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TANSKALAISEN BROILERINLIHAN JA KANANMUNIEN SISÄMARKKINATUONNISSA EI 
VAADITA SALMONELLA-ASIAKIRJOJA 
 

Tanskasta Suomeen tuotavilta kananmunilta ja broilerinlihalta ei vaadita asetuksen 
EY 1688/2005 mukaisia kaupallisia asiakirjoja eikä salmonellatodistusta. Tanskalle 
myönnetyistä salmonellaa koskevista erityistakuista on kerrottu tarkemmin alla.   
 

Tanskalaisen broilerinlihan sisämarkkinatuonti 
 
Tanskassa on vuosia toteutettu broilereista (Gallus gallus) saatua lihaa koskevaa 
salmonellavalvontaohjelmaa. Tanska on osoittanut 6.2.2017 EU-komissiolle, että 
salmonellan esiintyvyys tanskalaisissa broilereissa vastaa tasoa, jota komissio vaatii 
salmonellaerityistakuiden saamiseksi. Tämän myötä Tanskalle on myönnetty salmo-
nellaa koskevat erityistakuut broilerinlihan osalta asetuksella EU 307/2018, joka on 
tullut voimaan 22.3.2018.  
 
Tanskalaista broilerinlihaa, joka on tuotettu 6.2.2017 jälkeen, voidaan nyt tuoda 
Suomeen ilman asetuksen EY 1688/2005 mukaista kaupallista asiakirjaa (liite IV) ja 
salmonellatodistusta. Lähetysten mukana tulee kuitenkin aina olla jokin kaupallinen 
asiakirja jäljitettävyyden varmistamiseksi.  
 
Tuotaessa Tanskasta Suomeen muita asetuksen EY 1688/2005 mukaisia erityista-
kuiden alaisia lihatuotteita (naudan, sian, kalkkunan, helmikanan, ankan tai hanhen 
liha ja jauheliha) tulee lähetyksen mukana edelleen olla asetuksen mukaiset salmo-
nella-asiakirjat.  
 

Tanskalaisten kananmunien sisämarkkinatuonti 
 
Tanskassa toteutetaan myös komission hyväksymää kananmunia koskevaa salmo-
nellavalvontaohjelmaa (EY 427/2012) ja salmonellan esiintyvyys kanaparvissa vastaa 
tasoa, jota komissio vaatii salmonellaerityistakuiden saamiseksi. Näin ollen tuotaessa 
tanskalaisia kananmunia Suomeen ei lähetyksen mukana tarvitse olla asetuksen EY 
1688/2005 mukaista kaupallista asiakirjaa ja salmonellatodistusta. Myös muita syötä-
väksi tarkoitettuja munia (esim. viiriäinen) saa toimittaa Suomeen Tanskasta ja muis-
ta EU-maista ilman asetuksen mukaisia kaupallisia asiakirjoja (liite V) ja salmonella-
todistusta, sillä ne eivät kuulu erityistakuuasetuksen EY 1688/2005 piiriin. Kaikkien 
lähetysten mukana tulee kuitenkin aina olla jokin kaupallinen asiakirja jäljitettävyyden 
varmistamiseksi.  
 

Ensisaapumistoimintaa koskeva maa- ja metsätalousministeriön asetus 
 

Maa- ja metsätalousministeriön ensisaapumistoiminnasta antaman asetuksen 
118/2006 liitettä 1, jossa on lueteltu komission hyväksymää salmonellavalvontaoh-
jelmaa toteuttavat maat ja laitokset, ei ole päivitetty komission asetusten 427/2012 ja 
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307/2018 voimaantulon jälkeen. Tämän takia Tanska puuttuu Suomen salmonella-
valvontaohjelmaa vastaavaa ohjelmaa toteuttavien maiden listalta kananmunien ja 
broilerinlihan osalta.  
 
 
 
 
Terveisin 
 
Eviran ensisaapumisvalvonta 

 
 
 
Lisätietoja 

 
Ensisaapumisvalvonnan sähköposti:  
ensisaapumisvalvonta@evira.fi 
Asetus ensisaapumistoiminnasta:  
www.finlex.fi >> Säädökset alkuperäisinä >> MMMa 118/2006 
Salmonellaa koskeva erityistakuuasetus:  
www.eur-lex.europa.eu >> EU 1688/2005 
Tanskalaisten kananmunien erityistakuita koskeva asetus:  
www.eur-lex.europa.eu >> EY 427/2012 
Tanskalaisen broilerinlihan erityistakuita koskeva asetus:  
www.eur-lex.europa.eu >> EU 307/2018 
 

 

mailto:ensisaapumisvalvonta@evira.fi
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20060118
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1525249333179&uri=CELEX:02005R1688-20111219
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1525249468705&uri=CELEX:32012R0427
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1525249563767&uri=CELEX:32018R0307

