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TIETTYJEN, TEHOSTETUSSA VALVONNASSA OLEVIEN EI-ELÄINPERÄISTEN REHUJEN
TUONTIVAATIMUKSET MUUTTUVAT 14.12.2019 ALKAEN
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625 säätää virallisesta valvonnasta ja muista
virallisista toimista, jotka suoritetaan mm. rehulainsäädännön sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi.
Asetus korvaa nykyisen valvonta-asetuksen (EU) 882/2004 ja sitä aletaan tuontivaatimuksia koskevien
artiklojen osalta soveltaa 14.12.2019.
EU-säädösten vuoksi tehostetussa valvonnassa olevien ei-eläinperäisten rehujen tuontivaatimukset (=
tuonti EU:n ulkopuolisista maista) muuttuvat. Muiden rehujen tuontivalvontaa jatketaan nykyisellä tavalla.
Näitä tehostetussa valvonnassa olevia rehuja voi 14.12.2019 alkaen tuoda 3. maista suoraan Suomeen
vain Helsingin sataman tai Helsinki-Vantaan lentoaseman rajatarkastusasemien kautta ja näistä tuontieristä
on tehtävä ennakkoilmoitus sähköisesti uudella Traces NT- järjestelmällä. Tuonnin yhteydessä erien
asiakirjat tarkastetaan rajatarkastusasemalla ja eristä otetaan asetuksessa vahvistetuilla tiheyksillä
näytteitä nimetyissä valvontapaikoissa tai rajatarkastusasemalla.

Rajatarkastusasemat (BCP:t) ja valvontapaikat (CP:t):
Rajatarkastusasemat (BCP, Border Control Point) ja valvontapaikat (CP, Control Point) nimeää maa- ja
metsätalousministeriö Ruokaviraston esityksestä. Tehostetussa valvonnassa oleville rehuille nimetyt
rajatarkastusasemat sijaitsevat Vuosaaren satamassa (toistaiseksi vielä Hakuninmaalla, josta siirtyy
myöhemmin satamaan) ja Helsinki-Vantaan lentokentällä. Edellä mainitut rajatarkastusasemat on nimetty
vain pakatuille tuotteille (suursäkit luetaan pakattuihin). Näin ollen tämän tiedotteen taulukossa mainittuja
rehuja ei ole mahdollista tuoda 3. maista EU-alueelle ilman rajatarkastusta ja mikäli rajatarkastus tehdään
Suomessa, rehun on oltava pakattua. Rajatarkastuksista peritään maksu Ruokaviraston maksuasetuksen
mukaisesti.
Tuontierien asiakirjat tarkastetaan rajatarkastusasemalla (BCP) ja näytteet otetaan joko
rajatarkastusasemalla tai valvontapaikoissa (CP). Nykyiset valvontapaikat nimetään uudelleen tähän
tarkoitukseen. Toimijat voivat hakea Ruokavirastolta valvontapaikan nimeämistä tarpeen mukaan myös
uusille rehuvarastoille. Nimeämisen edellytyksenä on, että kyseessä on rehuhygienia-asetuksen (EY N:o
183/2005) mukaisesti hyväksytty tai rekisteröity rehualan toimija/varasto, jonka tiloissa on mahdollista
säilyttää tarkastuksen kohteena oleva erä erillään muista eristä ja karanteenissa mahdollisten tutkimusten
ajan. Nimeämistä tulee hakea hyvissä ajoin ennen tuonnin aloittamista ja varaston käyttöä tähän
tarkoitukseen.
Ruokavirasto julkaisee sivuillaan listan valvontapaikoista:
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/rehuala/tuonti/valvontapaikat.pdf
Ennakkoilmoitus Traces NT:ssä ja tuontiasiakirjat 14.12.2019 alkaen
Tehostettuun valvontaan kuuluvista rehulähetyksistä vastaavien toimijoiden on ilmoitettava
rajatarkastusaseman viranomaisille lähetyksen saapumisesta. Toimija tai huolitsija tekee ilmoituksen
jatkossa sähköisesti Traces NT-järjestelmässä käyttämällä CHED-D -lomaketta (Common Health Entry
Document). Viranomainen käyttää samaa asiakirjaa kannanottoonsa, virallisen valvonnan tulosten ja sen
pohjalta mahdollisesti tehdyn päätöksen kirjaamiseen. Tiettyjen rehulähetysten mukana tulee olla asetusten
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(EU) 2019/1793, (EU) 2016/6 ja (EU) 2011/884 mukaiset, alkuperäiset terveystodistukset ja analyysiraportit
(katso alla oleva taulukko). Ruokaviraston tarkempi ohjeistus näistä asioista valmistuu lähiaikoina.

Tehostetussa valvonnassa olevat ei-eläinperäiset rehut:
Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2019/1793 on vahvistettu listat tehostetussa valvonnassa
olevista elintarvikkeista ja rehuista. Rehuista listalla ovat tällä hetkellä vain tietyistä maista tuotavat
maapähkinät ja Intiasta tuotava guarkumi. Lisäksi rajatarkastusvaatimus koskee tiettyjä Japanista tuotavia
rehuja (EU) 2016/6 ja Kiinasta tuotavaa riisiä (EU) 2011/884. Riskilistoja päivitetään säännöllisesti,
vähintään 2 kertaa vuodessa. Ruokavirasto julkaisee ajantasaista rehulistaa nettisivuillaan, katso lista 2.
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/eu-maat-norja-ja-sveitsi/rehutsisamarkkinakauppa/maahantuonnin-ennakkoilmoitus/

Taulukko: Riskirehut, tilanne 14.12.2019
Rehu/CN koodi

Alkuperämaa

Tuontivaatimukset

maapähkinät
1202 41 00
1202 42 00
2008 11 10
2008 11 91
2008 11 96
2008 11 98

Bolivia,
Madagaskar,
Senegal, USA

Tehostettu seuranta aflatoksiinien vuoksi
Suurin sallittu pitoisuus, B1 0,02 mg/kg
Näytteenotto arvioidaan eräkohtaisesti.

maapähkinät
(CN koodit yllä)
öljykakut yms.
2395 00 00

Argentiina,
Brasilia,
Egypti,
Gambia,
Ghana, Intia,
Kiina, Sudan

Tehostettu seuranta aflatoksiinien vuoksi
Tuontiasiakirjojen tulee sisältää terveystodistus ja
analyysitodistus aflatoksiineista
Suurin sallittu pitoisuus, B1 0,02 mg/kg
Näytteenotto arvioidaan eräkohtaisesti

guarkumi
Ex 1302 32 90

Intia

Tehostettu seuranta dioksiinin ja PCP:n vuoksi
Tuontiasiakirjojen tulee sisältää terveystodistus ja
analyysitodistus pentakloorifenolipitoisuuksista (PCP)
Sallittu PCP-pitoisuus enintään 0,01 mg/kg
Näytteenotto arvioidaan eräkohtaisesti

Tietyt kasviperäiset
rehut kuten soija ja riisi

Japani

Tehostettu seuranta säteilyn vuoksi.
Tuontiasiakirjojen tulee sisältää terveystodistus ja
analyysitodistus.
Näytteenotto arvioidaan eräkohtaisesti

Riisi, leseet, jauhot,
rouheet, pelletit,
tärkkelys

Kiina

Tehostettu seuranta hyväksymättömän gmo:n vuoksi.
Tuontiasiakirjojen tulee sisältää terveystodistus ja
analyysitodistus. Näytteenotto kaikista eristä

Lisätietoja:

S-posti: rehutuonti@ruokavirasto.fi
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