Katsaus kalastustuotteiden
vientimahdollisuuksiin
Kalakoulutuspäivä 24.10.2017
Sanna Kiuru / Evira

Vienti on mahdollista
 Viennin ehdot selvitettävä kohdemaasta
 Toisilla kohdemailla raskaammat vaatimukset kuin toisilla
 Selvitystyö on tärkeää tehdä huolellisesti etukäteen. Hyvä tapa
lähteä liikkeelle on tutustua Eviran vienti-sivuihin tai ottaa
yhteyttä Eviraan (asiantuntijamme tai pk-vienti@evira.fi ).
 Rekisteröidy viejäksi, jos haluat viedä kalastustuotteita EU:n
ulkopuolelle.
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Sisämarkkinakauppa
• Kalastustuotteiden kauppa EU-maiden välillä on sisämarkkinakauppaa.
EU-maiden välillä ei ole tulleja, ja elintarvikkeiden tulee
lähtökohtaisesti voida liikkua vapaasti EU-maasta toiseen.
• Sisämarkkinakaupassa koko tuotantoketjun toiminnan on oltava EU:n ja
kansallisen lainsäädännön mukaista alkutuotannosta valmiiseen
tuotteeseen (kalastus, kalankasvatus, ympäristö, rehu, lääkitys,
elintarvike, eläintauti, sivutuote jne.).
• Elintarvikkeet on valmistettava ja varastoiva hyväksytyssä
elintarvikelaitoksessa.
 Laitoslistat ovat julkisia EU:ssa:
http://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/eu_food_esta
blishments_en
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Viennin kohdemaa asettaa ehdot
viennille
 Pääsääntö: Viennin vaatimusten selvittäminen ja niiden
ehtojen täyttäminen on viejän tehtävä (eläintautilaki
441/2013 61§ 2 mom.)
 Ehtojen täyttyminen vakuutetaan vientieräkohtaisessa
eläinlääkintötodistuksessa
– EU neuvottelee ensisijaisesti – EU-todistusmalli
– Suomi voi neuvotella silloin, kun EU:lla ei ole
sopimusta / neuvotteluja - kansallinen todistusmalli
– Yleistodistus / Toimijoiden omat todistusmallit
4

Kalayleistodistus
 Eviran sivuilla ladattavissa kolmekielinen (EN,RA,ES) yleistodistus
kalastustuotteiden vientiä varten
 Yleislaatuisia eläinlääkintötodistuksia voidaan käyttää viennissä vain
niihin maihin, joihin Suomella tai EU:lla ei ole olemassa sovittuja
todistusmalleja kyseiselle tuotteelle
 Kokeile ja varmista kohdemaan vastaanottajalta/tuojalta käykö Eviran
laatima yleistodistus kohdemaan viranomaisille tuotteistesi vientiin
 Koska yleistodistuksesta ei ole sovittu Suomen ja kohdemaan
viranomaisten kanssa, ei voi taata, että todistusta voidaan käyttää
sellaisenaan tuotteiden viennissä.
 https://www.evira.fi/elintarvikkeet/tuonti-ja-vienti/vienti-eunulkopuolelle/todistukset/yleistodistukset-elainperaisille-tuotteille/
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Country of dispatch

ISO Code

FINLAND

FI

Certificate number (No)

Competent ministry of exporting country

Ministry of Agriculture and Forestry of Finland
Competent central authority of exporting country

Finnish Food Safety Authority Evira
Competent local authority issuing this certificate

Name, address, telephone and e-mail of the consignor/exporter

VETERINARY HEALTH CERTIFICATE
for export of fish and fishery products
from Finland
Name, address, telephone and e-mail of the consignee/importer

I Identification of goods
I.1 Fish of species (scientific name(s))

I.2 Type and name of products

I.3 State or type of processing

I.4 Type of packaging

I.5 Identification marks of packages

I.6 Number of packages

I.7 Gross weight (kg)

I.9 Date(s) of production and processing

I.10 Conditions for storage and transport

I.11 Container number(s)

I.12 Seal number(s)

I.8 Net weight (kg)
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Aasian maat
Singapore
 “Kalastustuotteita voi tuoda mistä tahansa maasta” ( pl. osterit, katkaravut)
 Todistusmalli Eviran sivuilla
– 1. The fishery products described above are produced in an establishment approved by
competent authority.
– 2. The products were produced, packed, stored and transported under sanitary
condition and under the supervision of competent authority.
– 3. The products have been declared fit for human consumption carried out in
accordance with EU (European Union) legislations.

Japani ja Hongkong
 Tullin tilastojen mukaan kalastustuotteiden vientiä Japaniin ja Hongkongiin
on ollut, ja vienti ei ole tähän mennessä edellyttänyt toimenpiteitä Eviralta
 Eviran laatiman yleistodistuksen sopivuutta suositellaan selvittämään
asiakkaan kautta
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Turkki ja Israel
Turkki
 Käytettävä todistusmallia, joka on saatavilla Turkin viranomaissivuilta
– Huom. Todistuksen voi allekirjoittaa vain virkaeläinlääkäri, joiden allekirjoitus- ja
leimanäytteet on toimitettu Turkin viranomaisille




Huom! kalatauteihin liittyviä ehtoja: Aquaculture animals or products there of ….
Originate from a country/territory, zone or compartment declared free from VHS IHN
ISA KHV White spot disease in accordance with OIE Standard
Ahvenanmaan maakunta on MMM:n päätöksellä VHS rajoitusalue

Israel
– Eviran sivuilla virallinen todistusmalli, jota käytettävä
– Huom. Todistuksen voi allekirjoittaa vain virkaeläinlääkäri, joiden allekirjoitus- ja leimanäytteet
on toimitettu Israelin viranomaisille





Huom! Paljon kalatauteihin liittyviä ehtoja: Aquaculture animals ..Species susceptible
.. Originate from a country/territory, zone or compartment declared free from VHS
IHN ISA KHV White spot disease] in accordance with Chapter VII of Directive
2006/88/EC.
Ahvenanmaan maakunta on VHS rajoitusalue
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Kanada


EU ja Kanada ovat sopineet vähittäismyyntiin ja suurkeittiökäyttöön meneville kalastustuotteille
todistusmallista



Muiden kalastustuotteiden vienti onnistuu mahdollisesti Eviran laatimalla kalan ja kalastustuotteiden
yleistodistuksella



Ennen vientiä oikea todistusmalli on kuitenkin syytä varmistaa, tilanteet muuttuvat ja uusista
todistusmalleista on saatettu vientihetkellä päästä EU-Kanadan kesken sopimukseen.



Muuta huomioitavaa:



–

Kanada ei edellytä valmistavien laitosten hyväksyntää

–

Tuojalta Kanadassa edellytetään tuontilupaa

21.9.2017 astui voimaan EU-Kanada CETA-sopimus http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/cetachapter-by-chapter/
–



Viennissä käytettävistä todistusmalleista tullaan sopimaan, mutta niin kauan kuin sovittuja
todistusmalleja ei ole, käytetään käytössä tällä hetkellä olevia todistusmalleja

Kanadassa toimivaltaisena viranomaisena toimii CFIA Canadian Food Inspection Agency.
–
–

Usein kysyttyä: http://www.inspection.gc.ca/food/fish-and-seafood/imports/questions-andanswers/eng/1363889621723/1363889781134
Kalastustuotteita koskeva tuontijärjestelmä http://www.inspection.gc.ca/food/fish-andseafood/imports/eng/1299825431569/1299825501933
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Kiina










Osa Kiinaan vietävistä tuotteista (mm. kalastustuotteet) vaativat virallisen maiden
välillä sovitun eläinlääkintötodistusmallin lisäksi:
– Maahyväksyntää kyseisten tuoteryhmien osalta
– Laitoskohtaista vientihyväksyntää ja laitosten virallista rekisteröintiä
Näille vaatimukset asettaa Kiinan viranomaiset, jotka tarkastavat, antavat
hyväksynnän ja rekisteröivät laitokset
Kiina edellyttää, että keskusviranomainen (Evira) itse säännöllisesti valvoo/auditoi
sekä laitosten tasoa ja toimintaa että paikallista valvontaa ja raportoi tästä Kiinan
viranomaisille  vientivalvontajärjestelmä
Suomi on toimittanut Kiinaan kalastustuoteselvityksen 10/2015, tämän jälkeen Kiina
pyytänyt useita lisäselvityksiä.
Tällä hetkellä laitosten hyväksymisprosessi on kesken – ei vielä vientiä
Maahyväksyntä: AQSIQ = General Administration of Quality Supervision, Inspection
and Quarantine
Laitoshyväksynnät ja rekisteröinnit: CNCA = Certification and Accreditation
Administration of the People's Republic of China
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Venäjä / Tulliliitto / Euraasian
talousliitto:
Armenia, Kirgisia, Valko-Venäjä, Kazakstanin ja Venäjä
 Venäjä: Vientikielto jatkuu 31.12.2018 asti. Ei koske CN-koodin 1604 ja
1603 tuotteita (kalavalmisteet ja säilykkeet, kaviaari ja kalanmädistä
valmistetut kaviaarinkorvikkeet), valmisruokia eikä rehuja
 Muihin Euraasian talousliiton maihin voi todennäköisesti viedä
laitoksista, joilla on Venäjän vientihyväksyntä.
 Venäjän laitoslistalle pääsyn edellytyksenä on useimmissa tapauksissa
Euraasian talousliiton asiantuntijoiden tekemä tarkastus Suomessa ja
uusien laitosten vientihyväksynnän saamisessa saattaa kulua aikaa.
 Eviran nettisivuilta löytyy useita sovittuja eläinlääkintötodistusmalleja
Euraasian talousliittoon
 Eviran ohje elintarvikealan laitoksille : Menettelyt kala-, liha- ja
maitotuotteiden viennissä Venäjälle ja Euraasian talousliittoon
 euraasia@evira.fi
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Etelä-Afrikka, uusi vientikohde?
 Tilanne kalastustuotteiden osalta tällä hetkellä:
– Etelä-Afrikka on suullisesti kahdenvälisissä neuvotteluissa hyväksynyt
Eviran yleistodistuksen ”for marine aquaculture species”, mutta
muodollinen hyväksyntä vielä uupuu. Kun tämä saadaan, vienti voi alkaa.
– Kalastustuotteiden ja muidenkin eläinperäisten tuotteiden
maahantuontiin tarvitaan tuontilupa (Import Permit), jota haetaan
(yleensä maahantuoja hakee) DAFF:ilta:
http://www.daff.gov.za/daffweb3/Services/Imports

 Etelä-Afrikassa on kiinnostusta etenkin suomalaisille premium
kalastustuotteille!
 afrikka@evira.fi

12

Eviran vientitiimi


Mia Berlin: Aasia ja Oseania; aasia@evira.fi



Ulla Ollila: Afrikan maat, Lähi-idän maat, Balkanin maat (Albania, Bosnia-Hertsegovina, Kosovo,
Makedonia, Montenegro ja Serbia) ja Itä-Eurooppa (Moldova, Ukraina); afrikka@evira.fi



Eeva-Liisa Taskinen: Etelä-Amerikka ja Kanada; amerikka@evira.fi



Asta Komulainen: Euraasian talousliitto (Armenia, Kazakhstan, Kirgisia, Valko-Venäjä ja Venäjä);
euraasia@evira.fi



Riitta Rahkila: Kiina; kiina@evira.fi



Karolina Östman: USA; usa@evira.fi



Jenni Kiilholma, Riikka Lahdenperä, Tuula Lundén, Tanja Nurmi, Sara Ahlberg: Uusille
vientimarkkinoille pääsystä vastaavat hanketiimiläiset; vientihankkeet@evira.fi



Sanna Kiuru, Saara Pietilä: pk-yritysten vientituki; pk-vienti@evira.fi

https://www.evira.fi/vienti > Eviran vientitiimi palveluksessasi > Asiantuntijamme
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KIITOS!

Uusia hankkeita
12.5.2016

