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Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista
tuotteista sekä maitopohjaisia tuotteita sisältävistä yhdistelmätuotteista

Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatar-
kastuksesta annetun lain (1192/1996) 2 ja 5 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat osaksi laissa
397/1998:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään ehdoista,
joilla elintarvikkeeksi tarkoitettua maitoa,
maitopohjaisia tuotteita sekä maitopohjaisia
tuotteita sisältäviä yhdistelmätuotteita saa-
daan tuoda Suomeen Euroopan unionin ulko-
puolisista maista (kolmannet maat). Asetusta
sovelletaan myös sellaisiin toisen jäsenval-
tion kautta kolmansista maista Suomeen tuo-
taviin maidon, maitopohjaisten tuotteiden
sekä maitopohjaisia tuotteita sisältävien yh-
distelmätuotteiden tuontieriin, joiden ensim-
mäinen vastaanottaja on Suomessa. Asetuk-
sessa säädetään myös laivaliikenteen muoni-
tukseen tai kauttakuljetettavaksi Suomen alu-
een kautta kolmanteen maahan tuotavien
maidon, maitopohjaisten tuotteiden sekä mai-
topohjaisia tuotteita sisältävien yhdistelmä-
tuotteiden tuontierien eläinten terveyttä kos-
kevista vaatimuksista.

Maahantuonnissa on tämän asetuksen sään-
nösten lisäksi noudatettava, mitä Euroopan
unionin kolmansien maiden kanssa tekemissä
eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevissa
kansainvälisissä sopimuksissa määrätään.

2 §

Soveltamisalan rajoitukset

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.

3 §

Suhde eräisiin säädöksiin

Maidon, maitopohjaisten tuotteiden ja mai-
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topohjaisia tuotteita sisältävien yhdistelmä-
tuotteiden maahantuonnista sekä maidolle,
maitopohjaisille tuotteille ja maitopohjaisia
tuotteita sisältäville yhdistelmätuotteille ase-
tettavista vaatimuksista säädetään tämän ase-
tuksen lisäksi seuraavissa säädöksissä:

1) elintarvikehygieniasta annettu Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o
852/2004;

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

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:
1) maidolla raakamaitoa siten kuin se on

määritelty eläimistä saatavien elintarvikkei-
den hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa
4.1. sekä ternimaitoa siten kuin se on määri-
telty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hy-
gienia-asetuksen liitteen III jakson IX koh-
dassa 1;

2) maitopohjaisella tuotteella meijerituo-
tetta siten kuin se on määritelty eläimistä
saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuk-
sen liitteen I kohdassa 7.2. sekä ternimaito-
tuotetta siten kuin se on määritelty eläimistä
saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuk-
sen liitteen III jakson IX kohdassa 2;

3) yhdistelmätuotteella elintarviketta, joka
sisältää sekä jalostettuja eläimistä saatavia
tuotteita että kasviperäisiä tuotteita, mukaan
lukien sellaiset elintarvikkeet, joiden osalta
perustuotteen jalostaminen on erottamaton
osa lopputuotteen valmistamista;

4) tuonnilla tuontierän toimittamista Eu-
roopan unionin alueelle tai markkinoille;

5) kauttakuljetuksella tuontierän kuljetta-
mista Euroopan unionin alueen kautta edel-
leen kolmanteen maahan joko suoraan tai
väliaikaisen varastoinnin jälkeen;

6) laivaliikenteen muonituksella ammatti-
maisessa kansainvälisessä liikenteessä ole-
vien vesialusten matkustajien ja miehistön
matkan aikana nautittavaksi tarkoitettuja elin-
tarvikkeita;

7) komissiolla Euroopan komissiota;
8) neuvostolla Euroopan unionin neuvos-

toa;
9) jäsenvaltiolla Euroopan unionin jäsen-

valtiota; sekä
10) suojapäätöksellä komission antamaa

päätöstä, jolla rajoitetaan tuontia kolmannesta
maasta kyseisen maan eläintauti- tai terveys-
tilanteen muutoksen vuoksi.

Viitattaessa tässä asetuksessa Euroopan
unionin säädökseen tarkoitetaan kyseistä sää-
döstä siihen myöhemmin tehtyine muutoksi-
neen.

5 §

Maidon, maitopohjaisten tuotteiden sekä
niitä sisältävien yhdistelmätuotteiden yleiset

tuonti- ja kauttakulkuvaatimukset

Maitoa, maitopohjaisia tuotteita tai maito-
pohjaisia tuotteita sisältäviä yhdistelmätuot-
teita, jotka aiheuttavat vaaraa eläinten tai ih-
misten terveydelle, ei saa tuoda maahan tai
kuljettaa Suomen alueen kautta kolmanteen
maahan. Sen estämättä, mitä tässä asetuk-
sessa säädetään, on tuonnissa tai kauttakulje-
tuksessa lisäksi noudatettava komission anta-
mia suojapäätöksiä.

6 §

Maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuonti-
ja kauttakulkuvaatimukset sekä vaatimukset
näiden tuotteiden tuonnille laivaliikenteen

muonitukseen

Maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuon-
nille tai kauttakuljetukselle sekä tuonnille lai-
valiikenteen muonitukseen asetetuista vaati-
muksista säädetään eläinten terveyttä ja kan-
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santerveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia
koskevista vaatimuksista ihmisravinnoksi tar-
koitettujen raakamaidon, maitotuotteiden, ter-
nimaidon ja ternimaitotuotteiden Euroopan
unionin alueelle tuontia varten annetussa ko-
mission asetuksessa (EU) N:o 605/2010.

Tuonnin edellytyksenä on lisäksi se, että
maito tai maitopohjaisten tuotteiden raaka-
aineena käytetty maito on peräisin jäsenvalti-
osta tai sellaisesta kolmannesta maasta, joka
on mainittu kolmansien maiden neuvoston
direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti
toimittamien suunnitelmien hyväksymisestä
annetun komission päätöksen 2011/163/EU
liitteessä maana, jonka jäämien valvonta-
suunnitelma on hyväksytty maidon osalta.

Uudesta-Seelannista tuotavien maidon ja
maitopohjaisten tuotteiden erien mukana on
kuitenkin oltava elävien eläinten ja eläintuot-
teiden tuontia Uudesta-Seelannista koskevista
terveystodistuksista annetun komission pää-
töksen 2003/56/EY edellyttämä terveystodis-
tus, jolla todennetaan tuontiehtojen täyttymi-
nen.

7 §

Maitopohjaisia tuotteita sisältävien yhdistel-
mätuotteiden tuonti- ja kauttakulkuvaatimuk-
set sekä vaatimukset näiden tuotteiden tuon-

nille laivaliikenteen muonitukseen

Maitopohjaisia tuotteita sisältävien yhdis-
telmätuotteiden tuonnille ja kauttakuljetuk-
selle sekä tuonnille laivaliikenteen muonituk-
seen asetetuista vaatimuksista säädetään to-
distuksia koskevista vaatimuksista tiettyjen
elintarvikesekoitusten tuonnissa unioniin ja
kuljetuksessa unionin kautta sekä päätöksen
2007/275/EY ja asetuksen (EY) N:o
1162/2009 muuttamisesta annetussa komis-
sion asetuksessa (EU) N:o 28/2012.

Tuonnin edellytyksenä on lisäksi se, että
yhdistelmätuotteiden sisältämien maitopoh-
jaisten tuotteiden raaka-aineena käytetty
maito on peräisin jäsenmaasta tai sellaisesta
kolmannesta maasta, joka on mainittu komis-
sion päätöksen 2011/163/EU liitteessä
maana, jonka jäämien valvontasuunnitelma
on hyväksytty maidon osalta.

8 §

Maidon, maitopohjaisten tuotteiden ja maito-
pohjaisia tuotteita sisältävien yhdistelmätuot-
teiden tuonti omaan käyttöön sekä lähetykset

yksityishenkilölle

Mitä 6 ja 7 §:ssä säädetään, ei sovelleta
sellaisiin matkustajien matkatavaroissa tuo-
miin tai postipaketteina yksityishenkilöille lä-
hetettäviin muihin kuin kaupallisiin eriin
maitoa ja maitopohjaisia tuotteita tai maito-
pohjaisia tuotteita sisältäviä yhdistelmätuot-
teita. Kyseisten erien tuontiehdoista ja rajoi-
tuksista säädetään eläinperäisiä tuotteita si-
sältävien henkilökohtaisten lähetysten tuon-
nista yhteisöön ja asetuksen (EY) N:o
136/2004 muuttamisesta annetussa komission
asetuksessa (EY) N:o 206/2009.

9 §

Maidon, maitopohjaisten tuotteiden ja maito-
pohjaisia tuotteita sisältävien yhdistelmätuot-
teiden tuonti lähetystöjen tai kansainvälisten

järjestöjen käyttöön

Sen estämättä, mitä 6 ja 7 §:ssä säädetään,
lähetystöjen ja kansainvälisten järjestöjen
käyttöön tarkoitettuja maidon, maitopohjais-
ten tuotteiden sekä maitopohjaisia tuotteita
sisältävien yhdistelmätuotteiden tuontieriä
saadaan tuoda niistä kolmansista maista,
jotka on mainittu komission asetuksen (EU)
N:o 605/2010 liitteessä I. Tuonnin edellytyk-
senä on lisäksi se, että tuotteet täyttävät ky-
seisen asetuksen liitteen I mukaiset tuonti-
maakohtaiset käsittelyvaatimukset. Tuonti-
erän mukana on oltava ihmisravinnoksi tar-
koitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotan-
toon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alu-
eelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä
koskevista säännöistä annetun neuvoston di-
rektiivin 2002/99/EY 9 artiklan mukainen
eläinten terveyttä koskevat takeet sisältävä
eläinlääkärintodistus.

10 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä jou-
lukuuta 2014.
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Tällä asetuksella kumotaan Euroopan
unionin ulkopuolisista maista tuotavasta mai-
dosta ja maitopohjaisista tuotteista sekä mai-

topohjaisia tuotteita sisältävistä yhdistelmä-
tuotteista annettu maa- ja metsätalousministe-
riön asetus (894/2006).

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo

Eläinlääkintöylitarkastaja Satu Räsänen
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