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Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Nr 1002

om djursjukdomskrav för vissa levande djur, animaliska biprodukter och vissa varor på
Europeiska unionens inre marknad

Utfärdad i Helsingfors den 17 november 2010

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 13 § 1 mom. i
lagen om djursjukdomar (55/1980), sådant det lyder i lag 809/1992:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om djursjuk-
domskrav som gäller vissa levande djur, ani-
maliska biprodukter och andra varor som för-
orsakar risk för spridning av djursjukdomar,
vilka levereras från andra medlemsstater
inom Europeiska unionen till Finland, från
Finland till andra medlemsstater samt från
andra medlemsstater via Finland till en annan

medlemsstat eller ett land utanför Europeiska
unionen.

Vad som i denna förordning bestäms om
en medlemsstat i Europeiska unionen eller
dess territorium tillämpas också på en sådan
stat som enligt ett avtal som ingåtts med
Europeiska unionen har rätt att vara verksam
på unionens inre marknad.

2 §

Avgränsning av tillämpningsområdet

Denna förordning tillämpas inte på föl-
jande levande djur och könsceller och em-
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bryon från dem, om vilka föreskrivs särskilt
någon annanstans:

1) nötkreatur, svin, får och getter som hålls
som husdjur,

2) fjäderfä och kläckägg av fjäderfä,
3) hästdjur, och
4) fisk, kräftdjur och blötdjur.

3 §

Samband med andra författningar

Bestämmelser om begränsningar av import
och export på den inre marknaden eller av
transporter via den inre marknaden till följd
av förändringar i situationen när det gäller
djursjukdomar eller hälsotillstånd ingår i Eu-
ropeiska kommissionens beslut om skyddsåt-
gärder.

Bestämmelser om import och export på
den inre marknaden av nötkreatur, svin, får
och getter som hålls som husdjur samt köns-
celler och embryon från nämnda djur finns i
jord- och skogsbruksministeriets veterinär-
och livsmedelsavdelnings beslut om djursjuk-
domskrav för vissa animalieproduktionsdjur
samt embryon och könsceller från dem på
Europeiska gemenskapens inre marknad
(1578/1994).

Bestämmelser om import på den inre
marknaden av fjäderfä och kläckägg finns i
jord- och skogsbruksministeriets veterinär-
och livsmedelsavdelnings beslut om djursjuk-
domskrav för vissa animalieproduktionsdjur
samt embryon och könsceller från dem på
Europeiska gemenskapens inre marknad. Be-
stämmelser om export på den inre marknaden
av fjäderfä och kläckägg finns i jord- och
skogsbruksministeriets veterinär- och livs-
medelsavdelnings beslut om hälsokrav som
skall iakttas vid export av levande fjäderfä
och avelsägg från Finland till andra stater
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet (14/VLA/1994).

Bestämmelser om import och export på
den inre marknaden av hästdjur finns i jord-
och skogsbruksministeriets veterinär- och
livsmedelsavdelnings beslut om förhindrande
av spridning av djursjukdomar i samband
med import och export av hästar mellan Fin-
land och övriga länder som tillhör det Euro-

peiska ekonomiska samarbetsområdet
(598/1994).

Bestämmelser om import och export på
den inre marknaden av fisk, kräftdjur och
blötdjur samt produkter från dessa som är
avsedda som livsmedel finns i jord- och
skogsbruksministeriets förordning om djur-
hälsokrav för fisk, kräftdjur och blötdjur samt
produkter från dessa på Europeiska unionens
inre marknad (343/2010).

Bestämmelser om registrering som impor-
tör och exportör, ansökan om importtillstånd,
handlingar som krävs för import och export
på och transporter via den inre marknaden,
kontroller samt andra allmänna villkor för
import och export på den inre marknaden
finns i jord- och skogsbruksministeriets för-
ordning om kontroller som skall utföras på
Europeiska gemenskapens inre marknad i
syfte att bekämpa djursjukdomar (977/2006).

Bestämmelser som gäller djurens välbefin-
nande och som ska iakttas vid djurtransporter
finns i rådets förordning (EG) nr 1/2005 om
skydd av djur under transport och därmed
sammanhängande förfaranden och om änd-
ring av direktiven 64/432/EEG och
93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97
samt i lagen om transport av djur
(1429/2006).

Bestämmelser om import och export på
den inre marknaden av hotade och fridlysta
djurarter finns förutom i denna förordning
också i 44 och 45 § i naturvårdslagen
(1096/1996).

Bestämmelser om import på den inre
marknaden eller utsättande i frihet av dägg-
djursarter, fågelarter och viltbestånd av främ-
mande ursprung finns förutom i denna för-
ordning också i 42 § i jaktlagen (615/1993).

Bestämmelser om import och export på
den inre marknaden av biprodukter finns
dessutom i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobe-
stämmelser för animaliska biprodukter och
därav framställda produkter som inte är av-
sedda att användas som livsmedel och om
upphävande av förordning (EG) nr
1774/2002 (förordning om animaliska bipro-
dukter), nedan biproduktförordningen.

Bestämmelser om tillsyn över anlägg-
ningar för bearbetning av animaliska bipro-
dukter finns i jord- och skogsbruksministeri-
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ets förordning om tillsyn över anläggningar
för bearbetning av vissa animaliska bipro-
dukter och om användning av vissa biproduk-
ter (850/2005).

Bestämmelser om djur som inte får använ-
das på cirkus och vid andra därmed jämför-
bara föreställningar där djuren visar färdighe-
ter som de har blivit lärda finns i jord- och
skogsbruksministeriets beslut om användning
av djur på cirkus och vid andra därmed jäm-
förbara föreställningar (22/VLA/1996).

Bestämmelser om djurhälsokrav för trans-
port av cirkusdjur mellan medlemsstater finns
i kommissionens förordning (EG) nr
1739/2005 om fastställande av djurhälsokrav
för transport av cirkusdjur mellan medlems-
stater.

4 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) hov- och klövdjur andra hov- och klöv-

djur än nötkreatur (arter Bos taurus, Bison
sp., Bubalus sp. och avkomma genom kors-
ningar av dessa arter) som hålls som husdjur,
svin (Sus scrofa) som hålls som husdjur, får
(Ovis aries) som hålls som husdjur och getter
(Cabra hircus) som hålls som husdjur samt
hästdjur,

2) idisslare andra idisslare än sådana nöt-
kreatur, får och getter som hålls som husdjur,

3) svin andra svin än sådana som hålls som
husdjur,

4) kameldjur djur som tillhör släktet Ca-
melidae,

5) sällskapsdjur sällskapsdjur enligt defini-
tionen i artikel 3 a i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 998/2003 om djur-
hälsovillkor som skall tillämpas vid transpor-
ter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte
och om ändring av rådets direktiv
92/65/EEG, nedan förordningen om säll-
skapsdjur,

6) sällskapsfåglar fåglar som hålls som
sällskapsdjur enligt definitionen i artikel 3 a i
förordningen om sällskapsdjur,

7) hobbyfåglar andra fåglar än sällskaps-
fåglar och fjäderfä så som fjäderfä har defi-
nierats i 2 § i jord- och skogsbruksministeri-
ets veterinär- och livsmedelsavdelnings be-

slut om djursjukdomskrav för vissa animalie-
produktionsdjur samt embryon och könscel-
ler från dem på Europeiska gemenskapens
inre marknad (1578/1994),

8) prydnadsduvor och brevduvor andra du-
vor än sådana som hålls för köttproduktion,

9) djurhållningsplats en sådan geografisk
plats där djur hålls, föds upp eller sköts per-
manent eller tillfälligt,

10) godkänd djurpark och försöksdjursan-
läggning organ, institut eller centrum som
godkänts officiellt enligt artikel 2 c i rådets
direktiv 92/65/EEG om fastställande av djur-
hälsokrav i handeln inom och importen till
gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och
embryon som inte faller under de krav som
fastställs i de specifika gemenskapsregler
som avses i bilaga A.I till direktiv
90/425/EEG, nedan direktiv 92/65/EEG,

11) biprodukter animaliska biprodukter en-
ligt definitionen i artikel 3 i biproduktförord-
ningen,

12) framställda produkter produkter enligt
definitionen i artikel 3 i biproduktförord-
ningen

13) biprodukter från slakt vilka hör till
kategori 3 obearbetade, syrade eller upphet-
tade animaliska biprodukter som hör till kate-
gori 3 enligt biproduktförordningen och här-
stammar från ett slakteri,

14) bearbetat animaliskt protein anima-
liskt protein enligt definitionen i punkt 42 i
bilaga I till biproduktförordningen,

15) den inre marknaden Europeiska unio-
nens medlemsstaters, nedan medlemsstaterna,
territorier,

16) import på den inre marknaden leve-
rans av levande djur, embryon och könsceller
från dem, animaliska produkter samt vissa
varor från något annat område på den inre
marknaden till Finland,

17) export på den inre marknaden leverans
av levande djur, embryon och könsceller från
dem, animaliska produkter samt vissa varor
till något annat område på den inre markna-
den från Finland,

18) Traces-systemet ett integrerat veteri-
närdatasystem som avses i kommissionens
beslut 2004/292/EG om idrifttagande av sy-
stemet Traces och om ändring av beslut
92/486/EEG, och med
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19) tuberkulos nötkreaturstuberkulos eller
tuberkulos hos hjortdjur.

När det i denna förordning hänvisas till
Europeiska unionens rättsakter avses rättsak-
ten jämte ändringar.

2 kap.

Krav som gäller import och export på den
inre marknaden av levande djur

5 §

Krav på hov- och klövdjur

Hov- och klövdjur ska uppfylla följande
djurhälsokrav:

1) djuren ska härstamma från en sådan
djurhållningsplats (den avsändande djurhåll-
ningsplatsen), som inte är belagd med spärr-
bestämmelser med anledning av djursjukdo-
mar för djurarten i fråga,

2) djuren ska vara märkta med individuella
märken på ett sådant sätt att den avsändande
djurhållningsplatsen kan identifieras,

3) djuren får inte vara avsedda för slakt
eller destruktion enligt en nationell plan för
utrotning av sjukdom i exportlandet,

4) djuren har inte vaccinerats mot mul- och
klövsjuka och de härstammar inte heller från
ett område som är belagt med spärrbestäm-
melser på grund av mul- och klövsjuka,

5) djuren har levt på den avsändande djur-
hållningsplatsen sedan födelsen eller minst
30 dygn före avsändandet, samt

6) alla djur på den avsändande djurhåll-
ningsplatsen har genomgått undersökningar
av djursjukdomar enligt denna förordning.
Om endast de djur som ska avsändas under-
söks, ska de isoleras från de övriga djuren på
den avsändande djurhållningsplatsen på en
plats som godkänts av de veterinära myndig-
heterna i avgångslandet minst 30 dygn före
avsändandet. De undersökningar av djursjuk-
domar som krävs ska utföras under dessa 30
dygn. I Finland fattas beslut om isolerings-
platsen av den kommunal- eller länsveterinär
som utfärdar det hälsointyg som krävs.

Hov- och klövdjur ska åtföljas av ett intyg
i enlighet med förlagan i avdelning 1 i bilaga
E till direktiv 92/65/EEG.

Hov- och klövdjur får inte transporteras i
transportmedel som samtidigt transporterar
djur som har lägre hälsostatus än vad som
bestäms i denna förordning.

6 §

Särskilda krav på idisslare och kameldjur

Utöver det som föreskrivs i 5 § ska idiss-
lare och kameldjur härstamma från en djur-
hållningsplats där inga fall av brucellos eller
tuberkulos har registrerats under 42 dygn när-
mast före avsändandet av djuren och där dju-
ren inom 30 dygn närmast före avsändandet
med negativt resultat har genomgått ett tuber-
kulos- och ett brucellostest.

I 1 mom. avsett tuberkulostest behöver inte
utföras om idisslarna och kameldjuren här-
stammar från en medlemsstat som har ett
godkänt program för bekämpning och bevak-
ning för tuberkulos enligt direktiv 92/65/EEG
och djuren härstammar från en djurhållnings-
plats som omfattas av detta program och som
har iakttagit detta program.

Vid import på den inre marknaden ska
idisslare och kameldjur också härstamma från
en djurhållningsplats där inga fall av infek-
tiös bovin rhinotracheit (IBR) hos nötkreatur
har registrerats under 42 dygn närmast före
avsändandet av djuren och djuren inom 30
dygn närmast före avsändandet med negativt
resultat har undersökts avseende IBR.

Efter ankomsten till Finland ska idisslarna
och kameldjuren hållas på den djurhållnings-
plats som är bestämmelseort under det år som
följer på importen på den inre marknaden.
Idisslarna och kameldjuren och de djur på
den djurhållningsplats som är bestämmelseort
vilka varit i kontakt med de importerade dju-
ren så att de skulle ha kunnat smittas av
tuberkulos ska undersökas avseende tuberku-
los första gången 1—2 månader och andra
gången 11—12 månader efter importen. Om
djuren härstammar från en i 2 mom. avsedd
tuberkulosfri djurhållningsplats, undersöks
djuren endast en gång 1—2 månader efter
importen, och de ska hållas på den djurhåll-
ningsplats som är bestämmelseort endast tills
undersökningen har utförts. Undersökningen
utförs av kommunalveterinären enligt Livs-
medelssäkerhetsverkets anvisningar.
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Bestämmelserna i 1—4 mom. tillämpas
inte på renar som importeras från Sverige och
Norge till Finland.

Bestämmelser om krav angående blueton-
gue ingår i kommissionens förordning (EG)
nr 1266/2007 om tillämpningsföreskrifter till
rådets direktiv 2000/75/EG när det gäller be-
kämpning och övervakning av bluetongue
och restriktioner för förflyttning av vissa
djurarter som kan smittas av bluetongue.

Vid export på den inre marknaden av idiss-
lare och kameldjur ska eventuella tilläggsfö-
reskrifter av de veterinära myndigheterna i
den medlemsstat som är bestämmelseland
iakttas.

7 §

Särskilda krav på svin

Utöver det som anges i 5 § ska svin
1) uppfylla kraven i kommissionens beslut

2008/185/EG om tilläggsgarantier avseende
Aujeszkys sjukdom i handeln med svin inom
gemenskapen och kriterier för vilka uppgifter
som ska lämnas om denna sjukdom, samt

2) härstamma från en brucellosfri besätt-
ning i enlighet med rådets direktiv
64/432/EEG om djurhälsoproblem som på-
verkar handeln med nötkreatur och svin inom
gemenskapen eller inom 30 dygn närmast
före avsändandet med negativt resultat ha
genomgått ett brucellostest.

Vid import på den inre marknaden ska svin
utöver det som anges i 1 mom. dessutom
inom 30 dygn närmast före avsändandet med
negativt resultat ha genomgått test avseende
TGE.

Vid export på den inre marknaden av svin
ska eventuella tilläggsföreskrifter av de vete-
rinära myndigheterna i den medlemsstat som
är bestämmelseland iakttas.

8 §

Krav på harar och kaniner

Harar och kaniner ska härstamma från en
avsändande djurhållningsplats, där rabies inte
har förekommit eller misstänkts förekomma
inom den senaste månaden före avsändandet.
Hararna och kaninerna får inte heller inom

den senaste månaden ha varit i kontakt med
djur som härstammar från en sådan djurhåll-
ningsplats där rabies misstänks eller har kon-
staterats förekomma. Dessutom ska hararna
och kaninerna härstamma från en djurhåll-
ningsplats, där inte ett enda djur uppvisar
symtom som tyder på myxomatos.

Hararna och kaninerna ska åtföljas av en
skriftlig försäkran av exportören, av vilken
framgår att

1) djuren uppfyller kraven i 1 mom.,
2) djuren vid tiden för avsändandet inte har

uppvisat symtom på smittsamma sjukdomar,
samt

3) den avsändande djurhållningsplatsen
inte är pålagd restriktioner av myndigheterna
på grund av djursjukdomar.

Om den medlemsstat som är bestämmelse-
land kräver ett hälsointyg för förflyttning av
harar och kaniner, ska djuren, med avvikelse
från 2 mom., vid export på den inre markna-
den åtföljas av ett hälsointyg enligt förlagan i
avdelning 1 i bilaga E till direktiv
92/65/EEG.

Vid export på den inre marknaden av harar
och kaniner till Irland eller Förenade kunga-
riket ska djuren åtföljas av ett hälsointyg av
vilket det framgår att djuren uppfyller kraven
i 1 mom. i fråga om rabies.

Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas
inte på import på den inre marknaden av
harar och kaniner när en enskild person tar
med sig harar eller kaniner till Finland som
sällskapsdjur.

9 §

Krav på minkar, rävar och mårdhundar

Minkar och rävar ska härstamma från en
avsändande djurhållningsplats, där rabies inte
har förekommit eller misstänkts förekomma
inom de senaste sex månaderna före avsän-
dandet. Minkarna och rävarna får inte heller
inom de senaste sex månaderna ha varit i
kontakt med djur som härstammar från en
sådan djurhållningsplats där rabies misstänks
eller har konstaterats förekomma.

Minkarna och rävarna ska åtföljas av en
skriftlig försäkran av exportören, av vilken
framgår att

1) djuren uppfyller kraven i 1 mom.,
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2) djuren vid tiden för avsändandet inte har
uppvisat symtom på smittsamma sjukdomar,
samt

3) den avsändande djurhållningsplatsen
inte är pålagd restriktioner av myndigheterna
på grund av djursjukdomar.

Vid export på den inre marknaden av min-
kar och rävar till Förenade kungariket, Irland,
Sverige eller Norge ska dessutom dessa sta-
ters krav gällande rabies iakttas.

Vid import på den inre marknaden av
mårdhundar ska djuren uppfylla samma vill-
kor som gäller minkar och rävar. Vid export
på den inre marknaden av mårdhundar ska
föreskrifter av de veterinära myndigheterna i
den medlemsstat som är bestämmelseland
iakttas.

10 §

Krav på hundar, katter och illrar

Bestämmelser om transport av hundar, kat-
ter och illrar som sällskapsdjur inom Europe-
iska unionen och om kommersiell import och
export av dem på den inre marknaden ingår i
förordningen om sällskapsdjur samt i kom-
missionens förordning (EU) nr 388/2010 om
tillämpning av Europaparlamentets och rå-
dets förordning (EG) nr 998/2003 vad gäller
det högsta antalet sällskapsdjur av vissa arter
som får transporteras utan kommersiellt
syfte.

Hundar, katter och illrar ska åtföljas av ett
pass (sällskapsdjurspass) som överensstäm-
mer med kommissionens beslut 2003/803/EG
om upprättande av en förlaga till pass för
transport av hundar, katter och illrar. Vid
import på den inre marknaden ska av det
sällskapsdjurspass som åtföljer över tre må-
nader gamla hundar och katter framgå att de
högst 30 dagar innan de anlände till Finland
har getts en lämplig dos av ett för denna
djurart godkänt läkemedel innehållande pra-
zikvantel eller epsiprantel mot bandmask som
orsakar echinococcos. Medicineringen ska
ges i det land från vilket djuret förs in till
Finland. Medicineringen i fråga krävs dock
inte om djuret förs in till Finland direkt från
Sverige, Förenade kungariket, Irland, Malta
eller Norge förutom Spetsbergen eller om
djuret återinförs till Finland inom 24 timmar
från det att det har utförts från Finland.

Import på den inre marknaden av ovacci-
nerade under tre månader gamla hundar och
katter som avses i artikel 5.2 i förordningen
om sällskapsdjur är tillåten förutsatt att

1) djuret kommer från en medlemsstat som
är rabiesfri enligt Internationella byråns för
epizootiska sjukdomar (OIE) internationella
standard för införsel och utförsel av djur

2) djuret åtföljs av ett sällskapsdjurspass,
3) djuret åtföljs av en försäkran underteck-

nad av djurets uppfödare om att djuret sedan
födseln har vistats på den plats där det är fött
utan att ha varit i kontakt med vilda djur, och
att

4) djuret transporteras direkt till Finland
från den avsändande medlemsstaten eller via
en annan rabiesfri medlemsstat.

Det är förbjudet att införa ovaccinerade,
under tre månader gamla illrar till Finland.

Med en veterinär som är godkänd av en
behörig myndighet enligt förordningen om
sällskapsdjur avses i Finland en veterinär
som har rätt att utöva veterinäryrket i Fin-
land.

11 §

Godkännande av djurparker och
försöksdjursanläggningar

Regionförvaltningsverket beslutar om god-
kännande av djurparker och försöksdjursan-
läggningar som sådana aktörer på Europeiska
unionens inre marknad som avses i direktiv
92/65/EEG. Godkännande söks skriftligen
med en fritt formulerad ansökan hos region-
förvaltningsverket. Godkännandet förutsätter
att regionförvaltningsverket har inspekterat
djurparken eller försöksdjursanläggningen
och konstaterat att den uppfyller kraven i
bilaga C till direktiv 92/65/EEG.

Regionförvaltningsverket ska övervaka
godkända djurparker och försöksdjursanlägg-
ningar i enlighet med punkt 2 i bilaga C till
direktiv 92/65/EEG. Om en godkänd djur-
park eller försöksdjursanläggning inte upp-
fyller kraven eller dess verksamhet har upp-
hört, ska regionförvaltningsverket dra in god-
kännandet temporärt eller permanent.

Regionförvaltningsverket ska underrätta
Livsmedelssäkerhetsverket om godkännande
av en djurpark eller en försöksdjursanlägg-
ning och om indragning av godkännandet.
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Livsmedelssäkerhetsverket ger en godkänd
djurpark och en godkänd försöksdjursanlägg-
ning ett godkännandenummer. Livsmedelssä-
kerhetsverket för en förteckning över god-
kända djurparker och försöksdjursanlägg-
ningar och gör förteckningen tillgänglig för
andra medlemsstater och för allmänheten i
enlighet med kommissionens beslut
2009/712/EG om tillämpning av rådets direk-
tiv 2008/73/EG avseende Internetbaserade in-
formationssidor med förteckningar över an-
läggningar och laboratorier som godkänts av
medlemsstaterna i enlighet med gemenska-
pens veterinärlagstiftning och avelstekniska
lagstiftning.

12 §

Krav som gäller förflyttning av djur mellan
godkända djurparker och försöksdjurs-

anläggningar

Djurarter som är mottagliga för de i bilaga
A och B till direktiv 92/65/EEG nämnda
sjukdomarna samt embryon och könsceller
från dem ska uppfylla kraven enligt nämnda
direktiv och försändelsen ska åtföljas av ett
hälsointyg enligt förlagan i avdelning 3 i
bilaga E till rådets direktiv 92/65/EEG.

13 §

Krav på apor

Import och export på den inre marknaden
av apor (Simiae och Prosimiae) är tillåten
endast mellan godkända djurparker och för-
söksdjursanläggningar. Aporna ska uppfylla
kraven enligt direktiv 92/65/EEG. Aporna
ska åtföljas av ett hälsointyg enligt förlagan i
avdelning 3 i bilaga E till nämnda direktiv.

14 §

Krav på andra däggdjur

Import på den inre marknaden av andra
däggdjur än de som nämns i 3 § och 5—13 §,
med undantag för gnagare och igelkottsdjur,
är tillåten endast med importtillstånd som
beviljats av Livsmedelssäkerhetsverket. Im-
porttillstånd söks skriftligen med en fritt for-
mulerad ansökan. Importtillstånd beviljas,

om det kan säkerställas att import på den inre
marknaden av dessa däggdjur inte innebär
risk för spridning av djursjukdomar. I till-
ståndet ska nödvändiga villkor som gäller
djurhälsa anges.

Vid export på den inre marknaden av
däggdjur som avses i 1 mom. ska de krav
som de veterinära myndigheterna i den med-
lemsstat som är bestämmelseland ställer iakt-
tas.

15 §

Krav på hobbyfåglar

Hobbyfåglar ska uppfylla följande djurhäl-
sokrav:

1) fåglarna ska ha levt i den avsändande
medlemsstaten minst 30 dygn före transpor-
ten eller, om de har importerats från länder
utanför Europeiska gemenskapen, importen
ska ha skett i enlighet med kommissionens
beslut 2007/25/EG om vissa skyddsåtgärder i
samband med högpatogen aviär influensa och
förflyttning av sällskapsfåglar som åtföljer
sin ägare till gemenskapen,

2) fåglarna ska härstamma från ett område
och en avsändande djurhållningsplats som
inte på grund av Newcastlesjuka är under-
ställda spärrbestämmelser,

3) fåglarna ska härstamma från en djurhåll-
ningsplats där det inte har registrerats aviär
influensa under 30 dygn närmast före avsän-
dandet,

4) fåglarna ska härstamma från ett område
och en djurhållningsplats där inga begräns-
ningar enligt Europeiska gemenskapens eller
nationell lagstiftning gäller i fråga om fåglars
smittsamma sjukdomar,

5) fåglarna ska vara märkta med individu-
ella märken antingen med en försluten ben-
ring eller ett mikrochips,

6) fåglarna ska vid tidpunkten för avsän-
dandet inte uppvisa några symtom på smitt-
samma sjukdomar, samt

7) då det är fråga om papegojfåglar ska
fåglarna utöver det som framgår av punkterna
1—6 dessutom härstamma från en djurhåll-
ningsplats där det inte har registrerats psitta-
kos under två månader närmast före avsän-
dandet, och papegojfåglarna får inte ha kom-
mit i kontakt med sådana fåglar som har
konstaterats ha psittakos.
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Hobbyfåglar ska åtföljas av ett hälsointyg
utfärdat av en behörig veterinär i den avsän-
dande medlemsstaten i enlighet med förlagan
i avdelning 1 i bilaga E till direktiv
92/65/EEG. Av hälsointyget ska fågelarten
framgå och det ska innehålla en försäkran om
att de djurhälsokrav som anges i 1 mom.
uppfylls.

Hobbyfåglar ska transporteras i transport-
burar eller transportlådor för engångsbruk el-
ler i desinficerade transportburar eller trans-
portlådor. Fåglarna får inte transporteras i
transportmedel som samtidigt transporterar
fåglar som har lägre hälsostatus än vad som
bestäms i denna förordning. Livsmedelssä-
kerhetsverket utfärdar närmare anvisningar
om den hygien som ska iakttas under trans-
porten.

Vid import på den inre marknaden får hob-
byfåglar inte vara vaccinerade mot Newcast-
lesjuka eller aviär influensa med undantag för
prydnadsduvor och brevduvor, som ska vara
vaccinerade mot Newcastlesjuka före avsän-
dandet till Finland.

Vid import på den inre marknaden av hob-
byfåglar från andra medlemsstater än Sverige
och Norge, med undantag för prydnadsduvor
och brevduvor som har vaccinerats mot New-
castlesjuka, ska fåglarna inom 21 dygn före
avsändandet undersökas med negativt resultat
avseende Newcastlesjuka. Livsmedelssäker-
hetsverket utfärdar närmare anvisningar om
undersökningsmetoden för Newcastlesjuka.
Ett intyg över undersökningsresultatet från
laboratoriet som utfört undersökningen ska
bifogas det hälsointyg som avses i 2 mom.

Vid export på den inre marknaden av hob-
byfåglar ska eventuella tilläggsföreskrifter av
de veterinära myndigheterna i den medlems-
stat som är bestämmelseland iakttas.

16 §

Krav på sällskapsfåglar

Bestämmelser om import och export på
den inre marknaden av sällskapsfåglar ingår i
förordningen om sällskapsdjur.

Vid import på den inre marknaden ska
sällskapsfåglar dessutom uppfylla följande
djurhälsokrav:

1) fåglarna ska ha levt i den avsändande
medlemsstaten minst 30 dygn före transpor-
ten eller, om de har importerats från länder
utanför Europeiska gemenskapen, importen
ska ha skett i enlighet med kommissionens
beslut 2007/25/EG,

2) fåglarna ska härstamma från ett område
och en avsändande djurhållningsplats där
inga begränsningar enligt Europeiska unio-
nens eller nationell lagstiftning gäller i fråga
om fåglars smittsamma sjukdomar,

3) fåglarna ska vara märkta med individu-
ella märken antingen med en försluten ben-
ring eller ett mikrochips,

4) fåglarna ska inte ha vaccinerats mot
Newcastlesjuka eller aviär influensa, samt

5) fåglarna ska vid tidpunkten för avsän-
dandet inte uppvisa några symtom på smitt-
samma sjukdomar.

Vid import på den inre marknaden ska
sällskapsfåglar åtföljas av ett hälsointyg ut-
färdat av en behörig veterinär i den avsän-
dande medlemsstaten. Av hälsointyget ska
fågelarten framgå och det ska innehålla en
försäkran om att de djurhälsokrav som anges
i 2 mom. uppfylls. Hälsointyget får inte vara
äldre än 10 dygn. Vid import på den inre
marknaden av sällskapsfåglar ska dessutom
en anmälan göras i Traces-systemet före av-
sändandet.

Vid export på den inre marknaden av säll-
skapsfåglar ska de krav som de veterinära
myndigheterna i den medlemsstat som är be-
stämmelseland ställer iakttas.

17 §

Krav på bin och humlor

Bin (Apis mellifera) och humlor (Bombus
spp.) ska härstamma från en djurhållnings-
plats där det inom en radie på tre kilometer
inte förekommer och inte finns någon miss-
tanke om förekomst av amerikansk yngelröta
hos bin. Om det på djurhållningsplatsen eller
på området inom ovannämnda radie tidigare
har förekommit amerikansk yngelröta, ska
det ha förflutit minst 30 dygn från upphävan-
det av restriktionerna och från kontrollen av
djurhållningsplatsen och alla djurhållnings-
platser som ligger inom radien. Vid utförsel
av bin och humlor ska honungsprov från den
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odling bina och humlorna kommer från un-
dersökas med avseende på amerikansk yngel-
röta under året före avsändandet. Ho-
nungsproven ska vara representativa för hela
djurhållningsplatsen.

Med avvikelse från vad som bestäms i 1
mom. kan humlorna även härstamma från en
djurhållningsplats som övervakas av en behö-
rig myndighet i den avsändande medlemssta-
ten, i Finland kommunalveterinären. Före av-
sändandet av humlorna ska en behörig myn-
dighet kontrollera den djurhållningsplatsen
de kommer från och säkerställa att där inte
finns symtom som tyder på amerikansk yng-
elröta hos bin.

Bina och humlorna ska dessutom här-
stamma från en djurhållningsplats där det
inom en radie på hundra kilometer inte före-
kommer och inte finns någon misstanke om
förekomst av lilla kupskalbaggen eller Tropi-
laelaps kvalster.

Bina och humlorna ska åtföljas av ett häl-
sointyg i enlighet med förlagan i avdelning 2
i bilaga E till direktiv 92/65/EEG. Vid export
på den inre marknaden ska kommunalveteri-
nären kontrollera bina och humlorna genom
okulärbesiktning vid beviljande av hälsointyg
för försändelsen.

Bina och humlorna ska transporteras i en
förpackning i ett transportmedel som samti-
digt inte transporterar bin och humlor som
har lägre hälsostatus än vad som bestäms i
denna förordning.

3 kap.

Krav som gäller import och export på den
inre marknaden av animaliska

biprodukter

18 §

Allmänna krav som gäller animaliska
biprodukter

Bestämmelser om import och export på
den inre marknaden av animaliska biproduk-
ter och därav framställda produkter ingår i
biproduktförordningen.

Den behöriga myndighet som avses i bi-
produktförordningen och som genom ett sär-
skilt godkännande kan tillåta att obearbetad

naturgödsel förs in till Finland är Livsmed-
elssäkerhetsverket.

19 §

Biprodukter som hör till kategori 1 och
kategori 2

Import på den inre marknaden av bipro-
dukter som hör till kategori 1 och kategori 2
enligt biproduktförordningen och av dem
framställda bearbetade produkter är tillåten
med importtillstånd som beviljats av Livs-
medelssäkerhetsverket. I 22 § föreskrivs om
förutsättningarna för beviljande av importtill-
stånd.

Med avvikelse från 1 mom. är det förbju-
det att på den inre marknaden importera bi-
produkter och därav framställda produkter
som hör till kategori 2 enligt biproduktför-
ordningen och som är avsedda för utfodring
av djur och användning som gödselmedel,
med undantag för bearbetad naturgödsel och
bearbetade naturgödselprodukter enligt bi-
produktförordningen.

Vid export på den inre marknaden av bi-
produkter som hör till kategori 1 och kategori
2 enligt biproduktförordningen och av dem
framställda bearbetade produkter ska de krav
som de veterinära myndigheterna i den med-
lemsstat som är bestämmelseland ställer iakt-
tas.

20 §

Bearbetat animaliskt protein avsett för
utfordring av djur och foder som innehåller

bearbetat animaliskt protein

Bestämmelser om registrering, handlingar
och kontroller samt andra allmänna villkor
för import och export på den inre marknaden
av bearbetat animaliskt protein och foder som
innehåller bearbetat animaliskt protein ingår i
jord- och skogsbruksministeriets förordning
977/2006).

Bestämmelser om bearbetningsmetoder för
bearbetat animaliskt protein som är avsett för
utfordring av djur ingår i biproduktförord-
ningen.
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21 §

Biprodukter från slakt och material från fisk
som hör till kategori 3 och som är avsedda

för utfordring av djur

Import på den inre marknaden av bipro-
dukter från slakt och material från fisk som
enligt biproduktförordningen hör till kategori
3 och som är avsedda för utfordring av djur
är tillåten med importtillstånd som beviljats
av Livsmedelssäkerhetsverket. I 22 § före-
skrivs om importtillstånd och om förutsätt-
ningarna för beviljande av importtillstånd.

Biprodukter från slakt och material från
fisk ska åtföljas av de handlingar som avses i
15 § i jord- och skogsbruksministeriets för-
ordning (977/2006), och importkontroll av
partiet ska utföras i enlighet med 18 § i
nämnda förordning.

22 §

Importtillstånd

Importtillstånd som avses i 19 och 21 §
beviljas, om det kan säkerställas att import på
den inre marknaden av biprodukterna i fråga
inte innebär risk för spridning av djursjukdo-
mar. Livsmedelssäkerhetsverket ska i import-
tillståndet fastställa nödvändiga villkor som
gäller djurhälsa. De biprodukter som impor-
teras med stöd av importtillstånd ska trans-
porteras direkt till den godkända anläggning
som har beviljats tillstånd. Importtillstånd
kan beviljas för ett år åt gången.

I 21 § avsett importtillstånd för produkter
som är avsedda för utfordring av djur kan
beviljas i enlighet med biproduktförord-
ningen godkända bearbetningsanläggningar
för kategori 1, 2 eller 3, anläggningar som
tillverkar sällskapsdjursfoder, lagringsanlägg-
ningar, hanteringsställen samt foderbland-
ningscentraler och fodercentraler som god-
känts i enlighet med jord- och skogsbruksmi-
nisteriets förordning (850/VLA/2005).

Biprodukter från slakt som förs till en fo-
derblandningscentral, fodercentral eller lag-
ringsanläggning ska ha upphettats eller ha
behandlats med syra och material från fisk
ska ha djupfrysts eller upphettats eller be-
handlats med syra i enlighet med den förord-

ning av jord- och skogsbruksministeriet som
nämns i 2 mom. Till hanteringsställen får
endast djupfryst material från fisk importeras.

Ansökan om importtillstånd ska innehålla
följande uppgifter:

1) importörens namn och adress samt öv-
riga nödvändiga kontaktuppgifter,

2) namn och adress samt övriga nödvän-
diga kontaktuppgifter samt godkännande-
nummer i fråga om den mottagande anlägg-
ningen,

3) den biprodukt som importeras, den
mängd som är avsedd att importeras och an-
vändningsändamål,

4) godkännandenummer, namn och kon-
taktuppgifter i fråga om den avsändande an-
läggningen för den biprodukt som importe-
ras, samt

5) en utredning över att villkoren för bevil-
jande av importtillstånd uppfylls.

4 kap.

Krav som gäller import och export på den
inre marknaden av mikrober, parasiter

och provpartier

23 §

Sjukdomsalstrande mikrober och parasiter

Import på den inre marknaden av mikrober
och parasiter som orsakar djursjukdomar
samt odlingar, vävnader, sekret eller motsva-
rande varor som innehåller sådana är tillåten
endast med importtillstånd som beviljats av
Livsmedelssäkerhetsverket. Importtillstånd
söks skriftligen med en fritt formulerad ansö-
kan. Tillstånd beviljas, om det kan säkerstäl-
las att import på den inre marknaden av
mikroberna och parasiterna i fråga inte inne-
bär risk för spridning av djursjukdomar.
Livsmedelssäkerhetsverket ska i importtill-
ståndet fastställa nödvändiga villkor som gäl-
ler djurhälsa. Importtillstånd kan beviljas för
olika partier eller för ett år åt gången.

Om kraven enligt 1 mom. i övrigt uppfylls
får till Livsmedelssäkerhetsverket, för att ver-
ket ska kunna utföra sina uppgifter, från an-
dra medlemsstater levereras i 1 mom. av-
sedda mikrober och parasiter som orsakar
djursjukdomar samt odlingar, vävnader, se-
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kret eller motsvarande varor som innehåller
sådana utan särskilt importtillstånd.

Vid export på den inre marknaden av mik-
rober och parasiter som orsakar djursjukdo-
mar samt odlingar, vävnader, sekret eller
motsvarande varor som innehåller sådana ska
de krav som de veterinära myndigheterna i
den medlemsstat som är bestämmelseland
ställer iakttas.

24 §

Provpartier

För sådana djur och animaliska produkter
som inte uppfyller djurhälsokraven enligt na-
tionell lagstiftning eller Europeiska unionens
lagstiftning kan Livsmedelssäkerhetsverket
bevilja importtillstånd för import på den inre
marknaden såsom provpartier. Importtillstånd
söks skriftligen med en fritt formulerad ansö-
kan. Importtillstånd beviljas om det kan sä-
kerställas att provpartiet inte innebär risk för
spridning av djursjukdomar, saknar kommer-
siellt värde, importeras för undersökning och
förstörs efter undersökningen. Livsmedelssä-
kerhetsverket ska i importtillståndet fastställa
nödvändiga villkor som gäller djurhälsa. Im-
porttillstånd beviljas antingen för olika prov-
partier eller för ett år.

Om kraven enligt 1 mom. uppfylls, får till
Livsmedelssäkerhetsverket, för att verket ska

kunna utföra sina uppgifter, från andra med-
lemsstater levereras provpartier som avses i 1
mom. utan särskilt importtillstånd.

Vid export på den inre marknaden av prov-
partier ska de krav som de veterinära myn-
digheterna i den medlemsstat som är bestäm-
melseland ställer iakttas.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

25 §

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 de-
cember 2010.

Genom denna förordning upphävs jord-
och skogsbruksministeriets förordning av den
30 juni 2003 om djursjukdomskrav för vissa
djur och varor på Europeiska gemenskapens
inre marknad (655/2003) och jord- och
skogsbruksministeriets veterinär- och livs-
medelsavdelnings beslut av den 17 juli 1996
om hälsokrav vid import av hjortar från andra
medlemsstater (19/VLA/96) jämte ändringar.

Importtillstånd som beviljats innan denna
förordning trätt i kraft gäller fortfarande un-
der den tid som anges i tillståndet och god-
kännanden för djurparker och försöksdjursan-
läggningar i enlighet med besluten om god-
kännande.

Helsingfors den 17 november 2010

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila

Veterinäröverinspektör Seppo Kuosmanen
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Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Nr 1003

om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroller som ska
utföras på Europeiska gemenskapens inre marknad i syfte att bekämpa djursjukdomar

Utfärdad i Helsingfors den 17 november 2010

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut
ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 8 november 2006 om kontroller

som ska utföras på Europeiska gemenskapens inre marknad i syfte att bekämpa djursjukdomar
(977/2006) 1 §, 4 §, 13, 14 § och bilaga I som följer:

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning gäller kontroller och an-
dra motsvarande åtgärder som i syfte att be-
kämpa djursjukdomar skall utföras i fråga om
i 2 § i förordningen om bekämpande av djur-
sjukdomar på Europeiska gemenskapens inre
marknad och vid export till tredje land
(1338/1996) avsedda djur och varor som le-
vereras från Europeiska unionens medlems-
stater (medlemsstat) till Finland och från Fin-
land till andra medlemsstater samt transporter
av i bilaga I—III till denna förordning av-
sedda djur och produkter från Finland till ett
tredjeland via en annan medlemsstat eller
från en annan medlemsstat till ett tredjeland
via Finland.

Vad som i denna förordning bestäms om
en medlemsstat i Europeiska unionen eller
dess territorium tillämpas också på en sådan
stat som enligt ett avtal som ingåtts med
Europeiska unionen har rätt att vara verksam
på unionens inre marknad.

4 §

Registrering som exportör

En exportör av djur och produkter som
förtecknas i bilaga I—III i denna förordning
skall hos Livsmedelssäkerhetsverket skriftli-
gen ansöka om sådan registrering som expor-
tör som avses i 12 g § i lagen om djursjukdo-
mar senast 10 vardagar före den första expor-
ten.

Ansökan skall innehålla
1) exportörens namn och adress,
2) djurart eller produkt som registreringen

gäller,
3) den veterinär som övervakar exporten

och
4) den övervakande veterinärens anmälan

om att exportören av produkterna har ett i
12 g § i lagen om djursjukdomar avsett egen-
kontrollprogram, eller annan tillräcklig utred-
ning om egenkontroll.

Vad som bestäms i 1 och 2 mom. tillämpas
inte på exportörer av hästdjur. Dessutom til-
lämpas bestämmelserna i 1 och 2 mom. inte
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på exportörer av hundar, katter, illrar och
sällskapsfåglar då djuren inte är avsedda att
säljas eller förmedlas.

13 §

Registrering som importör och
importtillstånd

En importör av djur och produkter som
förtecknas i bilaga I—III i denna förordning
skall hos Livsmedelssäkerhetsverket skriftli-
gen ansöka om sådan registrering som impor-
tör som avses i 12 g § i lagen om djursjukdo-
mar eller om importtillstånd. Ansökan om
registrering som importör skall ske senast 10
vardagar före den första importen.

Ansökan skall innehålla
1) importörens namn och adress,
2) djurart eller produkt som registreringen

gäller,
3) den medlemsstat från vilken avsikten är

att djuren eller produkterna skall importeras
och

4) vid import av djur en utredning om att
importören har tillgång till utrymmen där
djuren vid behov kan hållas isolerade.

Vad som bestäms i 1 och 2 mom. tillämpas
inte på importörer av hästdjur, harar, kaniner,
sällskapsdjursfoder och biodlingsprodukter
och inte heller på sådana importörer som
importerar jakttroféer för eget bruk. Dess-
utom tillämpas bestämmelserna i 1 och 2
mom. inte på importörer av hundar, katter,

illrar och sällskapsfåglar då djuren inte är
avsedda att säljas eller förmedlas.

14 §

Förhandsanmälan

Importörerna av sådana djur och produkter
som förtecknas i bilaga I ska minst 24 timmar
före införseln tillställa Livsmedelssäkerhets-
verket en skriftlig förhandsanmälan om att
djur eller produkter kommer att anlända. Om
dagen före införseln inte är en vardag, ska
förhandsanmälan göras senast föregående
vardag. Anmälan ska också göras om sådant
animaliskt hydrolyserat protein som avses i
bilaga III och om blodprodukter av anima-
liskt ursprung avsedda för utfordring av djur
samt om biprodukter från slaktade djur och
material från fisk som enligt biproduktförord-
ningen hör till kategori 3-material. Av för-
handsanmälan ska framgå vilka djur och pro-
dukter importförsändelsen innehåller, antalet
djur och mängden produkter, avgångsplats,
bestämmelseplats och importdatum.

Anmälan behöver emellertid inte göras för
hästdjur, sperma och embryon från hästdjur
samt fiskmjöl. Anmälan behöver inte heller
göras för sådana hundar, katter, illrar och
sällskapsfåglar som inte är avsedda att säljas
eller förmedlas.

Denna förordning träder i kraft den 1 de-
cember 2010.

Helsingfors den 17 november 2010

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila

Veterinäröverinspektör Seppo Kuosmanen
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Bilaga 1

1. Hov- och klövdjur, med undantag av från Sverige och Norge tillfälligt för tävlingsända-
mål eller annat motsvarande ändamål införda renar

2. Fjäderfän och kläckningsägg

3. Andra fåglar

4. Apor

5. Bin och humlor

6. Harar och kaniner

7. Hundar, katter och illrar

8. Levande fiskar, skaldjur och mollusker

9. Sperma från nötkreatur, svin, hästar, får och getter

10. Embryon från nötkreatur, svin, hästar, får och getter

11. Äggceller från nötkreatur, svin, hästar, får och getter

12. Rom och mjölke avsedd för odling av fisk och skaldjur

13. Dödad, orensad odlad fisk

14. Kulturer av patogena mikrober

15. Material som hör till kategori 1 och kategori 2 enligt biproduktsförordningen samt
bearbetade produkter som härstammar från dessa

16. Bearbetat animaliskt protein

I punkterna 3, 6 och 7 avses även sällskapsdjur som medförs av resande.

I punkterna 3, 6—8, 12 och 13 avses dock enbart djur och produkter, för vilka det vid import
och export behövs en veterinärkontroll enligt särskilda föreskrifter samt ett över kontrollen
utfärdat intyg.
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Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Nr 1004

om djurhälsokrav för könsceller och embryon från hästdjur på Europeiska unionens inre
marknad

Utfärdad i Helsingfors den 17 november 2010

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 13 § 1 mom. i
lagen om djursjukdomar (55/1980), sådant det lyder i lag 809/1992:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om djurhäl-
sokrav för sådana könsceller och embryon
från hästdjur som transporteras från en annan
medlemsstat inom Europeiska unionen (med-
lemsstat) till Finland, från Finland till en
annan medlemsstat samt från en annan med-
lemsstat via finskt territorium till en annan
medlemsstat eller ett land utanför Europeiska
unionen.

Vad som i denna förordning bestäms om
en medlemsstat eller dess territorium tilläm-
pas också på en sådan stat som enligt ett avtal
som ingåtts med Europeiska unionen har rätt
att vara verksam på unionens inre marknad.

2 §

Avgränsning av tillämpningsområdet

Förordningen tillämpas inte på samling,
behandling eller förvaring av sådana könscel-
ler från hästdjur som är producerad i Finland
och endast är avsedda att användas i Finland
och inte på embryosamlingsverksamhet som
gäller hästdjur och endast bedrivs i Finland.

3 §

Förhållande till vissa författningar

Bestämmelser om restriktioner som utfär-
das för att begränsa import och export på den
inre marknaden eller transporter via den inre
marknaden med anledning av en förändrad
situation när det gäller djursjukdomar eller
hälsotillstånd finns i Europeiska kommissio-
nens skyddsbeslut.

Bestämmelser om registrering som impor-
tör och exportör, om handlingar och kontrol-
ler som krävs vid för import och export på
den inre marknaden och för transitering samt
om andra allmänna villkor för import och
export på den inre marknaden finns i jord-
och skogsbruksministeriets förordning om
kontroller som skall utföras på Europeiska
gemenskapens inre marknad i syfte att be-
kämpa djursjukdomar (977/2006).

Bestämmelser om artificiell reproduktion
av hästar finns i hästhushållningslagen
(796/1993) och bestämmelser om de krav
som ska iakttas vid artificiell reproduktion
och om villkoren för att få tillstånd finns i
jord- och skogsbruksministeriets beslut om
förutsättningar för utövande av artificiell re-
produktion av djur (22/2000).

Bestämmelser om de krav som i Finland
ställs på hingstars hälsa och på samling, han-
tering, förvaring och transport av hingsts-
perma och på kvaliteten på sperman finns i

Rådets direktiv 92/65/EEG (31992L0065); EGT nr L 268, 14.9.1992, s. 54
Kommissionens beslut 2009/712/EG (32009D0712); EUT nr L 247, 19.9.2009, s. 13
Kommissionens beslut 2010/470/EU (32010D0470); EUT nr L 228, 31.8.2010, s. 15
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jord- och skogsbruksministeriets förordning
om krav på verksamheten vid hästseminsta-
tioner (41/VLA/2006).

Bestämmelser om samling, behandling,
förvaring och transport av embryon och ägg-
celler från hästdjur för embryoöverföring i
Finland finns i jord- och skogsbruksministe-
riets beslut om krav på behandling av och
kvaliteten på embryon och äggceller från
hästdjur (8/VLA/1998).

4 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) hästdjur djur tillhörande häst- eller ås-

nearterna eller avkomma genom korsningar
av dessa arter,

2) sperma obehandlad, behandlad eller ut-
spädd sperma från hästdjur,

3) äggceller befruktade eller obefruktade
äggceller som är avsedda för reproduktion av
hästdjur,

4) embryon ett hästdjurs tidiga utveck-
lingsstadier som kan överföras till ett motta-
gardjur,

5) hingststation en anläggning där sperma
samlas, behandlas och förvaras för export
och import på den inre marknaden,

6) spermalager en anläggning där sperma
som producerats i enlighet med denna förord-
ning eller importerats lagligt förvaras för in-
seminationsändamål,

7) stationsveterinär en i Finland legitime-
rad veterinär, som ansvarar för att denna
förordning iakttas på hingststationen och i
spermalagret,

8) embryosamlingsgrupp en grupp som
samlar embryon och äggceller för export och
import på den inre marknaden,

9) embryoproduktionsgrupp en grupp som
producerar embryon in vitro för export och
import på den inre marknaden,

10) embryosamlingsveterinär en i Finland
legitimerad veterinär som ansvarar för att
denna förordning iakttas i embryosamlings-
eller embryoproduktionsgruppens verksam-
het,

11) område på den inre marknaden med-
lemsstaternas territorier,

12) import på den inre marknaden trans-

port av könsceller och embryon till Finland
från något annat område på den inre markna-
den,

13) export på den inre marknaden trans-
port av könsceller och embryon från Finland
till något annat område på den inre markna-
den,

När det i denna förordning hänvisas till
Europeiska unionens rättsakter avses rättsak-
ten i fråga jämte ändringar.

5 §

Sändning av prover

Livsmedelssäkerhetsverket ger anvisningar
om provtagning och om sändning av pro-
verna till laboratoriet. Prover som sänds till
Livsmedelssäkerhetsverket ska åtföljas av
Livsmedelssäkerhetsverkets följebrev som
ifyllts på behörigt sätt.

2 kap.

Krav som gäller sperma

6 §

Villkor för export och import av sperma på
den inre marknaden

Vid export på den inre marknaden ska
sperman härstamma från en hingststation el-
ler ett spermalager som avses i denna förord-
ning och som godkänts av regionförvalt-
ningsverket samt uppfylla de hälsovillkor för
sperma som anges i denna förordning.

Vid import på den inre marknaden ska
sperman uppfylla kraven i bilaga D till rådets
direktiv 92/65/EEG om fastställande av djur-
hälsokrav i handeln inom och importen till
gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och
embryon som inte faller under de krav som
fastställs i de specifika gemenskapsregler
som avses i bilaga A.I till direktiv
90/425/EEG, nedan direktiv 92/65/EEG.

Sperma från hästdjur ska åtföljas av ett
hälsointyg enligt förlagorna A, B eller C i
bilaga I till kommissionens beslut om fast-
ställande av förlagor till hälsointyg för handel
inom unionen med sperma, ägg och embryon
från hästdjur, får och getter samt ägg och
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embryon från svin (2010/470/EU), nedan
kommissionens beslut 2010/470/EU.

7 §

Godkännande av hingststationer

En hingststation ska vara godkänd av regi-
onförvaltningsverket. Godkännande söks
skriftligen med en fritt formulerad ansökan
hos regionförvaltningsverket. Ansökan ska
innehålla sökandens kontaktuppgifter, upp-
gifter om hingststationens placeringsort samt
uppgifter om hingststationens verksamhet
och om vem som föreslås bli stationsveteri-
när.

För att en hingststation ska bli godkänd
krävs det att länsveterinären har inspekterat
den och konstaterat att den uppfyller kraven i
kapitel I punkt I.1 i bilaga D till direktiv
92/65/EEG. Om stationsveterinären byts ska
hingststationen skriftligen söka bemyndi-
gande för stationsveterinären hos regionför-
valtningsverket minst 5 vardagar innan den
nya stationsveterinären inleder sitt arbete.

Regionförvaltningsverket ska underrätta
den kommunalveterinär som avses nedan i
9 §, Livsmedelssäkerhetsverket och jord- och
skogsbruksministeriets jordbruksavdelning
om godkännandet av hingststationen och be-
myndigandet av stationsveterinären.

Livsmedelssäkerhetsverket ger en godkänd
hingststation ett godkännandenummer. Livs-
medelssäkerhetsverket för en förteckning
över godkända hingststationer och gör för-
teckningen tillgänglig för andra medlemssta-
ters myndigheter och aktörer i enlighet med
kommissionens beslut om tillämpning av rå-
dets direktiv 2008/73/EG avseende Internet-
baserade informationssidor med förteck-
ningar över anläggningar och laboratorier
som godkänts av medlemsstaterna i enlighet
med gemenskapens veterinärlagstiftning och
avelstekniska lagstiftning (2009/712/EG),
nedan kommissionens beslut 2009/712/EG.

8 §

Hingststationers verksamhet

Kraven i kapitel I punkt II.1 i bilaga D till
direktiv 92/65/EEG ska följas i hingststatio-

nens verksamhet. Stationsveterinären svarar
för tillsynen över den dagliga verksamheten
på hingststationen.

På hingststationen får endast sådan sperma
samlas, behandlas, förvaras och från hingst-
stationen avsändas som uppfyller kraven i
kapitel II punkt 1 och kapitel III punkt 1 i
bilaga D till direktiv 92/65/EEG.

9 §

Myndighetstillsyn av hingststationer

Kommunalveterinären ska inspektera verk-
samheten på hingststationen i enlighet med
kapitel I punkt II.1.3 i bilaga D till direktiv
92/65/EEG. Kommunalveterinären ska lämna
en rapport om inspektionen till regionförvalt-
ningsverket.

10 §

Återkallande av godkännande av
hingststationer

Om kommunalveterinären vid en inspek-
tion konstaterar att villkoren för godkännan-
det och verksamheten enligt denna förord-
ning inte uppfylls, ska han eller hon ge en
skriftlig anmärkning om de brister som upp-
täckts på hingststationen och ange en tidsfrist
inom vilken bristerna ska vara avhjälpta. Om
bristerna inte avhjälpts inom utsatt tid eller
om bristerna är sådana att regionförvaltnings-
verket anser att de hästdjur som hålls på
hingststationen medför omedelbar risk för
spridning av djursjukdomar, ska regionför-
valtningsverket återkalla godkännandet av
hingststationen.

Regionförvaltningsverket ska återkalla
godkännandet av hingststationen också när
verksamheten på hingststationen har upphört.

Regionförvaltningsverket ska underrätta
den kommunalveterinär som avses i 9 §,
Livsmedelssäkerhetsverket och jord- och
skogsbruksministeriets jordbruksavdelning
om att godkännandet av hingststationen åter-
kallats.

Livsmedelssäkerhetsverket ska återkalla
det godkännandenummer enligt 7 § som det
gett hingststationen.
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11 §

Godkännande av spermalager

Ett spermalager ska vara godkänt av regi-
onförvaltningsverket. Godkännande söks
skriftligen med en fritt formulerad ansökan
hos regionförvaltningsverket. Ansökan ska
innehålla sökandens kontaktuppgifter, upp-
gifter om spermalagrets placeringsort samt
uppgifter om spermalagrets verksamhet och
om vem som föreslås bli stationsveterinär.

För att ett spermalager ska bli godkänt
krävs det att länsveterinären har inspekterat
det och konstaterat att det uppfyller kraven i
kapitel I punkt I.2 i bilaga D till direktiv
92/65/EEG. Om stationsveterinären byts ska
spermalagret skriftligen söka bemyndigande
för stationsveterinären hos regionförvalt-
ningsverket minst 5 vardagar innan den nya
stationsveterinären inleder sitt arbete.

Regionförvaltningsverket ska underrätta
den kommunalveterinär som avses i 13 §,
Livsmedelssäkerhetsverket och jord- och
skogsbruksministeriets jordbruksavdelning
om godkännandet av spermalagret och be-
myndigandet av stationsveterinären.

Livsmedelssäkerhetsverket ger ett godkänt
spermalager ett godkännandenummer. Livs-
medelssäkerhetsverket för en förteckning
över godkända spermalager och gör förteck-
ningen tillgänglig för andra medlemsstaters
myndigheter och aktörer i enlighet med kom-
missionens beslut 2009/712/EG.

12 §

Spermalagers verksamhet

Kraven i kapitel I punkterna II.2.1—II.2.3
i bilaga D till direktiv 92/65/EEG ska följas i
spermalagrets verksamhet. Stationsveterinä-
ren svarar för tillsynen över den dagliga
verksamheten i spermalagret.

13 §

Myndighetstillsyn av spermalager

Kommunalveterinären ska inspektera verk-
samheten i spermalagret i enlighet med kapi-
tel I punkt II.2.4 i bilaga D till direktiv
92/65/EEG. Kommunalveterinären ska lämna

en rapport om inspektionen till regionförvalt-
ningsverket.

14 §

Återkallande av godkännande av
spermalager

Om kommunalveterinären vid en inspek-
tion konstaterar att villkoren för godkännan-
det och verksamheten enligt denna förord-
ning inte uppfylls, ska han eller hon ge en
skriftlig anmärkning om de brister som upp-
täckts i spermalagret och ange en tidsfrist
inom vilken bristerna ska vara avhjälpta. Om
bristerna inte avhjälpts inom utsatt tid eller
om bristerna är sådana att regionförvaltnings-
verket anser att de spermadoser som finns i
spermalagret medför omedelbar risk för
spridning av djursjukdomar, ska regionför-
valtningsverket återkalla godkännandet av
spermalagret.

Regionförvaltningsverket ska återkalla
godkännandet av spermalagret också när
verksamheten i spermalagret har upphört.

Regionförvaltningsverket ska underrätta
den kommunalveterinär som avses i 13 §,
Livsmedelssäkerhetsverket och jord- och
skogsbruksministeriets jordbruksavdelning
om att godkännandet av spermalagret återkal-
lats.

Livsmedelssäkerhetsverket ska återkalla
det godkännandenummer enligt 12 § som det
gett spermalagret.

3 kap.

Krav som gäller äggceller och embryon

15 §

Villkor för export och import av äggceller
och embryon på den inre marknaden

Vid export på den inre marknaden ska
äggceller och embryon ha samlats av en em-
bryosamlings- eller embryoproduktionsgrupp
som godkänts av regionförvaltningsverket i
enlighet med denna förordning och uppfylla
de hälsovillkor för äggceller och embryon
som anges i denna förordning.

Vid import på den inre marknaden ska
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äggceller och embryon uppfylla kraven i bi-
laga D till direktiv 92/65/EEG.

Äggceller och embryon från hästdjur ska
åtföljas av ett hälsointyg enligt förlaga A
eller B i bilaga II till kommissionens beslut
2010/470/EU.

16 §

Godkännande av embryosamlings- och
embryoproduktionsgrupper

En embryosamlings- och en embryopro-
duktionsgrupp ska vara godkänd av region-
förvaltningsverket. Godkännande söks skrift-
ligen med en fritt formulerad ansökan hos
regionförvaltningsverket. Ansökan ska inne-
hålla sökandens kontaktuppgifter, uppgifter
om gruppens placeringsort samt uppgifter om
gruppens verksamhet och om vem som före-
slås bli embryosamlingsveterinär.

För att en embryosamlingsgrupp ska bli
godkänd krävs det att länsveterinären har in-
spekterat den och konstaterat att den uppfyl-
ler kraven i kapitel I punkt III.1 i bilaga D till
direktiv 92/65/EEG. För att en embryopro-
duktionsgrupp ska bli godkänd krävs det att
länsveterinären har inspekterat den och kon-
staterat att den uppfyller kraven i kapitel I
punkterna III.1 och III.2 i bilaga D till direk-
tiv 92/65/EEG. Om embryosamlingsveterinä-
ren byts ska embryosamlings- eller embryo-
produktionsgruppen skriftligen söka bemyn-
digande för embryosamlingsveterinären hos
regionförvaltningsverket minst 5 vardagar
innan den nya embryosamlingsveterinären in-
leder sitt arbete.

Regionförvaltningsverket ska underrätta
den kommunalveterinär som avses i 18 §,
Livsmedelssäkerhetsverket och jord- och
skogsbruksministeriets jordbruksavdelning
om godkännandet av embryosamlings- eller
embryoproduktionsgruppen och bemyndigan-
det av embryosamlingsveterinären.

Livsmedelssäkerhetsverket ger en godkänd
embryosamlings- och embryoproduktions-
grupp ett godkännandenummer. Livsmedels-
säkerhetsverket för en förteckning över god-
kända embryosamlings- och embryoproduk-
tionsgrupper och gör förteckningen tillgäng-
lig för andra medlemsstaters myndigheter och
aktörer i enlighet med kommissionens beslut
2009/712/EG.

17 §

Embryosamlings- och embryoproduktions-
gruppers verksamhet

Kraven i kapitel I punkterna III.1.1, III.1.2
och III.1.4—III.1.9 och i kapitel III punkt II i
bilaga D till direktiv 92/65/EEG ska följas i
embryosamlings- eller embryoproduktions-
gruppens verksamhet. Embryosamlingsvete-
rinären svarar för tillsynen över embryosam-
lings- eller embryoproduktionsgruppens dag-
liga verksamhet.

Embryosamlings- eller embryoproduk-
tionsgruppen får samla, behandla, förvara
och sända endast sådana äggceller och em-
bryon som uppfyller kraven i kapitel III
punkt II och kapitel IV punkterna 1 och 4 i
bilaga D till direktiv 92/65/EEG.

18 §

Myndighetstillsyn av embryosamlings- och
embryoproduktionsgrupper

Kommunalveterinären ska inspektera em-
bryosamlings- eller embryoproduktionsgrup-
pens verksamhet i enlighet med kapitel I
punkt III.1.3 i bilaga D till direktiv
92/65/EEG. Kommunalveterinären ska lämna
en rapport om inspektionen till regionförvalt-
ningsverket.

19 §

Återkallande av godkännande av embryo-
samlings- och embryoproduktionsgrupper

Om kommunalveterinären vid en inspek-
tion konstaterar att villkoren för godkännan-
det och verksamheten enligt denna förord-
ning inte uppfylls, ska han eller hon ge en
skriftlig anmärkning om de brister som upp-
täckts i embryosamlings- eller embryopro-
duktionsgruppens verksamhet och ange en
tidsfrist inom vilken bristerna ska vara av-
hjälpta. Om bristerna inte avhjälpts inom ut-
satt tid eller om bristerna är sådana att regi-
onförvaltningsverket anser att embryosam-
lings- eller embryoproduktionsgruppens
verksamhet medför omedelbar risk för sprid-
ning av djursjukdomar, ska regionförvalt-
ningsverket återkalla godkännandet av em-
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bryosamlings- eller embryoproduktionsgrup-
pen.

Regionförvaltningsverket ska återkalla
godkännandet av embryosamlings- eller em-
bryoproduktionsgruppen också när gruppens
verksamhet har upphört.

Regionförvaltningsverket ska underrätta
den kommunalveterinär som avses i 18 §,
Livsmedelssäkerhetsverket och jord- och
skogsbruksministeriets jordbruksavdelning
om att godkännandet av embryosamlings- el-
ler embryoproduktionsgruppen återkallats.

Livsmedelssäkerhetsverket ska återkalla
det godkännandenummer enligt 17 § som det
gett embryosamlings- eller embryoproduk-
tionsgruppen.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

20 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 de-
cember 2010.

Genom denna förordning upphävs jord-
och skogsbruksministeriets beslut om export
av könsceller och embryon från hästdjur till
en annan medlemsstat i Europeiska unionen
och import från en annan medlemsstat till
Finland (21/VLA/96) jämte ändringar.

21 §

Övergångsbestämmelser

När det gäller sperma som producerats
med stöd av jord- och skogsbruksministeriets
beslut (21/VLA/96) före den 31 augusti 2010
på godkända hingststationer och äggceller
och embryon som samlats med stöd av
nämnda beslut före den 31 augusti 2010 är
export på den inre marknaden tillåten i enlig-
het med övergångsbestämmelserna i artik-
larna 2 och 3 i kommissionens beslut
2010/470/EU.

Helsingfors den 17 november 2010

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila

Veterinäröverinspektör Seppo Kuosmanen
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