden tuon-
nissa yhteisöön kolmansista maista annetun
komission päätöksen 2000/572/EY ehdot.
Raakalihavalmisteeseen raaka-aineena käyte-
tyn lihan on oltava peräisin komission hy-
väksymästä teurastamosta, leikkaamosta tai
laitoksesta, ja raakalihavalmisteen valmista-
neen laitoksen on oltava komission hyväk-
symä. Raakalihavalmisteen tuontierän mu-
kana on oltava komission päätöksen
2000/572/EY liitteen II mallin mukainen
eläinlääkärintodistus. Uudesta-Seelannista
tuotavan tuontierän mukana on kuitenkin
oltava komission päätöksen 2003/56/EY edel-
lyttämä terveystodistus.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen
luonnonvaraisten strutsien, emujen ja muiden
luonnonvaraisten sileälastaisten lintujen sekä
matelijoiden lihasta valmistettuja raakaliha-
valmisteita saadaan tuoda maahan vain, jos
Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt
siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edel-
lyttää, että maahantuonti ei aiheuta vaaraan
ihmisten terveydelle tai riskiä eläintautien
leviämisestä. Luvassa asetetaan kansanterve-
yttä sekä eläinten terveyttä koskevat välttä-
mättömät tuontiehdot.
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14 §

Lihavalmisteiden tuontivaatimukset

Lihavalmisteita saadaan tuoda maahan
eläinlajikohtaisesti vain niistä kolmansista
maista tai maiden osista, jotka on mainittu
eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koske-
vista edellytyksistä ja todistusmalleista ihmis-
ravinnoksi tarkoitettujen lihavalmisteiden
tuonnissa kolmansista maista sekä päätösten
97/41/EY, 97/221/EY ja 97/222/EY kumoa-
misesta annetun komission päätöksen
2005/432/EY liitteen II osissa 1–3. Lihaval-
misteen on täytettävä komission päätöksessä
2005/432/EY säädetyt ehdot, ja lihavalmis-
teen käsittelyn on tuontimaakohtaisesti täy-
tettävä kyseisen komission päätöksen liitteen
II osassa 4 asetetut eläinlajikohtaiset käsitte-
lyvaatimukset siten kuin mainitun päätöksen
liitteen II osissa 2 ja 3 säädetään. Lihaval-
misteeseen raaka-aineena käytetyn lihan on
oltava peräisin komission hyväksymästä teu-
rastamosta, leikkaamosta tai laitoksesta, ja
lihavalmisteen valmistaneen laitoksen on ol-
tava komission hyväksymä. Lihavalmisteen
tuontierän mukana on oltava komission pää-
töksen 2005/432/EY liitteen III mallin mu-
kainen eläinlääkärintodistus. Uudesta-Seelan-
nista tuotavan tuontierän mukana on kuiten-
kin oltava komission päätöksen 2003/56/EY
edellyttämä terveystodistus.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen
matelijoiden sekä luonnonvaraisten strutsien,
emujen ja muiden luonnonvaraisten sileälas-
taisten lintujen lihasta valmistettuja lihaval-
misteita saadaan tuoda maahan vain, jos
Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt
siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edel-
lyttää, että maahantuonti ei aiheuta vaaraa
ihmisten terveydelle tai riskiä eläintautien
leviämisestä. Luvassa asetetaan kansanterve-
yttä sekä eläinten terveyttä koskevat välttä-
mättömät tuontiehdot.

15 §

Elintarvikkeeksi käytettävien suolien, maho-
jen ja virtsarakkojen tuontivaatimukset

Elintarvikkeeksi käytettäviä, puhdistami-
sen jälkeen suolattuja, kuumennettuja tai
kuivattuja suolia, mahoja ja virtsarakkoja

saadaan tuoda kaikista kolmansista maista.
Suolien, mahojen ja virtsarakkojen on oltava
peräisin komission hyväksymästä laitoksesta.
Suolien on täytettävä eläinten terveyttä kos-
kevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodis-
tuksista eläinten suolien tuonnissa kolman-
sista maista annetun komission päätöksen
2003/779/EY vaatimukset. Suolien tuontierän
mukana on oltava komission päätöksen
2003/779/EY liitteen I mallin mukainen ter-
veystodistus, ja mahojen ja virtsarakkojen
tuontierän mukana on oltava Elintarviketur-
vallisuusviraston hyväksymän mallin mukai-
nen terveystodistus. Uudesta-Seelannista tuo-
tavien suolien, mahojen ja virtsarakkojen
tuontierien mukana on kuitenkin oltava ko-
mission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä
terveystodistus.

16 §

Sulatetun eläinrasvan tuontivaatimukset

Sulatettua eläinrasvaa saadaan tuoda maa-
han eläinten terveyttä ja kansanterveyttä
koskevista vaatimuksista sellaisten tuotteiden
yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön
tuonnissa, joita eivät koske direktiivin
89/662/ETY ja, taudinaiheuttajien osalta, di-
rektiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I
luvussa mainittujen erityisten yhteisön sää-
dösten kyseiset vaatimukset annetun neuvos-
ton direktiivin 92/118/ETY liitteen I luvun 9
kohdassa 1 tarkoitetuista maista. Sulatetun
eläinrasvan on oltava peräisin komission
hyväksymästä laitoksesta. Tuontierän mukana
on oltava Elintarviketurvallisuusviraston hy-
väksymän mallin mukainen terveystodistus.
Uudesta-Seelannista tuotavan sulatetun eläin-
rasvan tuontierän mukana on kuitenkin oltava
komission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä
terveystodistus. Alkuperämaan eläintautiti-
lanteesta riippuen sulatetun eläinrasvan tuon-
tierän mukana olevan terveystodistuksen tu-
lee sisältää neuvoston direktiivin 92/118/ETY
liitteen I luvun 9 kohdassa 2 mainitut takeet.

17 §

Gelatiinin tuontivaatimukset

Gelatiinia saadaan tuoda maahan vain
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niistä kolmansista maista tai maiden osista,
jotka on mainittu luettelosta kolmansista
maista, joista jäsenvaltioiden on sallittava
tiettyjen elintarvikkeiksi tarkoitettujen tuot-
teiden tuonti neuvoston direktiivin
92/118/ETY mukaisesti annetun komission
päätöksen 2003/812/EY liitteen osassa VIII.
Gelatiinin on oltava peräisin komission hy-
väksymästä laitoksesta.

Gelatiinin tuonnissa käytettävästä terveys-
todistuksesta säädetään Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004
soveltamisalaan kuuluvia tuotteita sekä Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetusten
(EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004
mukaisen virallisen valvonnan järjestämistä
koskevien täytäntöönpanotoimenpiteiden
vahvistamisesta, poikkeuksen tekemisestä
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
seen (EY) N:o 852/2004 sekä asetusten (EY)
N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 muut-
tamisesta annetun komission asetuksen (EY)
N:o 2074/2005 liitteen VI lisäyksen II osassa
A. Kuitenkin Uudesta-Seelannista tuotavan
gelatiinin tuontierän mukana on oltava ko-
mission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä
terveystodistus, ja Yhdysvalloista tuotavan
gelatiinin tuontierän mukana komission pää-
töksen 2003/863/EY liitteen A mukainen
terveystodistus.

18 §

Gelatiinin raaka-aineiden tuontivaatimukset

Gelatiinin raaka-aineiden on oltava peräisin
komission hyväksymästä laitoksesta. Gelatii-
nin raaka-aineiden tuonnissa käytettävästä
terveystodistuksesta säädetään komission ase-
tuksen (EY) N:o 2074/2005 liitteen VI
lisäyksen II osassa B.

19 §

Kollageenin tuontivaatimukset

Kollageenin on oltava peräisin komission
hyväksymästä laitoksesta. Kollageenin tuon-
nissa käytettävästä terveystodistuksesta sää-
detään komission asetuksen (EY) N:o
2074/2005 liitteen VI lisäyksen III osassa A.
Kuitenkin Uudesta-Seelannista tuotavan kol-

lageenin tuontierän mukana on oltava komis-
sion päätöksen 2003/56/EY edellyttämä ter-
veystodistus, ja Yhdysvalloista tuotavan kol-
lageenin tuontierän mukana komission pää-
töksen 2003/863/EY liitteen B mukainen
terveystodistus.

20 §

Kollageenin raaka-aineet

Kollageenin raaka-aineita saadaan tuoda
maahan vain niistä kolmansista maista, joista
tarhatuista märehtijöistä saadun lihan, sianli-
han, siipikarjanlihan tai luonnonvaraisen riis-
tanlihan tuonti Suomeen on tämän asetuksen
mukaan sallittua. Kollageenin raaka-aineiden
on oltava peräisin komission hyväksymästä
laitoksesta. Kollageenin raaka-aineen tuonti-
erän mukana olevasta terveystodistuksesta
säädetään komission asetuksen (EY) N:o
2074/2005 liitteen VI lisäyksen III osassa B.

3 luku

Poikkeukset 2 luvun säännöksistä

21 §

Tuonti laivaliikenteen muonitukseen, kautta-
kuljetettavaksi tai varastoitavaksi väliaikai-
sesti ennen kuljettamista kolmanteen maahan

Edellä 2 luvussa säädetystä poiketen lai-
valiikenteen muonitukseen, kauttakuljetetta-
vaksi Suomen alueen kautta kolmanteen
maahan tai Suomeen varastoitavaksi väliai-
kaisesti ennen kuljettamista kolmanteen maa-
han tarkoitettujen lihan ja lihasta jalostettujen
tuotteiden tuontierien on täytettävä seuraavat
eläinten terveyttä koskevat vaatimukset:

1) punainen liha sekä tarhattujen ja luon-
nonvaraisten kavio- ja sorkkaeläinten liha ja
jauheliha täyttää neuvoston päätöksen
79/542/ETY 12 a artiklan vaatimukset, ja erän
mukana on mainitun päätöksen liitteen III
mallin mukainen eläinlääkärintodistus;

2) kotieläiminä pidettyjen kanojen, kalk-
kunoiden, helmikanojen, ankkojen ja hanhien
liha ja jauheliha täyttää komission päätöksen
94/984/EY 1 a artiklan vaatimukset, ja erän
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mukana on mainitun päätöksen liitteen II osan
2 mallin C mukainen eläinlääkärintodistus;

3) tarhattujen sileälastaisten lintujen liha ja
jauheliha täyttää komission päätöksen
2000/609/EY 1 a artiklan vaatimukset, ja erän
mukana on mainitun päätöksen liitteen III
mallin mukainen eläinlääkärintodistus;

4) tarhattujen ja luonnonvaraisten jänis-
eläinten, tarhattujen ja luonnonvaraisten riis-
talintujen sekä muiden luonnonvaraisten
maanisäkkäiden, kuin sorkka- ja kavioeläin-
ten sekä jäniseläinten, liha ja jauheliha täyttää
komission päätöksen 2000/585/EY 2 a artik-
lan vaatimukset, ja erän mukana on mainitun
päätöksen liitteen III mallin K mukainen
eläinlääkärintodistus;

5) raakalihavalmisteet täyttävät komission
päätöksen 2000/572/EY 4 a artiklan vaati-
mukset, ja erän mukana on mainitun päätök-
sen liitteen III mallin mukainen eläinlääkä-
rintodistus;

6) lihavalmisteet täyttävät komission pää-
töksen 2005/432/EY 7 artiklan vaatimukset,
ja erän mukana on mainitun päätöksen liitteen
IV mallin mukainen eläinlääkärintodistus;
sekä

7) suolet täyttävät komission päätöksen
2003/779/EY 1 a artiklan vaatimukset, ja
suolierien mukana on mainitun päätöksen
liitteen I B mallin mukainen eläinlääkärinto-
distus.

Muiden kuin 1 momentissa mainittujen,
laivaliikenteen muonitukseen tai kauttakulje-
tettavaksi Suomen alueen kautta tarkoitettujen
lihan ja lihasta jalostettujen tuotteiden tuon-
tierien mukana on oltava asiakirja, josta käy
ilmi tuotteiden alkuperämaa.

22 §

Tuonti omaan käyttöön sekä lähetykset yksi-
tyishenkilölle

Edellä 2 luvussa säädettyä ei sovelleta
sellaisiin matkustajien matkatavaroissa tuo-
miin tai postipaketteina yksityishenkilöille
lähetettäviin lihaa ja lihasta jalostettuja tuot-
teita sisältäviin eriin, joiden tuontiehdoista ja
rajoituksista säädetään henkilökohtaiseen ku-
lutukseen tuotavia eläinperäisiä tuotteita kos-
kevista toimenpiteistä annetussa komission
asetuksessa (EY) N:o 745/2004.

23 §

Tuonti lähetystöjen ja kansainvälisten järjes-
töjen käyttöön

Edellä 2 luvussa säädetystä poiketen lähe-
tystöjen ja kansainvälisten järjestöjen käyt-
töön tarkoitettujen lihan ja lihasta jalostettu-
jen tuotteiden tuontierien on täytettävä ihmis-
ravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuot-
teiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja
yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläin-
ten terveyttä koskevista säännöistä annetun
neuvoston direktiivin 2002/99/EY luvun II
mukaiset eläinten terveyttä koskevat vaati-
mukset. Tuontierän mukana on oltava direk-
tiivin 9 artiklan mukainen eläinten terveyttä
koskevat takeet sisältävä eläinlääkärintodis-
tus.

Tuonnissa tulee myös noudattaa kolman-
nen maan eläintautitilanteen muutoksen
vuoksi annettavia suojapäätöksiä. Luonnon-
varaisten strutsien, emujen ja muiden sileä-
lastaisten lintujen sekä matelijoiden lihan ja
jauhelihan sekä edellä mainittujen eläinten
lihasta valmistettujen raakalihavalmisteiden
ja lihavalmisteiden sekä eräiden teuraseläi-
mistä saatavien muiden elintarvikkeiden tuon-
nissa tulee lisäksi noudattaa, mitä tässä
asetuksessa säädetään tuonnin luvanvaraisuu-
desta.

4 luku

Muut säännökset

24 §

Todistusten ja asiakirjojen kieli sekä todis-
tusten säilyttämisajat

Jos Suomeen tarkoitettu tuontierä tuodaan
Suomessa sijaitsevan eläinlääkinnällisen ra-
jatarkastusaseman kautta, saadaan tässä ase-
tuksessa tarkoitetut todistukset laatia suomen
tai ruotsin kielen sijasta englannin kielellä.

Maahantuojan on säilytettävä kaikki tässä
asetuksessa tarkoitetut asiakirjat ja todistukset
vähintään kahden vuoden ajan maahantuon-
nista.
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25 §

Eläintauti- tai terveystilanteen muutos

Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa sää-
detään, on lihan ja lihasta jalostettujen tuot-
teiden maahantuonnissa noudatettava alku-
perä- tai viejämaata koskevia komission
antamia suojapäätöksiä.

26 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä
joulukuuta 2006.

Tällä asetuksella kumotaan Euroopan yh-
teisön ulkopuolisista maista tuotavasta lihasta
ja lihatuotteista 12 päivänä toukokuuta 2004
annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus
(392/2004).

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Eläinlääkintötarkastaja Leena Eerola
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Liite 
 

Salmonellaerityistakuita koskeva todistus EU:n ulkopuolisista maista Suomeen tuotavalle naudan, sian ja 
siipikarjan lihalle(1) ja jauhelihalle(2)   

 
Lähettäjämaa:....................................................................................................................................................  
Viite:.................................................................................................................................................................. 
  (eläinlääkärintodistus tai kaupallinen asiakirja) 
 

I. Lihan tunnistetiedot 
.............................................................................................................................................................. :n lihaa 
   (eläinlaji) 
Lihan laji (palojen laji/jauheliha):...................................................................................................................... 
Pakkausten laatu: ............................................................................................................................................... 
Pakkausten määrä:.............................................................................................................................................. 
Nettopaino: ........................................................................................................................................................ 
 
II. Lihan alkuperämaa 
 
Teurastamon nimi, osoite ja hyväksymisnumero: ............................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 
Leikkaamon nimi, osoite ja hyväksymisnumero: .............................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 
Kylmävaraston nimi, osoite ja hyväksymisnumero: ......................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
 
III. Lihan lähettäjä ja vastaanottaja 
 
Lähettäjän nimi ja osoite: .................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 
Vastaanottajan nimi ja osoite: ........................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
 
 
IV. Salmonellaerityistakuita koskeva vakuutus 
 
Minä allekirjoittanut virkaeläinlääkäri vakuutan, että edellä kuvattu naudan, sian tai siipikarjan liha ja jauheliha on 
tutkittu kielteisin tuloksin salmonellan varalta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 
täytäntöönpanemisesta Suomeen ja Ruotsiin tarkoitetuilta tietyn lihan ja munien lähetyksiltä vaadittavien salmonel-
laa koskevien erityistakuiden osalta 14 päivänä lokakuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1688/2005 
liitteen I (naudan ja sian liha) tai liitteen II (siipikarjan liha) mukaisesti.  
 
  ..............................................  ................................................. 
  (paikka)    (aika) 
             Leima(3)  
  ...................................................................................................... 
  (virkaeläinlääkärin allekirjoitus ja nimen selvennys) 
 
(1) Tuoreella lihalla tarkoitetaan tässä todistuksessa naudan, sian, kanan, kalkkunan, helmikanan, ankan ja hanhen 
elintarvikkeeksi soveltuvia osia, joita ei ole käsitelty millään tavalla; jäähdytettyä ja pakastettua lihaa pidetään 
kuitenkin tuoreena lihana. 
 (2) Jauhelihalla tässä todistuksessa tarkoitetaan naudan, sian, kanan, kalkkunan, helmikanan, ankan ja hanhen 
elintarvikkeeksi soveltuvista osista jauhettua tai muulla tavalla hienonnettua lihaa, joka sisältää suolaa vähemmän 
kuin yhden prosentin.  
(3)  Allekirjoituksen ja leiman on oltava erivärinen kuin tekstiosan. 



Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 1141

varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten lintujen
ja siipikarjan välillä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 7 §:n muutta-

misesta

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten

lintujen ja siipikarjan välillä 19 päivänä toukokuuta 2006 annetun maa- ja metsätalousmi-
nisteriön asetuksen (386/2006) 7 § seuraavasti:

7 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
kesäkuuta 2006.

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä
joulukuuta 2006.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Eläinlääkintöylitarkastaja Taina Aaltonen
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

N:o 1142

työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuu-
tustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapääomasta

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään työeläkevakuutusyhtiöistä
25 päivänä huhtikuuta 1997 annetun lain (354/1997) 29 e §:n 2 momentin nojalla sellaisena
kuin se on laissa 250/2006, 27 päivänä marraskuuta 1992 annetun vakuutuskassalain
(1164/1992) 132 §:n 3 momentin nojalla sellaisena kuin se on laissa 252/2006 ja 29 päivänä
joulukuuta 1995 annetun eläkesäätiölain (1774/1995) 88 §:n 6 momentin nojalla sellaisena kuin
se on laissa 251/2006 seuraavasti:

1 §
Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain

29 e §:n 2 momentissa, vakuutuskassalain
132 §:n 3 momentissa ja eläkesäätiölain
88 §:n 6 momentissa tarkoitettu siirtyvän
toimintapääoman prosenttimäärä on 22,5.

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä

tammikuuta 2007.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen

Ylimatemaatikko Leena Väänänen
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