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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 698

Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta lihasta ja lihasta jalostetuista tuot-
teista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
kumotaan Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta lihasta ja lihasta jalostetuista

tuotteista 5 päivänä joulukuuta 2006 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
(1140/2006) 9 §,

muutetaan 7 ja 8 §, 10 §:n 1 momentti, 13 §:n 2 momentti, 14 §:n 2 momentti, 21 §:n 1
momentti, 23 § ja liite sekä

lisätään 4 §:n 1 momenttiin uusi 14 a kohta sekä asetukseen uusi 20 a § seuraavasti:

4 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —

14 a) yhdistelmätuotteella elintarviketta,

joka sisältää sekä jalostettuja eläimistä saata-
via tuotteita että kasviperäisiä tuotteita, mu-
kaan lukien sellaiset elintarvikkeet, joiden
osalta perustuotteen jalostaminen on erotta-
maton osa lopputuotteen valmistamista;
— — — — — — — — — — — — —

komission päätös 2006/696/EY (32006D0696); EUVL N:o L 295, 25.10.2006, s. 1,
komission päätös 2007/275/EY (32007D0275); EUVL N:o L 116, 4.5.2007, s. 9.
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7 §

Siipikarjan, tarhattujen sileälastaisten lintu-
jen ja luonnonvaraisten riistalintujen lihan ja

jauhelihan tuontivaatimukset

Siipikarjan, tarhattujen sileälastaisten lin-
tujen ja luonnonvaraisten riistalintujen lihaa
ja jauhelihaa saadaan tuoda maahan vain
niistä kolmansista maista tai maiden osista,
jotka on mainittu sellaisten kolmansien mai-
den luettelon vahvistamisesta, joista saa
tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta
siipikarjaa, siitosmunia, untuvikkoja ja siipi-
karjan, sileälastaisten lintujen ja luonnonva-
raisten riistalintujen lihaa, munia ja muna-
tuotteita sekä erikseen määritellyistä taudin-
aiheuttajista vapaita munia, sekä sovelletta-
vista eläinlääkärintodistuksista koskevista
vaatimuksista ja päätösten 93/342/ETY,
2000/585/EY ja 2003/812/EY muuttamisesta
annetun komission päätöksen 2006/696/EY
liitteen II osassa 1. Tuontierän mukana on
oltava komission päätöksen 2006/696/EY
liitteen II osan 2 mallin mukainen eläinlääkä-
rintodistus. Uudesta-Seelannista tuotavan
erän mukana on kuitenkin oltava komission
päätöksen 2003/56/EY edellyttämä eläinlää-
kärintodistus.

Siipikarjan, tarhattujen sileälastaisten lin-
tujen ja luonnonvaraisten riistalintujen lihan
ja jauhelihan on oltava peräisin komission
hyväksymästä teurastamosta, leikkaamosta
tai laitoksesta. Tuonnin edellytyksenä on
myös se, että alkuperämaa on mainittu ko-
mission päätöksen 2004/432/EY liitteessä
maana, jonka jäämien valvontasuunnitelma
on hyväksytty. Tarhattujen sileälastaisten lin-
tujen sekä luonnonvaraisten riistalintujen li-
han ja jauhelihan on lisäksi täytettävä komis-
sion päätöksen 2006/696/EY 16 artiklan mu-
kaiset lisätakeet ja terveyttä koskevat lisävaa-
timukset.

8 §

Lihan ja jauhelihan salmonellatutkimukset ja
todistukset

Kotieläiminä pidettyjen nautojen, sikojen,
kanojen, kalkkunoiden, helmikanojen, ankko-
jen ja hanhien lihan ja jauhelihan salmonella-

tutkimusten näytteenotosta kolmannen maan
lähettävässä laitoksessa sekä näytteiden tutki-
miseen käytettävistä mikrobiologisista mene-
telmistä säädetään erityistakuuasetuksessa.

Virallisista laboratorioista, joissa kanojen,
kalkkunoiden, helmikanojen, ankkojen ja
hanhien lihan ja jauhelihan viralliset salmo-
nellatutkimukset on suoritettava, säädetään
rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläin-
ten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sään-
töjen mukaisuuden varmistamiseksi suorite-
tusta virallisesta valvonnasta annetun Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 882/2004 12 artiklassa.

Naudan ja sian lihan ja jauhelihan tuonti-
erän mukana on oltava liitteessä olevan mal-
lin mukainen salmonellaerityistakuita kos-
keva todistus.

Niistä tuontieristä, joiden mukana ei tar-
vitse olla todistusta salmonellatutkimuksen
suorittamisesta, säädetään eläimistä saatavien
elintarvikkeiden hygienia-asetuksen 8 artik-
lan 2 kohdan c ja d alakohdassa.

10 §

Tarhattujen ja luonnonvaraisten jäniseläin-
ten sekä tiettyjen luonnonvaraisten maa-ni-
säkkäiden lihan ja jauhelihan tuontivaati-

mukset

Tarhattujen ja luonnonvaraisten jäniseläin-
ten sekä muiden luonnonvaraisten maanisäk-
käiden, kuin sorkka- ja kavioeläinten tai jänis-
eläinten, 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. Li-
han ja jauhelihan on oltava peräisin komis-
sion hyväksymästä teurastamosta, leikkaa-
mosta tai laitoksesta. Tuontierän mukana on
oltava komission päätöksen 2000/585/EY
liitteen III mallin mukainen eläinlääkärinto-
distus siten kuin mainitun päätöksen liitteessä
II säädetään. Uudesta-Seelannista tuotavan
erän mukana on kuitenkin oltava komission
päätöksen 2003/56/EY edellyttämä eläinlää-
kärintodistus. Tuonnin edellytyksenä on
myös se, että alkuperämaa on mainittu ko-
mission päätöksen 2004/432/EY liitteessä
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maana, jonka jäämien valvontasuunnitelma
on hyväksytty.
— — — — — — — — — — — — —

13 §

Raakalihavalmisteiden tuontivaatimukset

— — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen

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 le-
viämisestä. Luvassa asetetaan kansanter-
veyttä sekä eläinten terveyttä koskevat välttä-
mättömät tuontiehdot.

14 §

Lihavalmisteiden tuontivaatimukset

— — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen

matelijoiden lihasta valmistettuja lihavalmis-
teita saadaan tuoda maahan vain, jos Elintar-
viketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen
luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää,
että maahantuonti ei aiheuta vaaraan ihmisten
terveydelle tai riskiä eläintautien leviämi-
sestä. Luvassa asetetaan kansanterveyttä sekä
eläinten terveyttä koskevat välttämättömät
tuontiehdot.

20 a §

Lihavalmisteita sisältävien yhdistelmätuottei-
den tuontivaatimukset

Lihavalmisteita sisältävien yhdistelmätuot-
teiden mukana on Suomeen tuotaessa oltava
14 §:n 1 momentissa mainittu eläinlääkärin-
todistus.

Edellä 1 momentista poiketen matelijoiden
lihasta valmistettuja lihavalmisteita sisältäviä
yhdistelmätuotteita saadaan tuoda maahan
vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on
myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myön-
täminen edellyttää, että maahantuonti ei ai-
heuta vaaraa ihmisten terveydelle tai eläin-
tautien leviämisen vaaraa. Luvassa asetetaan

kansanterveyttä sekä eläinten terveyttä kos-
kevat välttämättömät tuontiehdot.

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 laiva-
liikenteen muonitukseen, kauttakuljetetta-
vaksi Suomen alueen kautta kolmanteen maa-
han tai Suomeen varastoitavaksi väliaikai-
sesti ennen kuljettamista kolmanteen maahan
tarkoitettujen lihan, lihasta jalostettujen tuot-
teiden ja lihavalmisteita sisältävien yhdistel-
mätuotteiden tuontierien on täytettävä seuraa-
vat 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) siipikarjan, tarhattujen sileälastaisten
lintujen sekä luonnonvaraisten riistalintujen
liha ja jauheliha täyttää komission päätöksen
2006/696/EY 19 artiklan vaatimukset, ja erän
mukana on mainitun päätöksen liitteen IV
mallin mukainen eläinlääkärintodistus;

3) tarhattujen ja luonnonvaraisten jänis-
eläinten 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;

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

5) lihavalmisteet täyttävät komission pää-
töksen 2005/432/EY 7 artiklan vaatimukset,
ja erän mukana on mainitun päätöksen liit-
teen IV mallin mukainen eläinlääkärintodis-
tus;
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6) suolet täyttävät komission päätöksen
2003/779/EY 1 a artiklan vaatimukset, ja
erän mukana on mainitun päätöksen liitteen I
B mallin mukainen eläinlääkärintodistus;
sekä

7) lihavalmisteita sisältävien yhdistelmä-
tuotteiden erän mukana on 5 kohdassa tarkoi-
tettu eläinlääkärintodistus.
— — — — — — — — — — — — —

23 §

Tuonti lähetystöjen ja kansainvälisten järjes-
töjen käyttöön

Edellä 2 luvussa säädetystä poiketen lähe-
tystöjen ja kansainvälisten järjestöjen käyt-
töön tarkoitettujen lihan, lihasta jalostettujen
tuotteiden ja lihavalmisteita sisältävien yhdis-
telmätuotteiden tuontierien on täytettävä ih-
misravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten
tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun

ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä
eläinten terveyttä koskevista säännöistä anne-
tun 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. Matelijoi-
den lihan, jauhelihan, matelijoiden lihasta
valmistettujen raakalihavalmisteiden ja liha-
valmisteiden sekä matelijoiden lihasta val-
mistettuja lihavalmisteita sisältävien yhdistel-
mätuotteiden tuonnissa tulee lisäksi noudat-
taa, mitä tässä asetuksessa säädetään tuonnin
luvanvaraisuudesta.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä hei-
näkuuta 2007.

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintötarkastaja Leena Eerola
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Liite 
Salmonellaerityistakuita koskeva todistus EU:n ulkopuolisista maista Suomeen tuotaval-

le naudan ja sian 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 tai sian liha ja jau-
heliha 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 salmonellaa koskevien erityistakuiden osalta 14 päi-
vänä lokakuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1688/2005 liitteen I mukaisesti.  
 
  ..............................................  ....................................................... 
                 (paikka)                    (aika) 
Leima(3)  
  ...................................................................................................... 
             (virkaeläinlääkärin allekirjoitus ja nimen selvennys) 
 
(1) Tuoreella lihalla tarkoitetaan tässä todistuksessa naudan ja sian elintarvikkeeksi soveltu-

via osia, joita ei ole käsitelty millään tavalla; jäähdytettyä ja pakastettua lihaa pidetään 
kuitenkin tuoreena lihana. 

(2)  Jauhelihalla tässä todistuksessa tarkoitetaan naudan ja sian 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 699

Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista
raakavalmisteista ja jalosteista sekä elävistä simpukoista, piikkinahkaisista, vaippaeläi-
mistä ja merikotiloista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
kumotaan Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä

saaduista raakavalmisteista ja jalosteista sekä elävistä simpukoista, piikkinahkaisista, vaippa-
eläimistä ja merikotiloista 11 päivänä heinäkuuta 2006 annetun maa- ja metsätalousministeriön
asetuksen (592/2006) 8 § sekä liite 1 ja 2,

muutetaan 3 §, 2 luvun otsikko, 6 ja 7 §, 3 luvun otsikko, 9-11 ja 13 § sekä
lisätään 4 §:n 1 momenttiin uusi 6 a kohta sekä asetukseen uusi 11 a § seuraavasti:

3 §

Suhde eräisiin säädöksiin

Kalastustuotteiden ja niistä saatujen raaka-
valmisteiden ja jalosteiden sekä elävien sim-
pukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja
merikotiloiden maahantuonnista sekä kysei-
sille tuotteille asetettavista vaatimuksista sää-
detään 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) elintarvikelaki (23/2006) ja sen nojalla
annetut säädökset; sekä

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

4 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —

6 a) yhdistelmätuotteella elintarviketta,
joka sisältää sekä jalostettuja eläimistä saata-
via tuotteita että kasviperäisiä tuotteita, mu-
kaan lukien sellaiset elintarvikkeet, joiden
osalta perustuotteen jalostaminen on erotta-
maton osa lopputuotteen valmistamista,
— — — — — — — — — — — — —

komission asetus (EY) N:o 2074/2005 (32005R2074); EUVL N:o L338, 22.12.2005, s. 27,
komission päätös 2006/766/EY (32006D0766); EUVL N:o L 320, 18.11.2006, s. 53,
komission päätös 2006/767/EY (32006D0767); EUVL N:o L 320, 18.11.2006, s. 58,
komission asetus (EY) N:o 1664/2006 (32006R1664); EUVL N:o L 320, 18.11.2006, s. 13,
komission asetus (EY) N:o 1666/2006 (32006R1666); EUVL N:o L 320, 18.11.2006, s. 47,
komission päätös 2007/158/EY (32007D0158); EUVL N:o L 68, 8.3.2007, s. 10,
komission päätös 2007/275/EY (32007D0275); EUVL N:o L 116, 4.5.2007, s. 9.
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2 luku

Tuontivaatimukset

6 §

Elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaip-
paeläinten ja merikotiloiden tuontivaatimuk-

set

Eläviä simpukoita, piikkinahkaisia, vaippa-
eläimiä ja merikotiloita saadaan tuoda maa-
han vain niistä kolmansista maista, jotka on
mainittu sellaisia kolmansia maita ja alueita,
joista simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippa-
eläinten, merikotiloiden ja kalastustuotteiden
tuonti on sallittua, koskevien luetteloiden
vahvistamisesta annetun komission päätök-
sen 2006/766/EY liitteessä I. Elävien simpu-
koiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja
merikotiloiden on oltava peräisin komission
hyväksymältä tuotantoalueelta ja komission
hyväksymästä laitoksesta. Vaatimus komis-
sion hyväksymästä tuotantoalueesta ei kui-
tenkaan koske luonnonvaraisten kampasim-
pukoiden (Pectinidae) tuontia.

Elävien simpukoiden tuonnissa käytettä-
västä kansanterveyttä sekä eläinten terveyttä
koskevasta terveystodistuksesta säädetään
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sen (EY) N:o 853/2004 soveltamisalaan kuu-
luvia tuotteita sekä Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja
(EY) N:o 882/2004 mukaisen virallisen val-
vonnan järjestämistä koskevien täytäntöönpa-
notoimenpiteiden vahvistamisesta, poikkeuk-
sen tekemisestä Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetukseen (EY) N:o 852/2004
sekä asetusten (EY) N:o 853/2004 ja (EY)
N:o 854/2004 muuttamisesta annetun komis-
sion asetuksen (EY) N:o 2074/2005, jäljem-
pänä toimeenpanoasetus, liitteen VI lisäyk-
sessä V. Uudesta-Seelannista tuotavien tuon-
tierien mukana on kuitenkin oltava elävien
eläinten ja eläintuotteiden tuontia Uudesta-
Seelannista koskevista terveystodistuksista
annetun komission päätöksen 2003/56/EY
edellyttämä terveystodistus.

Elävien simpukoiden, piikkinahkaisten,
vaippaeläinten ja merikotiloiden tuonnista
yksinomaan kansallisille markkinoille sääde-
tään lisäksi Euroopan parlamentin ja neuvos-

ton asetusten (EY) N:o 853/2004, (EY) N:o
854/2004 ja (EY) N:o 882/2004 täytäntöön-
panoa koskevista siirtymäjärjestelyistä sekä
asetusten (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o
854/2004 muuttamisesta annetun komission
asetuksen (EY) N:o 2076/2005, jäljempänä
siirtymäaika-asetus, 17 artiklan 2 kohdassa.

Vesiviljelytuotteiden tuonti edellyttää
myös, että alkuperämaa on lueteltu kolman-
sien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY
mukaisesti esittämien jäämiä koskevien val-
vontasuunnitelmien hyväksymisestä annetun
komission päätöksen 2004/432/EY liitteessä
maana, jonka jäämien valvontasuunnitelma
on hyväksytty vesiviljelytuotteiden osalta.

7 §

Kalastustuotteiden ja niistä saatujen raaka-
valmisteiden ja jalosteiden tuontivaatimukset

Kalastustuotteita ja niistä saatuja raakaval-
misteita ja jalosteita saadaan tuoda maahan
vain niistä kolmansista maista, jotka on mai-
nittu komission päätöksen 2006/766/EY liit-
teessä II, lukuun ottamatta pakastettuja ja
jalostettuja simpukoita, piikkinahkaisia, vaip-
paeläimiä ja merikotiloita, joita saadaan
tuoda maahan vain kyseisen päätöksen liit-
teen I mukaisista maista. Kalastustuotteiden
ja niistä saatujen raakavalmisteiden ja jalos-
teiden on oltava peräisin komission hyväksy-
mästä laitoksesta, uivasta jalostamosta tai pa-
kastusalukselta. Lisäksi pakastettujen ja ja-
lostettujen simpukoiden, piikkinahkaisten,
vaippaeläinten ja merikotiloiden on oltava
peräisin komission hyväksymältä tuotanto-
alueelta.

Kalastustuotteiden tuonnissa käytettävästä
kansanterveyttä sekä eläinten terveyttä kos-
kevasta terveystodistuksesta säädetään toi-
meenpanoasetuksen liitteen VI lisäyksessä
IV. Uudesta-Seelannista tuotavien tuontierien
mukana on kuitenkin oltava komission pää-
töksen 2003/56/EY edellyttämä terveystodis-
tus.

Kalastustuotteiden tuonnista yksinomaan
kansallisille markkinoille säädetään lisäksi
siirtymäaika-asetuksen 17 artiklan 2 koh-
dassa.

Vesiviljelytuotteiden tuonnin vaatimuk-
sena on myös, että alkuperämaa on lueteltu
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komission päätöksen 2004/432/EY liitteessä
maana, jonka jäämien valvontasuunnitelma
on hyväksytty vesiviljelytuotteiden osalta.

3 luku

Vesiviljelystä peräisin olevien elävien
eläinten ja tuotteiden eläinten terveyttä

koskevat lisävaatimukset

9 §

Vesiviljelystä peräisin olevien elävien kalojen
eläinten terveyttä koskevat tuontivaatimukset

Edellä 2 luvussa säädetyn lisäksi vesivilje-
lystä peräisin olevien ihmisravinnoksi tarkoi-
tettujen elävien kalojen tuonti edellyttää, että:

1) kalat ovat peräisin komission päätöksen
2006/766/EY liitteen II mukaisista maista,
kalojen tuontierän mukana on komission pää-
töksen 2003/858/EY liitteen II mallin mukai-
nen eläinten terveyttä koskeva todistus, jonka
osalta on noudatettava kyseisen päätöksen lii-
tettä III, ja kalat on kuljetettu olosuhteissa,
jotka eivät muuta niiden terveysstatusta; tai

2) kalat tuodaan suoraan Elintarviketurval-
lisuusviraston hyväksymään tuontikeskuk-
seen teurastettaviksi ja perattaviksi.

Vesiviljelystä peräisin olevien elintarvik-
keiksi tuotavien elävien kalojen tuonnissa on
lisäksi varmistettava, että eläviä kaloja ei va-
pauteta tai siirretä luonnonvesiin ja että tuon-
tilähetysten kuljetusvesi ei välitä kalatauteja
luonnonvesiin.

Viljeltäviksi tarkoitettujen elävien kalojen
ja niiden sukusolujen sekä lampiin ja luon-
nonvesiin istutettaviksi tarkoitettujen elävien
kalojen tuontiehdoista säädetään eräiden kol-
mansista maista tuotavien eläinten sekä nii-
den alkioiden ja sukusolujen eläintautivaati-
muksista annetussa maa- ja metsätalousmi-
nisteriön päätöksessä (231/1997).

10 §

Vesiviljelystä peräisin olevien elävien nilvi-
äisten eläinten terveyttä koskevat tuontivaati-

mukset

Edellä 2 luvussa säädetyn lisäksi luokkaan

Bivalvia tai Gastropoda kuuluvien vesivilje-
lystä peräisin olevien ihmisravinnoksi tarkoi-
tettujen elävien nilviäisten tuonti edellyttää,
että:

1) nilviäiset ovat peräisin komission pää-
töksen 2006/766/EY liitteen I mukaisista
maista; sekä

2) neuvoston direktiivin 95/70/EY liit-
teessä D tarkoitetuille taudeille sekä Bonamia
ostrea ja/tai Marteilia refringens –taudinai-
heuttajille alttiit nilviäiset täyttävät komission
päätöksen 2003/804/EY 5 artiklan mukaiset
lisäedellytykset. Lisäedellytyksiä ei kuiten-
kaan vaadita sellaisten nilviäisten, jotka on
pakattu ja merkitty loppukuluttajalle myy-
mistä varten siten kuin eläimistä saatavien
elintarvikkeiden hygienia-asetuksessa sääde-
tään, tuonnissa.

Niistä kolmansista maista, joista vesivilje-
lystä peräisin olevien elävien nilviäisten
tuonti on sallittua yksinomaan kansallisille
markkinoille, säädetään siirtymäaika-asetuk-
sen liitteessä I.

Elävien nilviäisten tuonnissa on lisäksi
varmistettava, että nilviäisiä ei vapauteta tai
siirretä luonnonvesiin ja että tuontilähetysten
kuljetusvesi ei välitä nilviäistauteja luonnon-
vesiin.

Edelleen kasvatettaviksi, lihotettaviksi tai
uudelleensijoitettaviksi tuotavien elävien nil-
viäisten tuontiehdoista säädetään eräiden kol-
mansista maista tuotavien eläinten sekä nii-
den alkioiden ja sukusolujen eläintautivaati-
muksista annetussa maa- ja metsätalousmi-
nisteriön päätöksessä.

11 §

Vesiviljellyistä kaloista peräisin olevien kala-
tuotteiden eläinten terveyttä koskevat tuonti-

vaatimukset

Edellä 2 luvussa säädetyn lisäksi vesiviljel-
lyistä kaloista peräisin olevien kalatuotteiden
tuonti edellyttää, että:

1) kalatuotteet ovat peräisin komission
päätöksen 2006/766/EY liitteen II mukaisista
maista; sekä

2) EHN-, ISA-, VHS- ja IHN -taudeille
alttiista lajeista saadut kalatuotteet täyttävät
komission päätöksen 2003/858/EY 6 artiklan
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mukaiset lisäedellytykset. Lisäedellytyksiä ei
kuitenkaan vaadita sellaisten kalatuotteiden,
jotka lähetetään suoraan Elintarviketurvalli-
suusviraston hyväksymään tuontikeskukseen
jatkojalostettaviksi, tuonnissa.

Niistä kolmansista maista, joista vesiviljel-
lyistä kaloista peräisin olevien kalatuotteiden
tuonti on sallittua yksinomaan kansallisille
markkinoille, säädetään siirtymäaika-asetuk-
sen liitteessä II.

Vesiviljellyistä kaloista peräisin olevien
kalatuotteiden tuonnissa on lisäksi varmistet-
tava, että kalatuotteet sekä tuontilähetysten
kuljetusvesi ei välitä kalatauteja luonnonve-
siin.

11 a §

Yhdistelmätuotteiden todistusvaatimukset

Suomeen tuotavien yhdistelmätuotteiden
tuontierien mukana on oltava 7 §:ssä mainittu
terveystodistus, jos tuotteiden kokonaismää-
rästä vähintään puolet on sellaisia jalostettuja
kalastustuotteita, joiden tuonnissa edellyte-
tään mainittua terveystodistusta, ja jos yhdis-
telmätuotteet eivät sisällä jalostettujen kalas-
tustuotteiden lisäksi muita jalostettuja eläi-
mistä saatavia tuotteita. Muussa tapauksessa
tuontierän mukana on oltava kaupallinen
asiakirja.

13 §

Tuonti lähetystöjen ja kansainvälisten järjes-
töjen käyttöön

Edellä 2 ja 3 luvussa säädetystä poiketen
lähetystöjen ja kansainvälisten järjestöjen
käyttöön tarkoitettuja kalastustuotteita ja
niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita
sekä eläviä simpukoita, piikkinahkaisia, vaip-
paeläimiä ja merikotiloita, lukuun ottamatta
tiettyjä luonnosta pyydettyjä perkaamattomia
kaloja sekä eläviä makean veden rapuja, joi-
den tuontivaatimuksista säädetään tämän ase-
tuksen 14 ja 15 §:ssä, saadaan tuotekohtai-
sesti tuoda maahan komission päätöksen
2006/766/EY liitteessä I tai II mainituista
maista. Niistä kolmansista maista, joista
tuonti voidaan lisäksi hyväksyä kansallisesti,
säädetään siirtymäaika-asetuksen liitteessä I
ja II.

Tuonti lähetystöjen ja kansainvälisten jär-
jestöjen käyttöön edellyttää, että tuontierän
mukana on asiakirja, josta käy ilmi tuotteiden
alkuperämaa. Tuonnissa tulee myös noudat-
taa kolmannen maan eläintautitilanteen muu-
toksen vuoksi annettavia suojapäätöksiä,
minkä lisäksi 3 luvussa tarkoitettujen tuottei-
den osalta tulee noudattaa mainitussa luvussa
säädettyjä eläinten terveyttä koskevia tuonti-
vaatimuksia.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä hei-
näkuuta 2007.

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintötarkastaja Leena Eerola
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 700

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

Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007

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

tuotteista 13 päivänä lokakuuta 2006 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
(894/2006) 9 ja 10 § sekä

lisätään 4 §:n 1 momenttiin uusi 2 a kohta ja asetukseen uusi 7 a § seuraavasti:

4 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —

2 a) yhdistelmätuotteella elintarviketta,
joka sisältää sekä jalostettuja eläimistä saata-
via tuotteita että kasviperäisiä tuotteita, mu-
kaan lukien sellaiset elintarvikkeet, joiden
osalta perustuotteen jalostaminen on erotta-
maton osa lopputuotteen valmistamista;
— — — — — — — — — — — — —

2 luku

Tuontivaatimukset

7 a §

Maitopohjaisia tuotteita sisältävien yhdistel-
mätuotteiden tuontivaatimukset

Suomeen tuotavien yhdistelmätuotteiden
sisältämien maitopohjaisten tuotteiden on ol-
tava peräisin komission päätöksen
2004/438/EY liitteessä I luetelluista maista,

ja kyseisten maitopohjaisten tuotteiden on
tuontimaakohtaisesti täytettävä mainitun pää-
töksen 2 artiklassa mainitut käsittelyvaati-
mukset siten kuin päätöksen liitteessä I sää-
detään. Vaatimukset koskevat myös 7 §:ssä
tarkoitettua tuontia.

Sellaisten yhdistelmätuotteiden, joiden ko-
konaismäärästä vähintään puolet on maito-
pohjaisia tuotteita tai joita tarkoitetaan raja-
tarkastusasemilla neuvoston direktiivien
91/496/ETY ja 97/78/EY nojalla tarkastetta-
via eläimiä ja tuotteita koskevista luetteloista
annetun komission päätöksen 2007/275/EY 4
artiklan c kohdassa, mukana on Suomeen
tuotaessa oltava 6 §:n 1 momentissa mainittu
terveystodistus tai 7 §:ssä mainittujen erien
osalta 7 §:ssä mainittu eläinlääkärintodistus.

9 §

Tuonti lähetystöjen ja kansainvälisten järjes-
töjen käyttöön

Edellä 2 luvussa säädetystä poiketen lähe-
tystöjen ja kansainvälisten järjestöjen käyt-
töön tarkoitettuja maidon, maitopohjaisten
tuotteiden sekä maitopohjaisia tuotteita sisäl-

komission päätös 2007/275/EY (32007D0275); EUVL N:o L 116, 4.5.2007, s. 9.

3312



tävien yhdistelmätuotteiden tuontieriä, lu-
kuun ottamatta ternimaitoa, ternimaitotuot-
teita ja ternimaitotuotteita sisältäviä yhdistel-
mätuotteita, joiden tuontivaatimuksista sää-
detään 10 §:ssä, saadaan tuoda niistä kolman-
sista maista, jotka on mainittu komission pää-
töksen 2004/438/EY liitteessä I. Tuonnin
edellytyksenä on myös se, että kyseiset tuot-
teet täyttävät komission päätöksen
2004/438/EY liitteen I mukaiset tuontimaa-
kohtaiset käsittelyvaatimukset. Tuontierän
mukana on oltava ihmisravinnoksi tarkoitet-
tujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, ja-
lostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuo-
miseen liittyvistä eläinten terveyttä koske-
vista säännöistä annetun neuvoston direktii-
vin 2002/99/EY 9 artiklan mukainen eläinten
terveyttä koskevat takeet sisältävä eläinlääkä-
rintodistus. Tuonnissa tulee lisäksi noudattaa
kolmannen maan eläintautitilanteen muutok-
sen vuoksi annettavia suojapäätöksiä.

10 §

Ternimaidon, ternimaitotuotteiden sekä terni-
maitotuotteita sisältävien yhdistelmätuottei-

den tuonti

Edellä 2 luvussa säädetystä poiketen terni-
maitoa, ternimaitotuotteita sekä ternimaito-
tuotteita sisältäviä yhdistelmätuotteita saa-
daan tuoda maahan vain, jos Elintarviketur-
vallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan.

Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että
maahantuonti ei aiheuta vaaraa ihmisten ter-
veydelle tai eläintautien leviämisen vaaraa.
Luvassa asetetaan kansanterveyttä sekä eläin-
ten terveyttä koskevat välttämättömät tuon-
tiehdot.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä hei-
näkuuta 2007.

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintötarkastaja Leena Eerola
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 701

Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista linnunmunista ja munatuotteista
annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
kumotaan Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista linnunmunista ja munatuot-

teista 13 päivänä lokakuuta 2006 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (895/2006)
liite,

muutetaan 1 §:n 2 momentti, 2 §, 6 §:n 1 momentti, 7 §:n 1 momentti sekä 8 ja 10 § sekä
lisätään 4 §:n 1 momenttiin uusi 2 a kohta sekä asetukseen uusi 7 a ja 7 b § seuraavasti:

1 §

Tarkoitus ja soveltamisala

— — — — — — — — — — — — —
Asetuksessa säädetään ehdoista, joilla lin-

nunmunia ja munatuotteita saadaan tuoda
Suomeen kolmansista maista. Asetusta sovel-
letaan myös sellaisiin toisen jäsenvaltion
kautta kolmansista maista Suomeen tuotaviin
linnunmuniin ja munatuotteisiin, joiden en-
simmäinen vastaanottaja on Suomessa. Ase-
tuksessa säädetään myös laivaliikenteen
muonitukseen, kauttakuljetettavaksi Suomen
alueen kautta kolmanteen maahan tai Suo-
meen varastoitavaksi väliaikaisesti ennen
kuljettamista kolmanteen maahan tuotavien
linnunmunien ja munatuotteiden tuontierien
eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista.
— — — — — — — — — — — — —

2 §

Soveltamisalan rajaukset

Tätä asetusta ei sovelleta Andorrasta, Fär-
saarilta, Liechtensteinista ja Norjasta tuota-

viin linnunmuniin ja munatuotteisiin, joihin
sovelletaan, mitä ensisaapumistoiminnasta
annetussa maa- ja metsätalousministeriön
asetuksessa (118/2006) säädetään.

4 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —

2 a) yhdistelmätuotteella elintarviketta,
joka sisältää sekä jalostettuja eläimistä saata-
via tuotteita että kasviperäisiä tuotteita, mu-
kaan lukien sellaiset elintarvikkeet, joiden
osalta perustuotteen jalostaminen on erotta-
maton osa lopputuotteen valmistamista;
— — — — — — — — — — — — —

6 §

Linnunmunien tuontivaatimukset

Linnunmunia, lukuun ottamatta luonnon-
varaisten lintujen munia, joiden tuontivaati-
muksista säädetään 8 §:ssä, saadaan tuoda
maahan vain niistä kolmansista maista tai

komission päätös 2006/696/EY (32006D0696); EUVL N:o L 295, 25.10.2006, s. 1,
komission päätös 2007/275/EY (32007D0275); EUVL N:o L 116, 4.5.2007, s. 9.
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maiden osista, jotka on mainittu sellaisten
kolmansien maiden luettelon vahvistami-
sesta, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa
yhteisön kautta siipikarjaa, siitosmunia, untu-
vikkoja ja siipikarjan, sileälastaisten lintujen
ja luonnonvaraisten riistalintujen lihaa, munia
ja munatuotteita sekä erikseen määritellyistä
taudinaiheuttajista vapaita munia, sekä sovel-
lettavista eläinlääkärintodistuksista koske-
vista vaatimuksista ja päätösten 93/342/ETY,
2000/585/EY ja 2003/812/EY muuttamisesta
annetun komission päätöksen 2006/696/EY
liitteen II osassa 1. Maahan tuotavien linnun-
munien on oltava peräisin laitoksesta, jonka
viejämaan toimivaltainen viranomainen on
hyväksynyt, ja tuontierän mukana on oltava
komission päätöksen 2006/696/EY liitteen II
osan 2 mukainen eläinlääkärintodistus.
— — — — — — — — — — — — —

7 §

Munatuotteiden tuontivaatimukset

Munatuotteita, lukuun ottamatta luonnon-
varaisten lintujen munista valmistettuja mu-
natuotteita, joiden tuontivaatimuksista sääde-
tään 8 §:ssä, saadaan tuoda maahan vain
niistä kolmansista maista tai maiden osista,
jotka on mainittu komission päätöksen
2006/696/EY liitteen II osassa 1. Maahan
tuotavien munatuotteiden on oltava peräisin
komission hyväksymästä laitoksesta. Tuonti-
erän mukana on oltava komission päätöksen
2006/696/EY liitteen II osan 2 mukainen
eläinlääkärintodistus. Uudesta-Seelannista
tuotavien munatuotteiden tuontierän mukana
on kuitenkin oltava elävien eläinten ja eläin-
tuotteiden tuontia Uudesta-Seelannista koske-
vista terveystodistuksista annetun komission
päätöksen 2003/56/EY edellyttämä eläinlää-
kärintodistus.
— — — — — — — — — — — — —

7 a §

Munatuotteita sisältävien yhdistelmätuottei-
den todistusvaatimukset

Suomeen tuotavien yhdistelmätuotteiden
tuontierien mukana on oltava 7 §:ssä mainittu
eläinlääkärintodistus tai 7 b §:ssä tarkoitettu-

jen erien osalta 7 b §:ssä tarkoitettu eläinlää-
kärintodistus, jos tuotteiden kokonaismää-
rästä vähintään puolet on sellaisia munatuot-
teita, joiden tuonnissa edellytetään mainittua
eläinlääkärintodistusta ja jos yhdistelmätuot-
teet eivät sisällä munatuotteiden lisäksi muita
jalostettuja eläimistä saatavia tuotteita.
Muussa tapauksessa tuontierän mukana on
oltava kaupallinen asiakirja.

3 luku

Poikkeukset 2 luvun säännöksistä

7 b §

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

Edellä 2 luvussa säädetystä poiketen laiva-
liikenteen muonitukseen, kauttakuljetetta-
vaksi Suomen alueen kautta kolmanteen maa-
han tai Suomeen varastoitavaksi väliaikai-
sesti ennen kuljettamista kolmanteen maahan
tarkoitetun linnunmunien ja munatuotteiden
tuontierän on täytettävä komission päätöksen
2006/696/EY 19 artiklan mukaiset eläinten
terveyttä koskevat vaatimukset, ja erän mu-
kana on oltava mainitun päätöksen liitteen IV
mallin mukainen eläinlääkärintodistus.

8 §

Luonnonvaraisten lintujen munien sekä luon-
nonvaraisten lintujen munista valmistettujen

munatuotteiden ja yhdistelmätuotteiden
tuonti

Edellä 2 luvussa säädetystä poiketen luon-
nonvaraisten lintujen munia, luonnonvarais-
ten lintujen munista valmistettuja munatuot-
teita sekä yhdistelmätuotteita, jotka sisältävät
luonnonvaraisten lintujen munista valmistet-
tuja munatuotteita saadaan tuoda maahan
vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on
myöntänyt siihen luvan.

Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että
maahantuonti ei aiheuta vaaraa ihmisten ter-
veydelle tai eläintautien leviämisen vaaraa.
Luvassa asetetaan kansanterveyttä sekä eläin-
ten terveyttä koskevat välttämättömät tuon-
tiehdot.

3315N:o 701



10 §

Tuonti lähetystöjen ja kansainvälisten järjes-
töjen käyttöön

Edellä 2 luvussa säädetystä poiketen lähe-
tystöjen ja kansainvälisten järjestöjen käyt-
töön tarkoitettuja linnunmunia ja munatuot-
teita, lukuun ottamatta luonnonvaraisten lin-
tujen munia, luonnonvaraisten lintujen mu-
nista valmistettuja munatuotteita sekä yhdis-
telmätuotteita, jotka sisältävät luonnonvarais-
ten lintujen munista valmistettuja muna-
tuotteita, joiden tuontivaatimuksista sääde-
tään 8 §:ssä, saadaan tuoda niistä kolmansista
maista tai maiden osista, jotka on mainittu

komission päätöksen 2006/696/EY liitteen II
osassa 1. Tuontierän mukana on oltava ih-
misravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten
tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun
ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä
eläinten terveyttä koskevista säännöistä anne-
tun neuvoston direktiivin 2002/99/EY 9 ar-
tiklan mukainen eläinten terveyttä koskevat
takeet sisältävä eläinlääkärintodistus. Tuon-
nissa tulee lisäksi noudattaa kolmannen maan
eläintautitilanteen muutoksen vuoksi annetta-
via suojapäätöksiä.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä hei-
näkuuta 2007.

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintötarkastaja Leena Eerola
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 702

Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista mehiläistuotteista annetun maa- ja
metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista mehiläistuotteista 13 päivänä

lokakuuta 2006 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (896/2006) 6 ja 7 § sekä
lisätään asetukseen uusi 7 a § seuraavasti:

6 §

Hunajan tuontivaatimukset

Hunajaa saadaan tuoda maahan vain niistä
kolmansista maista, jotka on mainittu luette-
losta kolmansista maista, joista jäsenvaltioi-
den on sallittava tiettyjen elintarvikkeeksi tar-
koitettujen tuotteiden tuonti neuvoston direk-
tiivin 92/118/ETY mukaisesti annetun komis-
sion päätöksen 2003/812/EY liitteen osassa
IX. Maahan tuotavan hunajan on oltava pe-
räisin laitoksesta, jonka viejämaan toimival-
tainen viranomainen on rekisteröinyt. Huna-
jan tuonnissa käytettävästä terveystodistuk-
sesta säädetään Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetuksen (EY) N:o 853/2004 sovelta-
misalaan kuuluvia tuotteita sekä Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o
854/2004 ja (EY) N:o 882/2004 mukaisen
virallisen valvonnan järjestämistä koskevien
täytäntöönpanotoimenpiteiden vahvistami-
sesta, poikkeuksen tekemisestä Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY)
N:o 852/2004 sekä asetusten (EY) N:o

853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 muuttami-
sesta annetun komission asetuksen (EY) N:o
2074/2005, jäljempänä toimeenpanoasetus,
liitteen VI lisäyksessä VI. Uudesta-Seelan-
nista tuotavan hunajan tuontierien mukana on
kuitenkin oltava elävien eläinten ja eläintuot-
teiden tuontia Uudesta-Seelannista koskevista
terveystodistuksista annetun komission pää-
töksen 2003/56/EY edellyttämä terveystodis-
tus.

7 §

Emoaineen tuontivaatimukset

Emoainetta saadaan tuoda maahan vain
niistä kolmansista maista, jotka on mainittu
komission päätöksen 2003/812/EY liitteen
osassa IX. Maahan tuotavan emoaineen on
oltava peräisin laitoksesta, jonka viejämaan
toimivaltainen viranomainen on rekisteröinyt.
Emoaineen tuonnissa käytettävästä terveysto-
distuksesta säädetään toimeenpanoasetuksen
liitteen VI lisäyksessä VI.

komission asetus (EY) N:o 2074/2005 (32005R2074); EUVL N:o L 338, 22.12.2005, s. 27,
komission asetus (EY) N:o 1664/2006 (32006R1664); EUVL N:o L 320, 18.11.2006, s. 13,
komission päätös 2007/115/EY (32007D0115); EUVL N:o L 49, 17.2.2007, s. 25,
komission asetus (EY) N:o 479/2007 (32007R0479); EUVL N:o L 111, 28.4.2007, s. 46.
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7 a §

Muiden mehiläistuotteiden tuontivaatimukset

Muiden mehiläistuotteiden tuonnissa käy-
tettävästä terveystodistuksesta säädetään toi-

meenpanoasetuksen liitteen VI lisäyksessä
VI.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä hei-
näkuuta 2007.

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintötarkastaja Leena Eerola
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 703

eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatar-
kastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä

rajatarkastuksista 30 päivänä joulukuuta 2004 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuk-
sen (1370/2004) 1 §:n 5 momentti, 2 §, 3 §:n 1 momentti, 4 §:n 3, 4, 26 ja 27 kohta sekä liite
1 ja 3, sellaisena kuin niistä ovat liite 1 asetuksessa 40/2007 ja liite 3 asetuksessa 341/2006,
sekä

lisätään asetuksen 4 §:ään uudet 28—29 kohdat seuraavasti:

1 §
— — — — — — — — — — — — —

Maahantuonnissa on tämän asetuksen
säännösten lisäksi noudatettava, mitä Euroo-
pan yhteisön kolmansien maiden kanssa teke-
missä eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja
muiden tuotteiden eläinlääkinnällistä rajatar-
kastusta koskevissa kansainvälisissä sopi-
muksissa on määrätty.

2 §
Tämä asetus ei koske kolmannen maan

lipun alla purjehtivista kalastusaluksista Suo-
men alueella maihin siirrettäviä kyseisen
aluksen kalastamia tuoreita kalastustuotteita.

3 §
Eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja

muiden tuotteiden maahantuonnissa on nou-
datettava tämän asetuksen lisäksi seuraavissa
maa- ja metsätalousministeriön säädöksissä
asetettuja vaatimuksia:

1) Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista
tuotavasta lihasta ja lihasta jalostetuista tuot-
teista annettu maa- ja metsätalousministeriön
asetus (1140/2006);

2) Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista
tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista
raakavalmisteista ja jalosteista sekä elävistä
simpukoista, piikkinahkaista, vaippaeläimistä
ja merikotiloista annettu maa- ja metsätalous-
ministeriön asetus (592/2006);

3) Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista
tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuot-
teista annettu maa- ja metsätalousministeriön
asetus (894/2006);

4) Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista
tuotavista linnunmunista ja munatuotteista
annettu maa- ja metsätalousministeriön ase-
tus (895/2006);

5) Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista
tuotavista mehiläistuotteista annettu maa- ja
metsätalousministeriön asetus (896/2006);

6) Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista
tuotavista sammakonreisistä ja etanoista an-
nettu maa- ja metsätalousministeriön asetus
(897/2006);

7) eräiden kolmansista maista tuotavien
eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen
eläintautivaatimuksista annettu maa- ja met-
sätalousministeriön asetus (231/1997); ja

komission päätös 2007/275/EY (32007D0275); EUVL N:o L 116, 4.5.2007, s. 9
komission päätös 2007/276/EY (32007D0276); EUVL N:o L 116, 4.5.2007, s. 34
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8) eräiden Euroopan Unioniin kuulumatto-
mista valtioista tuotavien tavaroiden eläintau-
tivaatimuksista annettu maa- ja metsätalous-
ministeriön asetus (273/2004).
— — — — — — — — — — — — —

4 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —

3) elintarvikkeella ihmisravinnoksi tarkoi-
tettua elintarviketta, johon liitteen 3 mukai-
sesti sovelletaan tämän asetuksen määräyk-
siä;

4) muulla tuotteella muuta tuotetta, johon
liitteen 3 mukaisesti sovelletaan tämän ase-
tuksen määräyksiä, kuin elintarviketta ja elä-
viä eläimiä;
— — — — — — — — — — — — —

26) yhteisöllä Euroopan yhteisöä;
27) suojapäätöksellä komission taikka

maa- ja metsätalousministeriön kolmannen
maan eläintauti- tai terveystilanteen muutok-
sen vuoksi antamaa erillistä tuontia tai kaut-
takuljetusta rajoittavaa päätöstä;

28) yhdistelmätuotteella elintarviketta,
joka sisältää sekä jalostettuja eläimistä saata-
via tuotteita että kasviperäisiä tuotteita, mu-
kaan lukien sellaiset elintarvikkeet, joiden
osalta perustuotteen jalostaminen on erotta-
maton osa lopputuotteen valmistamista; ja

29) jalostetulla tuotteella jalostettua tuo-
tetta siten kuin se on määritelty eläinperäisiä
elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieni-
asäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 liit-
teen I kohdassa 7.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä hei-
näkuuta 2007.

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintöneuvos Hentriikka Kontio
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Liite 1 
 
RAJANYLITYSPAIKAT JA RAJATARKASTUSASEMAT, ASEMIEN 
AUKIOLOAJAT SEKÄ ASEMILLA TARKASTETTAVAT ELINTARVIKKEET JA 
MUUT TUOTTEET 
 
Rajanylitys-
paikkana 
toimiva  
tullitoimi-
paikka 

Rajatarkas-
tusaseman  
Sijainti-
kunta 

Aukiolo- 
ajat 

Tarkastet-
tavat elin-
tarvikkeet 

Tarkastet-
tavat muut 
tuotteet 

TRACES-
koodi 

Helsinki /  
satama 

Helsinki 8.00—15.45  
ma-pe 

Vain pakatut 
elintarvik-
keet 

Huoneen-
lämmössä 
säilytettävät 
muut tuotteet 

FI 00199 

Helsinki-
Vantaa /  
lentoasema 

Vantaa 8.00—15.45  
ma-pe 

Vain pakatut 
elintarvik-
keet 

Vain pakatut 
muut tuotteet 

FI 10199 

Hamina /  
satama 

Hamina 8.00—15.45  
ma-pe 

Vain pakatut 
elintarvik-
keet 

Vain pakatut 
muut tuotteet 

FI 20599 

Vaalimaa / 
maantie 

Virolahti 8.00—15.45 
ma-pe 

Vain pakatut 
elintarvik-
keet 

Kaikki muut 
tuotteet 

FI 10599 
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Liite 3 
 
ELÄINLÄÄKINNÄLLISEN RAJATARKASTUKSEN ALAISET ELINTARVIKKEET 
JA MUUT TUOTTEET SEKÄ TARKASTUKSEN ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT 
TUONTIERÄT 
 
A. ELINTARVIKKEET JA MUUT TUOTTEET, JOILLE TEHDÄÄN 

ELÄINLÄÄKINNÄLLINEN RAJATARKASTUS 
 

1. Tämän asetuksen määräyksiä sovelletaan 
rajatarkastusasemilla neuvoston direktiivien 
91/496/ETY ja 97/78/EY nojalla tarkastetta-
via eläimiä ja tuotteita koskevista luetteloista 
annetun komission päätöksen 2007/275/EY 
liitteessä I lueteltuihin elintarvikkeisiin ja 
muihin tuotteisiin. 

 

2. Sen lisäksi mitä edellä 1. kohdassa sää-
detään, tämän asetuksen määräyksiä sovelle-
taan yhdistelmätuotteisiin, jotka 

a) sisältävät jalostettuja lihavalmisteita; 
b) sisältävät vähintään puolet tuotteen ko-

konaismäärästä maitotuotteita, munatuotteita 
tai jalostettuja kalastustuotteita; tai 

c) sisältävät alle puolet tuotteen kokonais-
määrästä maitotuotteita ja lopputuotteet eivät 
täytä B.1. kohdan vaatimuksia. 

 
B. TUONTIERÄT, JOILLE EI TEHDÄ ELÄINLÄÄKINNÄLLISTÄ 

RAJATARKASTUSTA 
 

1. Poiketen siitä, mitä edellä A.1. kohdassa 
säädetään, seuraaviin elintarvikkeisiin ja yh-
distelmätuotteisiin, jotka eivät sisällä liha-
valmisteita, ei kuitenkaan sovelleta tämän 
asetuksen määräyksiä: 
 

1.1. Yhdistelmätuotteet, jotka sisältävät al-
le puolet tuotteen kokonaismäärästä maito-
tuotteita, munatuotteita tai jalostettuja kalas-
tustuotteita edellyttäen, että kyseiset yhdis-
telmätuotteet: 

a) säilyvät huoneenlämmössä tai on val-
mistettaessa selvästi täysin kypsennetty tai 
lämpökäsitelty koko sisältönsä osalta siten, 
että kaikki raakatuotteet ovat denaturoitu-
neet; 

b) ovat selkeästi merkittyjä ihmisravinnok-
si tarkoitetuiksi; 

c) ovat turvallisesti pakattuja tai puhtaisiin 
säiliöihin suljettuja; ja 

d) ovat jäsenvaltion virallisella kielellä 
merkittyjä ja tuontierää seuraa kaupallinen 
asiakirja siten, että asiakirja ja merkintä an-
tavat yhdessä tiedot yhdistelmätuotteen luon-
teesta ja määrästä sekä pakkausten määrästä, 
alkuperämaasta, valmistajasta ja ainesosista. 
 

1.2. 
a) keksit ja pikkuleivät; 
b) leipä; 

c) kakut; 
d) suklaa; 
e) sokerileipomotuotteet mukaan lukien 

makeiset; 
f) tyhjät gelatiinikapselit; 
g) loppukuluttajalle pakatut lisäravinteet, 

jotka sisältävät pieniä määriä eläimistä saata-
via elintarvikkeita tai glukosamiinia, kond-
roitiinia tai kitosaania; 

h) lihauutteet ja lihaliemitiivisteet; 
i) kalatäytteiset oliivit; 
j) makaronivalmisteet ja nuudelit, joita ei 

ole sekoitettu lihavalmisteiden kanssa tai täy-
tetty niillä; ja 

k) loppukuluttajalle pakatut keittoliemet ja 
mausteet, jotka sisältävät lihauutetta, liha-
liemitiivistettä, eläinrasvoja tai kalaöljyä,  
-jauhoa tai -uutetta.  
 

2. Poiketen siitä, mitä edellä A kohdassa 
säädetään, tässä B.2. kohdassa mainittuja eri-
tyisiä tuontieriä saadaan tuoda Suomeen 
kolmansista maista ilman eläinlääkinnällistä 
rajatarkastusta eikä niitä tarvitse tuoda hy-
väksyttyjen rajanylityspaikkojen kautta. 

Tässä kohdassa tarkoitettujen tuontierien 
maahantuonnin ja kauttakuljetuksen yhtey-
dessä on tulliviranomaisten varmistauduttava 
siitä, että tuontierät täyttävät niille 3 §:n mu-
kaisissa maa- ja metsätalousministeriön sää-
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döksissä asetetut vaatimukset. Tulliviran-
omaisten on lisäksi varmistauduttava siitä, 
etteivät tuontierät ole komission suojapäätös-
ten vastaisia eivätkä ne aiheuta vaaraa ihmis-
ten tai eläinten terveydelle. 

 
2.1. Matkustajien matkatavaroissa tuotavis-

ta tai pikkupaketteina yksityishenkilöille lä-
hetettävistä elintarvikkeista, kohdassa 2.2. 
tarkoitettuja elintarvikkeita lukuun ottamatta, 
säädetään komission asetuksen (EY) N:o 
136/2004 8 artiklassa. 

 
2.2. Matkustajien mukanaan tuomista tai 

yksityishenkilöille lähetettävästä lihasta, liha-
tuotteista, maidosta ja maitopohjaisista tuot-
teista säädetään komission asetuksessa (EY) 
N:o 745/2004.  

 
2.3. Diplomaattisten edustustojen tai dip-

lomaattisia oikeuksia nauttivien kansainvälis-
ten järjestöjen omaan käyttöön tuotavat tuon-
tierät. 

 
2.4. Kansainvälistä liikennettä harjoittavis-

sa kuljetusvälineissä olevat elintarvikkeet, 
jotka on tarkoitettu miehistön ja matkustajien 
käyttöön sillä edellytyksellä, että niitä ei tuo-
da yhteisö alueelle. 

Jos tässä kohdassa tarkoitetut elintarvikkeet 

puretaan kuljetusvälineestä, ne on hävitettävä 
tai toimitettava käytettäväksi Euroopan par-
lamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1774/2002 mukaiseen tarkoitukseen. Elintar-
vikkeet voidaan kuitenkin siirtää samalla tul-
lialueella suoraan yhdestä kansainvälistä lii-
kennettä harjoittavasta kuljetusvälineestä toi-
seen tullin valvonnassa. 

 
2.5. Vähäinen määrä elintarvikkeita tai 

muita tuotteita, jotka on tarkoitettu käytettä-
väksi Suomessa kaupallisina näytteinä tai 
näyttelytarkoituksiin taikka erityisiin tutki-
mustarkoituksiin. Kyseisiä tuontieriä ei saa 
pitää kaupan eikä tarjoilla. Tuontierät on 
käytön jälkeen hävitettävä siten, ettei niistä 
aiheudu vaaraa ihmisten tai eläinten tervey-
delle. 

Tässä kohdassa tarkoitetuista tuontieristä, 
jotka täyttävät yhteisön lainsäädännön vaati-
mukset tai näiden puuttuessa Suomen kansal-
lisen lainsäädännön vaatimukset, on tehtävä 
kirjallinen ilmoitus Elintarviketurvallisuusvi-
rastolle vähintään 2 arkipäivää ennen tuontia. 
Tuontierien, jotka eivät täytä yhteisön lain-
säädännön vaatimuksia tai näiden puuttuessa 
Suomen kansallisen lainsäädännön vaati-
muksia, tuonti on mahdollista ainoastaan 
Elintarviketurvallisuusviraston tuontiluvalla. 

 
 
 



Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus

N:o 704

eräiden maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätösten
sekä maa- ja metsätalousministeriön asetusten kumoamisesta

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 25 päivänä helmikuuta
2000 annetun lain (188/2000) 4 §:n nojalla, että se on mehiläisten esikotelomädän vastustami-
sesta 24 päivänä toukokuuta 2007 annetulla maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
(5/EEO/2007) kumonnut seuraavat säädökset:

1) mehiläisten esikotelomädän vuoksi perustettavasta rajoitusalueesta 1 päivänä marraskuuta
1996 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös
(787/1996);

2) mehiläisten esikotelomädän vuoksi perustettavasta rajoitusalueesta 1 päivänä marraskuuta
1996 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös
(788/1996);

3) mehiläisten esikotelomädän vuoksi perustettavasta rajoitusalueesta 1 päivänä marraskuuta
1996 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös
(791/1996);

4) mehiläisten esikotelomädän vuoksi perustettavasta rajoitusalueesta 1 päivänä marraskuuta
1996 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös
(785/1996);

5) mehiläisten esikotelomädän vuoksi perustettavasta rajoitusalueesta 3 päivänä helmikuuta
1997 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös
(105/1997);

6) mehiläisten esikotelomädän vuoksi Ruskon kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta 13
päivänä maaliskuuta 1997 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvike-
osaston päätös (225/1997);

7) mehiläisten esikotelomädän vuoksi Jämsän kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta 14
päivänä huhtikuuta 1997 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvike-
osaston päätös (319/1997);

8) mehiläisten esikotelomädän vuoksi Elimäen kuntaan perustettavista rajoitusalueista 13
päivänä kesäkuuta 1997 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvike-
osaston päätös (569/1997);

9) mehiläisten esikotelomädän vuoksi Kerimäen kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta 13
päivänä kesäkuuta 1997 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvike-
osaston päätös (568/1997);

10) mehiläisten esikotelomädän vuoksi Ylistaron kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta 16
päivänä helmikuuta 1999 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvike-
osaston päätös (192/1999);

11) mehiläisten esikotelomädän vuoksi Teuvan kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta 9
päivänä maaliskuuta 1999 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvike-
osaston päätös (266/1999);

12) mehiläisten esikotelomädän vuoksi Jämsän kaupunkiin perustettavasta rajoitusalueesta
29 päivänä maaliskuuta 1999 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintar-
vikeosaston päätös (441/1999);
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13) mehiläisten esikotelomädän vuoksi Jämsänkosken kuntaan perustettavasta rajoitusalu-
eesta 29 päivänä maaliskuuta 1999 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja
elintarvikeosaston päätös (471/1999);

14) mehiläisten esikotelomädän vuoksi Kuusjoen kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta 16
päivänä elokuuta 1999 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosas-
ton päätös (842/1999);

15) mehiläisten esikotelomädän vuoksi Lapinlahden kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
16 päivänä elokuuta 1999 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvike-
osaston päätös (843/1999);

16) mehiläisten esikotelomädän vuoksi Perniön kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta 16
päivänä elokuuta 1999 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosas-
ton päätös (844/1999);

17) mehiläisten esikotelomädän vuoksi Juuan kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta 27
päivänä elokuuta 1999 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosas-
ton päätös (868/1999);

18) mehiläisten esikotelomädän vuoksi Lapuan kaupunkiin perustettavasta rajoitusalueesta 7
päivänä maaliskuuta 2001 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (205/2001);

19) mehiläisten esikotelomädän vuoksi Hollolan kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta 7
päivänä maaliskuuta 2001 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (206/2001);

20) mehiläisten esikotelomädän vuoksi Ilomantsin kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta 7
päivänä maaliskuuta 2001 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (207/2001);

21) mehiläisten esikotelomädän vuoksi Vaasan kaupunkiin perustettavasta rajoitusalueesta 7
päivänä maaliskuuta 2001 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (208/2001);

22) mehiläisten esikotelomädän vuoksi Orimattilan kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
7 päivänä maaliskuuta 2001 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (209/2001);

23) mehiläisten esikotelomädän vuoksi Enon kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta 7
päivänä maaliskuuta 2001 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (210/2001);

24) mehiläisten esikotelomädän vuoksi Jämsän kaupunkiin perustettavasta rajoitusalueesta 7
päivänä maaliskuuta 2001 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (211/2001);

25) mehiläisten esikotelomädän vuoksi Ruokolahden kuntaan perustettavista rajoitusalueista
17 päivänä elokuuta 2001 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (721/2001);

26) mehiläisten esikotelomädän vuoksi Kaustisen kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
9 päivänä huhtikuuta 2003 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (293/2003);

27) mehiläisten esikotelomädän vuoksi Halsuan kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta 9
päivänä huhtikuuta 2003 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (292/2003);

28) mehiläisten esikotelomädän vuoksi Harjavallan ja Ulvilan kaupunkeihin perustettavasta
rajoitusalueesta 9 päivänä huhtikuuta 2003 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus
(291/2003);

29) mehiläisten esikotelomädän vuoksi Siuntion kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta 9
päivänä huhtikuuta 2003 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (290/2003);

30) mehiläisten esikotelomädän vuoksi Evijärven kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta 16
päivänä lokakuuta 2003 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (882/2003);

31) mehiläisten esikotelomädän vuoksi Töysän kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta 16
päivänä lokakuuta 2003 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (883/2003);

32) mehiläisten esikotelomädän vuoksi Someron kaupunkiin ja Tammelan kuntaan perustet-
tavasta rajoitusalueesta 16 päivänä lokakuuta 2003 annettu maa- ja metsätalousministeriön
asetus (884/2003);

33) mehiläisten esikotelomädän vuoksi Teuvan kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta 16
päivänä lokakuuta 2003 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (885/2003);

34) mehiläisten esikotelomädän vuoksi Nakkilan kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta 16
päivänä lokakuuta 2003 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (886/2003);

35) mehiläisten esikotelomädän vuoksi Punkalaitumen kuntaan perustettavasta rajoitus-
alueesta 16 päivänä lokakuuta 2003 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (887/2003);
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36) mehiläisten esikotelomädän vuoksi Kiikoisten kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
16 päivänä lokakuuta 2003 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (888/2003);

37) mehiläisten esikotelomädän vuoksi Euran kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta 16
päivänä lokakuuta 2003 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (889/2003);

38) mehiläisten esikotelomädän vuoksi Siilinjärven kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
15 päivänä joulukuuta 2004 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (1122/2004);

39) mehiläisten esikotelomädän vuoksi Seinäjoen kaupunkiin perustettavasta rajoitusalueesta
15 päivänä joulukuuta 2004 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (1121/2004);

40) mehiläisten esikotelomädän vuoksi Nivalan kaupunkiin perustettavasta rajoitusalueesta
15 päivänä joulukuuta 2004 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (1120/2004); ja

41) mehiläisten esikotelomädän vuoksi Kesälahden kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta
15 päivänä joulukuuta 2004 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (1119/2004).

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007

Hallitusneuvos Maija Salo

Ylitarkastaja Johanna Wallius
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