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Luettelo 20.9.2018 mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista 
EU:n neuvoston ja komission asetuksista  
 
 
Asetukset muodostavat kolme kokonaisuutta: 
1)  perusasetus:  neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007, 
2)  täytäntöönpanoasetus: komission asetus (EY) N:o 889/2008,   
3)  tuontia koskeva täytäntöönpanoasetus: komission asetus (EY) N:o 1235/2008. 
 
 
 
 
 
 

 

2017 

• KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/2273, annettu 8 päivänä 
joulukuuta 2017, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen 
tuotteiden merkinnöistä annetunneuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä luonnonmukaisen 
tuotannon, merkintöjen ja valvonnan osalta annetun asetuksen (EY)N:o 889/2008 
muuttamisesta. (EUVL L 326, 9.12.2017) 

• Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1473, annettu 14 päivänä elokuuta 
2017 

• Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1862, annettu 16 päivänä lokakuuta 
2017 



 

• KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/872, annettu 22 päivänä 
toukokuuta 2017, neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista 
yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden 
tuontijärjestelyjen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1235/2008 muuttamisesta 

• KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/838, annettu 17 päivänä 
toukokuuta 2017, asetuksen (EY) N:o 889/2008 muuttamisesta tiettyjen 
luonnonmukaisten vesiviljelyeläinten rehun osalta. 

• Suomenkielinen toisinto.  Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2016/1842, 
annettu 14 päivänä lokakuuta 2016, asetuksen (EY) N:o 1235/2008 muuttamisesta 
tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden sähköisen tarkastussertifikaatin ja eräiden 
muiden seikkojen osalta sekä asetuksen (EY) N:o 889/2008 muuttamisesta säilöttyjä tai 
jalostettuja luonnonmukaisia tuotteita koskevien vaatimusten ja tietojen toimittamisen 
osalta (EUVL L 282, 19.10.2016).     

 

2016 

• KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1842, annettu 14 päivänä 
lokakuuta 2016, asetuksen (EY) N:o 1235/2008 muuttamisesta tuotavien 
luonnonmukaisten tuotteiden sähköisen tarkastussertifikaatin ja eräiden muiden 
seikkojen osalta sekä asetuksen (EY) N:o 889/2008 muuttamisesta säilöttyjä tai 
jalostettuja luonnonmukaisia tuotteita koskevien vaatimusten ja tietojen toimittamisen 
osalta. 

• KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1330, annettu 2 päivänä 
elokuuta 2016, neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista 
yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden 
tuontijärjestelyjen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1235/2008 muuttamisesta. 



 

• KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/910, annettu 9 päivänä 
kesäkuuta 2016, neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista 
yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden 
tuontijärjestelyjen osalta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1235/2008 
muuttamisesta. 

• KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/673, annettu 29 päivänä 
huhtikuuta 2016, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen 
tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista 
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä luonnonmukaisen tuotannon, merkintöjen ja 
valvonnan osalta annetun asetuksen (EY) N:o 889/2008 muuttamisesta. 

• KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/459, annettu 18 päivänä 
maaliskuuta 2016, neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista 
yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden 
tuontijärjestelyjen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1235/2008 muuttamisesta. 

 

2015 

• KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/1980, annettu 4 päivänä marraskuuta 2015, 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista 
maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 
1235/2008 oikaisemisesta. 

• KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/931, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2015, 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista 
maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 
1235/2008 muuttamisesta ja oikaisemisesta. 

• KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/131, annettu 23 päivänä tammikuuta 2015, 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista 
maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 



1235/2008 muuttamisesta. 

2014 

  
• Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1287/2014, annettu 28 päivänä marraskuuta 2014 , neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista 
tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1235/2008 
muuttamisesta ja oikaisemisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti EUVL L 348, 4.12.2014, s. 1—21 . 
 

• Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 829/2014, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2014 , 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 
kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta annetun 
asetuksen (EY) N:o 1235/2008 muuttamisesta ja oikaisemisesta ETA:n kannalta 
merkityksellinen teksti  (EUVL L 228, 31.07.2014, s. 9—15 ) 

 

• Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 644/2014, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2014 , 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 
kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta annetun 
asetuksen (EY) N:o 1235/2008 muuttamisesta (EUVL L 177, 17.06.2014, s. 42—51) 

 

• Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 442/2014, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2014 , 
asetuksen (EY) N:o 1235/2008 muuttamisesta sellaisten hakemusten osalta, jotka koskevat 
sisällyttämistä vastaavuustarkoituksessa hyväksyttyjen kolmansien maiden luetteloon 
luonnonmukaisten tuotteiden tuontia varten ETA:n kannalta merkityksellinen teksti  

 

• KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 355/2014, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2014, 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 
kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta annetun asetuksen 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R1287&qid=1418383022365&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R1287&qid=1418383022365&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R1287&qid=1418383022365&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R1287&qid=1418383022365&rid=1


(EY) N:o 1235/2008 muuttamisesta  

• KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 354/2014,annettu 8 päivänä huhtikuuta 2014, 
luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 
luonnonmukaisen tuotannon, merkintöjen ja valvonnan osalta annetun asetuksen (EY) N:o 889/2008 
muuttamisesta ja oikaisemisesta 

 

2013 

*Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1364/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 
2013 , neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista 
säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 889/2008 muuttamisesta muiden kuin 
luonnonmukaisesti vesiviljeltyjen poikasten ja muiden kuin luonnonmukaisesti viljeltyjen 
simpukantoukkien vesiviljelyssä käytön osalta  (EUVL L 343, 19.12.2013, s. 29—30 ) 

 

* KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1030/2013, annettu 24 päivänä lokakuuta 
2013, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 
luonnonmukaisen tuotannon, merkintöjen ja valvonnan osalta annetun asetuksen (EY) N:o 889/2008 
muuttamisesta  
 

*Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 392/2013, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2013, 
asetuksen (EY) N:o 889/2008 muuttamisesta luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmän osalta 
 
* Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 125/2013, (annettu 13 päivänä helmikuuta 2013 , neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien 
luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1235/2008 muuttamisesta) 
 
    2012 
* Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 751/2012, annettu 16 päivänä elokuuta 2012 , neuvoston 



asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista 
tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1235/2008 
oikaisemisesta 
 
* Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 508/2012, (annettu 20 päivänä kesäkuuta 2012 , neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten 
tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1235/2008 muuttamisesta) 
 
* Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 505/2012 (luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen 
tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 
luonnonmukaisen tuotannon, merkintöjen ja valvonnan osalta annetun asetuksen (EY) N:o 889/2008 muuttamisesta ja oikaisemisesta). 
* Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 203/2012 (neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 889/2008 muuttamisesta 
luonnonmukaista viiniä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta.) 
* Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o  126/2012  (asetuksen (EY) N:o 889/2008 muuttamisesta 
asiakirjaselvitysten osalta ja asetuksen (EY) N:o 1235/2008 muuttamisesta Amerikan yhdysvalloista 
tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta) 
 
 
2011 
* Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1267/2011 (muuttaa asetusta 1235/2008) 
* Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 590/2011 (muuttaa asetusta 1235/2008) 
* Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 426/2011 (muuttaa asetusta 889/2008) 
* Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 344/2011 (muuttaa asetusta 889/2008) 
 
2010 
* Komission asetus (EY) N:o 471/2010 (muuttaa asetusta 1235/2008) 
* Komission asetus (EY) N:o 271/2010 (uusi logo, muuttaa asetusta 889/2008)  
 
2009 
* Komission asetus (EY) N:o 537/2009 (muuttaa asetusta 1235/2008) 
* Komission asetus (EY) N:o 710/2009 (muuttaa asetusta 889/2008) 
 
2008 
* Neuvoston asetus (EY) N:o 967/2008  (tiettyjen pakkausmerkintöjen käyttöönotto) 



* Komission asetus (EY) N:o 889/2008  (neuvoston asetuksen 834/2007 toimeenpanoasetus)  
* Komission asetus (EY) N:o 1235/2008 (tuonti kolmansista maista) 
* Komission asetus (EY) N:o 1254/2008 (mm. hiivan tuotantosäännöt) 
 
 
2007 
* Neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007 (uusi perusasetus, sovelletaan 1.1.2009 alkaen  
( neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 soveltaminen on päättynyt ) 
 
 
 
 
 Alkuperäiset säädökset löytyvät  osoitteesta: 
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi 
 
Koosteet voimassaolevasta lainsäädännöstä (asetukset 834/2007, 889/2008 ja 1235/2008 kukin erillisenä kokonaisuutena) 
löytyvät osoitteesta:   http://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?qid=1449837932745&action=update 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi
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