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

Annettu Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 2013

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

maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (896/2006) nimike sekä 1, 2, 4 ja 6−8 §, sellaisina
kuin niistä ovat 6 ja 7 § asetuksessa 702/2007 seuraavasti:

Maa- ja metsätalousministeriön asetus
Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista mehiläistuotteista

1 §

Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän asetuksen tarkoituksena on turvata
Euroopan unionin ulkopuolisista maista (kol-
mannet maat) Suomeen tuotavien, elintarvik-
keeksi tarkoitettujen mehiläistuotteiden elin-
tarvikehygieeninen laatu sekä estää eräiden
eläintautien leviäminen maahan kyseisen
maahantuonnin yhteydessä.
Asetuksessa säädetään ehdoista, joilla me-

hiläistuotteita saadaan tuoda Suomeen kol-
mansista maista. Asetusta sovelletaan myös
sellaisiin toisen jäsenvaltion kautta kolman-
sista maista Suomeen tuotaviin mehiläistuot-
teisiin, joiden ensimmäinen vastaanottaja on
Suomessa.
Maahantuonnissa on tämän asetuksen

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

2 §

Soveltamisalan rajaukset

Tätä asetusta ei sovelleta mehiläistuottei-
siin, joita:
1) tuodaan maahan laivaliikenteen muoni-

tusta varten;
2) kuljetetaan Suomen alueen kautta kol-

manteen maahan; taikka
3) tuodaan Suomeen varastoitavaksi väli-

aikaisesti ennen kuljettamista kolmanteen
maahan.
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Tätä asetusta ei sovelleta tuotaessa mehi-
läistuotteita sellaisesta Euroopan unionin ul-
kopuolisesta maasta, jolla on Euroopan unio-
nin lainsäädäntöön tai unionin kanssa tehtyyn
sopimukseen perustuva oikeus toimia unionin
sisämarkkinoilla.

4 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) hunajalla eläinperäistä elintarviketta,

jonka hunajamehiläinen on tuottanut kukkien
medestä tai kasvien elävien osien eritteistä ja
jota mehiläiset keräävät, muuntavat tai yhdis-
televät tiettyjen itsestään peräisin olevien ai-
neiden kanssa, varastoivat sekä jättävät kyp-
symään hunajakennoihin;
2) emoaineella hunajamehiläisen mehiläi-

semotoukille erittämää ruokamehua;
3) muilla mehiläistuotteilla muita elintar-

vikkeeksi tarkoitettuja mehiläisten tuottamia
tuotteita kuin hunajaa tai emoainetta;
4) mehiläistuotteilla 1−3 kohdassa tarkoi-

tettuja tuotteita;
5) laitoksella laitosta siten kuin se on

määritelty yleisen elintarvikehygienia-asetuk-
sen 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa;
6) alkuperälaitoksella Euroopan unionin

jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa sijait-
sevaa laitosta, jossa eläimistä saatavat elintar-
vikkeet on tuotettu, valmistettu tai pakattu ja
jonka tunnistusmerkintä on pakkauksessa;
7) alkuperämaalla kolmatta maata, jossa

eläimistä saatavat elintarvikkeet on tuotettu,
valmistettu tai pakattu;
8) viejämaalla kolmatta maata, jossa erä

on lastattu lopulliseen kuljetusvälineeseen
Euroopan unionin alueelle kuljetusta varten;
9) laivaliikenteen muonituksella elintar-

vikkeita, jotka on tarkoitettu miehistön ja
matkustajien nautittaviksi matkan aikana
Suomen ja muun valtion välisessä, jäsenvalti-
oiden rannikkoalueiden ulkopuolelle liiken-
nöivässä laivaliikenteessä;
10) komissiolla Euroopan komissiota;
11) neuvostolla Euroopan unionin neuvos-

toa;
12) jäsenvaltiolla Euroopan unionin jä-

senvaltiota; sekä
13) 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.

6 §

Hunajan tuontivaatimukset
Hunajaa saadaan tuoda vain niistä kolman-

sista maista, jotka on mainittu kolmansien
maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29
artiklan mukaisesti toimittamien suunnitel-
mien hyväksymisestä annetun komission pää-
töksen 2011/163/EU liitteessä maana, jonka
jäämien valvontasuunnitelma on hyväksytty
hunajan osalta. Maahan tuotavan hunajan on
oltava peräisin laitoksesta, jonka viejämaan
toimivaltainen viranomainen on rekisteröinyt.
Hunajan tuonnissa käytettävästä terveystodis-
tuksesta säädetään Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 so-
veltamisalaan kuuluvia tuotteita sekä Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY)
N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004 mukai-
sen virallisen valvonnan järjestämistä koske-
vien täytäntöönpanotoimenpiteiden vahvista-
misesta, 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 koskevista terveystodistuksista
annetun komission päätöksen 2003/56/EY
edellyttämä terveystodistus.

7 §

Emoaineen tuontivaatimukset
Emoainetta saadaan tuoda vain niistä kol-

mansista maista, jotka on mainittu kolman-
sien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY
29 artiklan mukaisesti toimittamien suunni-
telmien hyväksymisestä annetun komission
päätöksen 2011/163/EU liitteessä maana,
jonka jäämien valvontasuunnitelma on hy-
väksytty hunajan osalta. Maahan tuotavan
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emoaineen on oltava peräisin laitoksesta,
jonka viejämaan toimivaltainen viranomainen
on rekisteröinyt. Emoaineen tuonnissa käytet-
tävästä terveystodistuksesta säädetään toi-
meenpanoasetuksen liitteen VI lisäyksessä
VI.

8 §

Tuonti omaan käyttöön sekä lähetykset
yksityishenkilölle

Edellä 2 luvussa säädettyä ei sovelleta sel-

laisiin matkustajien matkatavaroissa tuomiin
tai postipaketteina yksityishenkilölle lähetet-
täviin muihin kuin kaupallisiin eriin mehiläis-
tuotteita. Kyseisten erien tuontiehdoista ja ra-
joituksista 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.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä hel-
mikuuta 2013.

Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Eläinlääkintöylitarkastaja Satu Räsänen
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