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Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuot-
teista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista

tuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (894/2006) nimike sekä 1, 2, 6 ja
7 a §, sellaisina kuin niistä ovat 6 ja 7 a § asetuksessa 804/2010, seuraavasti:

Maa- ja metsätalousministeriön asetus
Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuot-

teista sekä maitopohjaisia tuotteita sisältävistä yhdistelmätuotteista

1 §

Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän asetuksen tarkoituksena on turvata
Euroopan unionin ulkopuolisista maista (kol-
mannet maat) Suomeen tuotavien, elintarvik-
keeksi tarkoitettujen maidon, maitopohjaisten
tuotteiden sekä maitopohjaisia tuotteita sisäl-
tävien yhdistelmätuotteiden tuontierien elin-
tarvikehygieeninen laatu sekä estää eräiden
eläintautien leviäminen maahan kyseisen
maahantuonnin yhteydessä.

Asetuksessa säädetään ehdoista, joilla mai-
toa, maitopohjaisia tuotteita sekä maitopoh-
jaisia tuotteita sisältäviä yhdistelmätuotteita
saadaan tuoda Suomeen kolmansista maista.

Asetusta sovelletaan myös sellaisiin toisen
jäsenvaltion kautta kolmansista maista Suo-
meen tuotaviin maidon, maitopohjaisten tuot-
teiden sekä maitopohjaisia tuotteita sisältä-
vien yhdistelmätuotteiden tuontieriin, joiden
ensimmäinen vastaanottaja on Suomessa.
Asetuksessa säädetään myös laivaliikenteen
muonitukseen, kauttakuljetettavaksi Suomen
alueen kautta kolmanteen maahan tai Suo-
meen varastoitavaksi väliaikaisesti ennen
kuljettamista kolmanteen maahan tuotavien
maidon, maitopohjaisten tuotteiden sekä mai-
topohjaisia tuotteita sisältävien yhdistelmä-
tuotteiden tuontierien eläinten terveyttä kos-
kevista vaatimuksista.

Maahantuonnissa on tämän asetuksen
säännösten lisäksi noudatettava, mitä Euroo-
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pan unionin kolmansien maiden kanssa teke-
missä eläimistä saatavia elintarvikkeita kos-
kevissa kansainvälisissä sopimuksissa määrä-
tään.

2 §

Soveltamisalan rajaukset

Tätä asetusta ei sovelleta tuotaessa maitoa,
maitopohjaisia tuotteita tai maitopohjaisia
tuotteita sisältäviä yhdistelmätuotteita sellai-
sesta Euroopan unionin ulkopuolisesta
maasta, jolla on Euroopan unionin lainsää-
däntöön tai unionin kanssa tehtyyn sopimuk-
seen perustuva oikeus toimia unionin sisä-
markkinoilla.

6 §

Maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuonti-
vaatimukset ternimaitoa ja ternimaitotuot-

teita lukuun ottamatta

Maidon ja maitopohjaisten tuotteiden, lu-
kuun ottamatta ternimaitoa ja ternimaitotuot-
teita, joiden tuontivaatimuksista säädetään tä-
män asetuksen 10 §:ssä, tuonnille asetetuista
vaatimuksista säädetään eläinten terveyttä
sekä kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodis-
tuksia koskevista vaatimuksista ihmisravin-
noksi tarkoitettujen raakamaidon ja maito-
tuotteiden Euroopan unionin alueelle tuontia
varten annetussa komission asetuksessa (EU)
N:o 605/2010. Uudesta-Seelannista tuotavien

maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuon-
tierien mukana on kuitenkin oltava elävien
eläinten ja eläintuotteiden tuontia Uudesta-
Seelannista koskevista terveystodistuksista
annetun komission päätöksen 2003/56/EY
edellyttämä terveystodistus.

Maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuon-
nin edellytyksenä on myös se, että alkuperä-
maa on lueteltu kolmansien maiden neuvos-
ton direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukai-
sesti toimittamien suunnitelmien hyväksymi-
sestä annetun komission päätöksen
2011/163/EU liitteessä maana, jonka jäämien
valvontasuunnitelma on hyväksytty maidon
osalta.

7 a §

Maitopohjaisia tuotteita sisältävien yhdistel-
mätuotteiden tuonti- ja kauttakulkuvaatimuk-

set

Maitopohjaisia tuotteita, ternimaitotuot-
teita lukuun ottamatta, sisältävien yhdistel-
mätuotteiden tuonnille ja kauttakuljetukselle
asetetuista vaatimuksista säädetään todistuk-
sia koskevista vaatimuksista tiettyjen elintar-
vikesekoitusten tuonnissa unioniin ja kulje-
tuksessa unionin kautta sekä päätöksen
2007/275/EY ja asetuksen (EY) N:o
1162/2009 muuttamisesta annetussa komis-
sion asetuksessa (EU) N:o 28/2012.

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä
huhtikuuta 2012.

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Eläinlääkintöylitarkastaja Leena Salin
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