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Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlää-

kintö- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
kumotaan eräiden tuotantoeläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuk-

sista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä-
ja elintarvikeosaston päätöksen (1578/1994) 9 § sekä

muutetaan 1, 6 ja 7 §, sellaisina kuin niistä on 1 § osaksi asetuksissa 375/2004 ja 523/2007
sekä 6 § osaksi asetuksessa 1150/1995, seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

Tässä päätöksessä säädetään vaatimuk-
sista, jotka eläinten sekä niiden alkioiden ja
sukusolujen on eläintautien leviämisen estä-
miseksi täytettävä, jotta niitä voidaan kuljet-
taa toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta
(jäsenmaa) Suomeen taikka Suomesta toiseen
jäsenmaahan.

Päätöstä sovelletaan seuraaviin eläimiin,
alkioihin ja sukusoluihin:

1) kotieläiminä pidettävät nautaeläimet,
siat, lampaat ja vuohet;

2) nautaeläinten, sikojen, lampaiden ja
vuohien sukusolut ja alkiot; sekä

3) siipikarja ja siipikarjan siitosmunat.
Sirkuksen mukana kuljetettavia nautaeläi-

miä, sikoja, lampaita ja vuohia koskevista
vaatimuksista säädetään kuitenkin sirkus-
eläinten kuljettamiseen jäsenvaltioiden välillä
sovellettavista eläinten terveyttä koskevista

vaatimuksista annetussa komission asetuk-
sessa (EY) N:o 1739/2005.

Mitä tässä päätöksessä säädetään jäsen-
maasta tai sen alueesta, sovelletaan myös sel-
laiseen valtioon, jolla on Euroopan unionin
kanssa tehtyyn sopimukseen perustuva oi-
keus toimia unionin sisämarkkinoilla.

6 §

Nautaeläinten sukusolut ja alkiot

Nautaeläinten siemennesteen sisämarkki-
nakaupassa on noudatettava eläinten terveyttä
koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä
naudansukuisten kotieläinten siemennesteen
kaupassa ja tuonnissa annetun neuvoston di-
rektiivin 88/407/ETY vaatimuksia. Siemen-
neste-erän mukana on oltava mainitun direk-
tiivin liitteen D mukainen terveystodistus.

Nautaeläinten alkioiden sisämarkkinakau-
passa on noudatettava eläinten terveyttä kos-
kevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä nau-
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dansukuisten kotieläinten alkioiden kaupassa
ja tuonnissa kolmansista maista annetun neu-
voston direktiivin 89/556/ETY vaatimuksia.
Alkioiden mukana on oltava mainitun direk-
tiivin liitteen C mukainen terveystodistus.
Suomeen muista jäsenmaista toimitettavat al-
kiot on lisäksi pesun yhteydessä käsiteltävä
trypsiinillä. Sen, joka toimittaa alkioita Suo-
mesta muihin jäsenmaihin, tulee ottaa selvää,
vaatiiko vastaanottava jäsenvaltio vastaavaa
trypsiinikäsittelyä.

7 §

Sikojen sukusolut ja alkiot

Karjun siemennesteen sisämarkkinakau-
passa on noudatettava eläinten terveyttä kos-
kevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä si-
ansukuisten kotieläinten siemennesteen kau-
passa ja tuonnissa annetun neuvoston direk-
tiivin 90/429/ETY vaatimuksia. Siemennes-
teen mukana on oltava mainitun direktiivin
liitteen D mukainen terveystodistus. Suo-

meen saa toimittaa siemennestettä vain sellai-
selta keinosiemennysasemalta, jossa karjuja
ei ole rokotettu Aujeszkyn tautia vastaan.

Sikojen munasolujen ja alkioiden sisä-
markkinakaupassa on noudatettava vaatimuk-
sia, joista säädetään eläinten terveyttä koske-
vista vaatimuksista eläinten, siemennesteen,
munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä
kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin,
kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY
liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen
erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyt-
tä koskevat vaatimukset annetussa neuvoston
direktiivissä 92/65/ETY. Munasolujen ja al-
kioiden mukana on oltava terveystodistusten
malleista hevos-, lammas- ja vuohieläinten
siemennesteen, munasolujen ja alkioiden
sekä sikaeläinten munasolujen ja alkioiden
unionin sisäistä kauppaa varten annetun ko-
mission päätöksen 2010/470/EU liitteen V
mukainen terveystodistus.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesä-
kuuta 2012.
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