TIEDOTE
Rehuvalvonta
Valvontaosasto
Maatalouskemian yksikkö

Pvm/Datum/Date
8.1.2010

1(2)
Dnro/Dnr/DNr
33/0405/2010

Tiettyjen rehujen tuontivalvontaa tehostetaan – rehualan toimijoille ennakkoilmoitusvelvollisuus
Komissio antoi viime heinäkuussa asetuksen (EY) N:o 669/2009 tiettyjen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuonnin (= tuonti EU:n ulkopuolelta) tehostetusta virallisesta valvonnasta. Asetusta sovelletaan 25.1.2010 lähtien.
Asetuksessa säädetään muun muassa toimijoiden ja niiden edustajien velvollisuudesta antaa toimivaltaiselle viranomaiselle ennakkoon tieto tiettyjen rehujen ja elintarvikkeiden saapumisesta
maahan. Lisäksi määrätään, että nämä tietyt tuotteet voidaan tuoda Suomeen vain nimettyjen saapumispaikkojen kautta. Tuonnin yhteydessä tuontierien asiakirjat tarkastetaan ja eristä otetaan
mahdollisesti näytteitä.

Rehut, joita asetus koskee
Asetuksen 669/2009 liitteessä on lueteltu ne riskirehut ja -elintarvikkeet, joiden valvontaan asetusta
sovelletaan. Rehuista listalla ovat maapähkinät ja niistä johdetut tuotteet, joiden alkuperämaa
on Argentiina, Brasilia, Ghana, Intia tai Vietnam sekä hivenaineet, joiden alkuperämaa on
Kiina. Maapähkinöitä valvotaan kohonneiden aflatoksiinipitoisuuksien varalta. Kiinalaisista hivenaineista on todettu lyijyä ja kadmiumia. Tuoteluetteloa tarkastellaan neljännesvuosittain, jolloin
listalta saatetaan poistaa tai sinne saatetaan lisätä tuotteita.

Ennakkoilmoitus
Rehualan toimijan on tehtävä edellä mainitussa luettelossa olevista rehuista ennakkoilmoitus Eviran rehuvalvontaan vähintään yksi työpäivä ennen erän fyysistä saapumista. Ilmoitus tehdään EU:n
yhteisellä tuloasiakirjalla eli CED-lomakkeella (Common Entry Document) sähköpostiin
rehutuonti@evira.fi tai fax-numeroon 02077 25 298. Eviran rehuvalvonta palauttaa merkinnöillään
varustetun lomakkeen rehualan toimijalle tai hänen edustajalleen, joka toimittaa asiakirjan edelleen
tulliin. Eviran merkinnöistä ilmenee, tarvitaanko näytteenottoa ja siirtolupa toimijan varastoon (=
valvontapaikkaan) vai voidaanko erä luovuttaa välittömästi vapaaseen liikkeeseen.
Maahantuojan on tulli-ilmoituksella ilmoitettava tavaraerän liiteasiakirjana koodi 5026 (yhteinen tuloasiakirja CED), asiakirjanumero (CED-viitenumero) ja päivämäärä. Eviran kannanotolla varustettu
CED-lomake on vapaaseen liikkeeseen luovutuksen edellytys.
CED-lomake ja ajantasaiset tiedot rehuista, joita ennakkoilmoitus koskee, on saatavilla osoitteessa
http://www.evira.fi/portal/fi/kasvintuotanto_ja_rehut/rehut/rehuketjun_valvonta/maahantuonti/maaha
ntuonnin_ennakkoilmoitus/

Nimetyt saapumispaikat ja valvontapaikat
Toistaiseksi saapumispaikoiksi, joiden kautta edellä mainittuja rehuja saa tuoda maahan, on nimetty Helsingin satama ja lentokenttä, Haminan satama, Kotkan satama, Turun satama, Rauman satama, Porin satama, Vaasan satama, Vainikkala ja Vaalimaa. Viiden vuoden kuluttua asetuksen
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antopäivästä saapumispaikkoja voivat olla vain ne, joissa on asetuksen vaatimusten mukaiset valvontatilat. Nykyisellään valvontatiloja em. saapumispaikoissa ei ole ja siirtymäaikana rehujen tarkastukset ja näytteenotto on sallittua toteuttaa Eviran rehuvalvonnan hyväksymissä valvontapaikoissa.
Asetuksen (EY) N:o 669/2009 mukaisten rehuerien valvontapaikoiksi voidaan hyväksyä rehuhygienia-asetuksen mukaisesti rekisteröidyt tai hyväksytyt varastolaitokset tai maahantuojaksi rekisteröidyn toimijan oma varasto. Lista valvontapaikoista on esitetty alla olevassa taulukossa. Toimijoiden tulee ilmoittaa Eviran rehuvalvontaan viipymättä tiedot niistä varastoista, joita se haluaa
vielä lisättäväksi valvontapaikkalistalle. Tulli voi myöntää ko. rehuerille siirtoluvan vain listalla mainittuihin valvontapaikkoihin (listat saapumis- ja valvontapaikoista myös osoitteessa
http://www.evira.fi/portal/fi/kasvintuotanto_ja_rehut/rehut/rehuketjun_valvonta/maahantuonti/)

Eviran rehuvalvonnan hyväksymät valvontapaikat asetuksen EY 669/2009 mukaisille rehuille:

Valvontapaikka

Osoite

Turku Stevedoring Oy Ab

Varastokatu 1, 20200 Turku

Mauste-Sallinen Oy

Emännänkatu 2-4, 21100 Naantali

Oskutuote Oy

Hautolahdentie 215, 72199 Karttula

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Anna-Kaisa Airaksinen, puh. 020 772 5223, anna-kaisa.airaksinen@evira.fi
Ylitarkastaja Riitta Rannikko, puh. 020 772 5230, riitta.rannikko@evira.fi

