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N:o 311

Valtioneuvoston asetus
rakennerahastoista
Annettu Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 2007

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, säädetään 29 päivänä joulukuuta 2006 annetun rakennerahastolain (1401/2006) nojalla:
1 luku
Yleiset säännökset

varten laadittuun toimenpideohjelmaan sovelletaan, mitä tämän asetuksen 8, 9, 12, 17 ja
20 §:ssä säädetään.

1§
2§
Soveltamisala
Määritelmät
Sen lisäksi, mitä rakennerahastolaissa
(1401/2006) säädetään Euroopan yhteisön rakennerahastoista osarahoitettavista suunnitelmista ja toimenpideohjelmista, niiden valmistelusta, toimeenpanosta sekä rakennerahastojen rahoituksen ja vastaavan kansallisen julkisen rahoitusosuuden hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta, sovelletaan alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitetta
varten laadittuun toimenpideohjelmaan, mitä
tässä asetuksessa säädetään.
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta
51—2007

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) toimintalinjalla rakennerahastolaissa
tarkoitettuihin toimenpideohjelmiin liittyvää
toimenpiteistä muodostuvaa osaa, jolle määritellään tavoitteet ja rahoitusvarat;
2) varauksella äkillisistä rakennemuutosongelmista aiheutuviin menoihin käytettävää
ohjelmareservin osaa, jota voidaan käyttää
toimenpideohjelman toteuttamiseen;
3) suuralueilla yhteisestä tilastollisten
alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) anne895043
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tun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 liitteessä I tarkoitettuja Suomen NUTS-taso 2:n alueita; ja
4) täytäntöönpanoasetuksella Euroopan
aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä
säännöksistä annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1083/2006 ja Euroopan aluekehitysrahastosta annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1080/2006
täytäntöönpanoa koskevista säännöistä annettua komission asetusta (EY) N:o 1828/2006.
2 luku
Maakunnan yhteistyöasiakirjan sisältö ja
laatimisaikataulu
3§
Maakunnan yhteistyöasiakirjan sisältö
Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoitettavan toimenpideohjelman ja Euroopan sosiaalirahastosta osarahoitettavan toimenpideohjelman alueellisen osion osalta maakunnan
yhteistyöasiakirjaan tulee seuraavan varainhoitovuoden varojen jakoa ja sitä seuraavan
vuoden talousarvioehdotusta koskevia neuvotteluja varten sisältyä ainakin:
1) arvio ohjelman rakennerahastovarojen
ja vastaavan valtion rahoitusosuuden tarpeista sekä kuntarahoituksesta ja muun julkisen rahoituksen osuuksista toimintalinjoittain
ja hallinnonaloittain;
2) arvio toimenpideohjelman rakennerahastovarojen ja vastaavan valtion rahoituksen
jakaumasta hallinnonaloittain;
3) arviot 2 kohdassa tarkoitettujen varojen
kunkin hallinnonalan keskeisistä tavoitteista;
4) arvio ohjelmareservin tarpeesta maakunnassa;
5) tieto rakennerahasto-ohjelman painotuksista;
6) tieto hankkeiden valintakriteerien alueellisesta soveltamisesta, jos yhteistyöryhmä
on siitä päättänyt.
Euroopan sosiaalirahastosta osarahoitettavan toimenpideohjelman alueellisen osion
osalta noudatetaan, mitä rakennerahastolain
21 §:n 1 momentin 2 kohdassa säädetään. Jos
maakunnan yhteistyöryhmä katsoo olevan

mainitussa kohdassa tarkoitettuja syitä poiketa hallinnonalalle sovitusta rahoituskehyksestä, tulee yhteistyöasiakirjassa esittää poikkeamiset ja niiden perusteet.
4§
Työvoima- ja elinkeinokeskuksen tehtävät
Työministeriön kultakin suuralueelta nimeämän työvoima- ja elinkeinokeskuksen
tehtävänä on valmistella maakunnan yhteistyöasiakirjojen laatimista varten 3 §:n 1 momentin 2 ja 4 kohdassa tarkoitettuja varoja
koskevat arviot varojen määrästä ja kohdentumisesta hallinnonaloittain kussakin maakunnassa. Maakunnan yhteistyöryhmät neuvottelevat laatiessaan yhteistyöasiakirjaa työvoima- ja elinkeinokeskuksen kanssa maakuntaan kohdentuvasta Euroopan sosiaalirahaston ja vastaavan valtion rahoitusosuuden
määrästä ja hallinnonaloittaisesta kohdentumisesta.
5§
Maakunnan yhteistyöasiakirjan laatimisen
aikataulu
Rakennerahastolain 21 §:ssä tarkoitettu
maakunnan yhteistyöasiakirja hyväksytään
rakennerahastolain 21 §:n nojalla vuosittain
talousarvioesityksen antamisen jälkeen lokakuun loppuun mennessä samanaikaisesti
maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman
käsittelyn kanssa.
6§
Maakunnan yhteistyöasiakirjan
tarkistaminen
Maakunnan yhteistyöryhmä tarkistaa 3
§:ssä mainitut yhteistyöasiakirjaa koskevat
kohdat rakennerahastolain 21 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisesti ja täydentää asiakirjaa lisäämällä siihen tiedot menettelytavoista,
joiden mukaan rakennerahastovarojen ja vastaavan kansallisen rahoitusosuuden käytöstä
ja ohjelman toteutumisesta raportoidaan yhteistyöryhmälle.
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7§
Maakunnan yhteistyöasiakirjan tarkistamisen
määräajat
Maakunnan yhteistyöryhmä tarkistaa tarvittaessa maakunnan yhteistyöasiakirjan valtion talousarvion tai lisätalousarvion tultua
hyväksytyksi välittömästi sen jälkeen, kun
rakennerahastovarat ja vastaava valtion rahoitusosuus on jaettu välittäville toimielimille ja on maakunnittain tiedossa.
Yhteistyöryhmä tarkistaa yhteistyöasiakirjan myös ohjelmareservin jaon yhteydessä
välittömästi sen jälkeen, kun ohjelmareserviä
on jaettu välittäville toimielimille ja jako on
maakunnittain tiedossa.
3 luku
Varainhallinta
8§
Varojen jako
Rakennerahastolain 7 §:ssä tarkoitettu hallintoviranomainen jakaa sen mukaan kuin
siitä muualla ja tässä pykälässä säädetään 9
§:ssä tarkoitettua ohjelmareserviä lukuun ottamatta rakennerahastovarat ja niitä vastaavan valtion rahoitusosuuden viranomaisena
toimiville välittäville toimielimille viivytyksettä kunkin varainhoitovuoden alusta lukien.
Jos eduskunta hyväksyy valtion talousarvion
varainhoitovuoden jo alettua, varat jaetaan
viivytyksettä valtion talousarvion hyväksymisen jälkeen. Hallintoviranomainen tekee
esityksen jaoksi valtioneuvostolle yhteistyössä muiden toimenpideohjelmia toteuttavien ministeriöiden kanssa.
Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoitettavissa toimenpideohjelmissa rakennerahastovarojen ja vastaavan valtion rahoitusosuuden jakamisessa otetaan huomioon maakuntien yhteistyöasiakirjat. Niihin perustuen
asianomaiset ministeriöt tekevät hallintoviranomaiselle ehdotuksen varojen jaoksi. Hallintoviranomainen tekee päätöksen varojen
jaosta tai päätöksen edellyttäessä valtioneuvoston yleisistunnon käsittelyä esityksen varojen jaosta valtioneuvostolle. Ennen päätöstä
on tarpeen mukaan neuvoteltava asianomais-
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ten ministeriöiden kanssa ja kuultava asianomaisia maakunnan yhteistyöryhmiä.
Euroopan sosiaalirahastosta osarahoitettavan toimenpideohjelman osalta asianomaiset
ministeriöt tekevät muiden välittävien toimielinten esityksiin perustuen esitykset määrärahojen jaoksi hallintoviranomaiselle. Euroopan sosiaalirahastosta osarahoitettavan toimenpideohjelman alueellisen osion osalta rakennerahastovarojen ja vastaavan valtion rahoitusosuuden jakamisessa otetaan huomioon
maakuntien yhteistyöasiakirjat. Hallintoviranomainen tekee päätöksen varojen jaosta
tai päätöksen edellyttäessä valtioneuvoston
yleisistunnon käsittelyä esityksen varojen jaosta valtioneuvostolle. Ennen päätöstä on tarpeen mukaan neuvoteltava asianomaisten ministeriöiden kanssa ja toimenpideohjelman
alueellisen osion osalta tarpeen mukaan kuultava asianomaisia maakunnan yhteistyöryhmiä.
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen
toimenpideohjelmissa sisäasiainministeriö jakaa 9 §:n 4 momentissa tarkoitettua ohjelmareserviä lukuun ottamatta rakennerahastovaroja vastaavan valtion rahoitusosuuden
rakennerahastolain 30 §:ssä tarkoitetuille välittäville toimielimille. Jaon edellyttäessä valtioneuvoston yleisistunnon käsittelyä sisäasiainministeriö tekee esityksen valtioneuvostolle. Varojen jaossa otetaan huomioon
toimenpideohjelman hallintokomitean päätökset. Jakoa varten sisäasiainministeriö pyytää esitykset toimenpideohjelman toteuttamiseen osallistuvilta ministeriöiltä.
9§
Ohjelmareservin jako
Ohjelmareservi voidaan muodostaa vuosittain maakunnan yhteistyöryhmien yhteistyöasiakirjoissa esittämistä ohjelmareserviin varatuista määrärahoista ja 2 §:ssä tarkoitetusta
varauksesta 8 §:ssä tarkoitetun varojen jaon
yhteydessä. Varauksen suuruus on enintään
kolme prosenttia toimenpideohjelman vuosittaisesta rahoituskehyksestä.
Maakunnan yhteistyöryhmä tai varauksen
osalta tarvittaessa alueella toimiva välittävä
toimielin neuvoteltuaan muiden asianomaisten välittävien toimielinten kanssa tai sen te-
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kemän esityksen perusteella asianomainen
ministeriö tekee toimenpideohjelman hallintoviranomaiselle esityksen ohjelmareservissä
olevien varojen käytöstä. Varauksen osalta
noudatetaan lisäksi, mitä 10 ja 11 §:ssä säädetään.
Hallintoviranomainen tekee päätöksen ohjelmareservissä olevien varojen jakamisesta
tai jaon edellyttäessä valtioneuvoston yleisistunnon päätöstä esittelee jaon valtioneuvostolle. Jakoa koskeva esitys valmistellaan yhteistyössä toimenpideohjelman toteuttamiseen osallistuvien ministeriöiden kanssa. Varat jaetaan päätöksen mukaisesti välittäville
toimielimille. Päätös on annettava tiedoksi
asianomaiselle maakunnan yhteistyöryhmälle.
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen
toimenpideohjelmissa ohjelmareservissä olevien varojen käyttöä voivat hakea välittävät
toimielimet. Ohjelmareservin jakoa koskeva
esitys valmistellaan yhteistyössä asianomaisten ministeriöiden kanssa. Sisäasiainministeriö tekee päätöksen ohjelmareservin jaosta tai
jakamisen edellyttäessä valtioneuvoston
yleisistunnon käsittelyä tekee ehdotuksen jaosta. Sisäasianministeriö osoittaa varat välittävälle toimielimelle.
10 §

3) tuettavat toimet jaoteltuina hallinnonaloittain;
4) arvio suunnitelman toteuttamisen rahoituksesta jaoteltuna hallinnonaloittain; ja
5) selvitys siitä, miten suunnitelman toteuttamista seurataan ja mitä seurantaindikaattoreita käytetään.
12 §
Varauksen purkaminen
Hallintoviranomainen purkaa vuoden aikana käyttämättä jääneen varauksen jakamalla sen ja noudattaen soveltuvin osin, mitä
8 §:ssä säädetään. Poiketen siitä, mitä tässä
momentissa säädetään, hallintoviranomainen
voi päättää kuultuaan asianomaisia ministeriöitä, että vuoden aikana käyttämättä jäänyt
varaus kohdennetaan myös seuraavalle vuodelle käytettäväksi 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Näin muodostettu varaus puretaan jakamalla se toisen varainhoitovuoden lopussa
ja noudattaen soveltuvin osin, mitä 8 §:ssä
säädetään.
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen
toimenpideohjelmassa
sisäasiainministeriö
purkaa vuoden aikana käyttämättä jääneen
ohjelmareservin jakamalla sen välittävien toimielinten käyttöön ja noudattaen soveltuvin
osin, mitä 8 §:ssä säädetään.

Varauksen käyttökohteet
13 §
Alueista, joihin varausta voidaan kohdentaa, varauksen jakamisen edellytyksistä ja sen
käyttökohteista on voimassa, mitä siitä muualla laissa tai lain nojalla säädetään tai määrätään. Varauksen käytön on oltava toimenpideohjelman mukaista.
11 §
Varauksen hakeminen
Varausta koskevaan hakemukseen on liitettävä suunnitelma varojen käytöstä. Suunnitelmassa on oltava ainakin seuraavat tiedot:
1) kohdealue, joka voi olla seutukunta tai
kunta;
2) analyysi rakennemuutoksen työllisyydelle ja tuotantotoiminnalle aiheuttamista
vaikutuksista kohdealueella ja keinot niiden
lieventämiseksi;

Tiedot menoilmoitusta varten
Välittävä toimielin vahvistaa toimenpideohjelman todentamisviranomaiselle menoilmoitusta varten toimittamiensa maksatus- ja
muiden tietojen säädöstenmukaisuuden. Välittävän toimielimen tulee samalla vahvistaa,
että rakennerahastolain 49 §:ssä tarkoitetut
tarkastukset on suoritettu.
14 §
Menoilmoitustietojen toimittaminen
Menoilmoitusta koskevat 13 §:ssä tarkoitetut tiedot toimitetaan todentamisviranomaiselle säännönmukaisesti useamman kerran
vuodessa todentamisviranomaisen määräämään päivään mennessä. Ajankohdat on mää-
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rättävä siten, ettei maksupyyntöjen esittäminen komissiolle aiheettomasti viivästy.
15 §
Sääntöjenvastaisuuksia koskevat ilmoitukset
Rakennerahastolain 22 §:ssä tarkoitettu
tarkastusviranomainen ilmoittaa komissiolle
täytäntöönpanoasetuksen 28–30 artiklassa
tarkoitetut sääntöjenvastaisuuksia koskevat
tiedot.
Todentamisviranomaiset vastaavat toimenpideohjelmassa 1 momentissa tarkoitettujen
tietojen toimittamisesta tarkastusviranomaiselle kuukauden kuluessa kunkin vuosineljänneksen päättymisestä.
Välittävät toimielimet toimittavat ilman eri
pyyntöä todentamisviranomaiselle 1 momentissa tarkoitetut tiedot kunkin vuosineljänneksen päättymistä seuraavan kuukauden 15 päivään mennessä. Todentamisviranomainen voi
erityisistä syistä myöntää jatkoaikaa ennen
määräajan päättymistä tehdystä hakemuksesta.
4 luku
Viranomaisia ja toimielimiä koskevat
säännökset
16 §
Hallintoviranomaisen tehtävien siirtäminen
maakunnan liitolle
Aluekehitysrahastosta osarahoitettavan toimenpideohjelman ohjelma-alueella se maakunnan liitto, josta ohjelma-alueen maakunnan liitot ovat kirjallisesti sopineet, hoitaa
seuraavat tehtävät:
1) valmistelee täytäntöönpanon tuloksia ja
erityisesti kullekin toimintalinjalle asetettujen
tavoitteiden saavuttamista koskevan edistymisraportin;
2) valmistelee vuosikertomusta varten kertomuksen, joka sisältää tiedot;
a) toimenpideohjelman ja toimintalinjojen
täytäntöönpanossa saavutetusta edistyksestä
suhteessa todennettavissa oleviin erityistavoitteisiin ja ilmaistuna määrällisesti silloin,
kun se on mahdollista ja käyttäen toimenpideohjelman indikaattoreita toimintalinjatasolla;
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b) toimenpideohjelman rahoituksen toteutumisesta;
c) toteutuneen rahoitusosuuden ohjeellisesta jakautumisesta menoluokittain; ja
d) toteutuneesta teknisen tuen käytöstä;
sekä
3) valmistelee ehdotuksen toimenpideohjelman tarkistamiseksi.
17 §
Seurantakomitean kokoonpano
Toimenpideohjelman seurantakomiteassa
ovat edustettuina:
1) rakennerahastoista osarahoitettavien ohjelmien täytäntöönpanoon osallistuvat ministeriöt ja muut valtion viranomaiset;
2) toimenpideohjelma-alueen maakunnan
liitot ja niiden jäsenkunnat; ja
3) keskeiset työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt sekä kansalaisyhteiskuntaa edustavat
järjestöt.
Seurantakomiteaan voidaan kutsua lisäksi
asiantuntijoita.
Euroopan sosiaalirahastosta osarahoitettavan toimenpideohjelman seurantakomiteassa
on kuitenkin 1 momentin 2 kohdan mukaan
edustus ainoastaan maakunnan liitoista.
Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoitettavan toimenpideohjelman osalta seurantakomitean puheenjohtajana toimii sisäasiainministeriön edustaja. Euroopan sosiaalirahastosta osarahoitettavan toimenpideohjelman
osalta seurantakomitean puheenjohtajana toimii työministeriön edustaja
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen
toimenpideohjelmissa
seurantakomiteaan
kuuluvat suomalaiset jäsenet edustavat sisäasianministeriötä, mahdollisuuksien mukaan
muita keskushallinnon viranomaisia, toimenpideohjelma-alueen viranomaisia sekä mahdollisuuksien mukaan työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjä tai kansalaisyhteiskuntaa
edustavia järjestöjä.
18 §
Rakennerahastoneuvottelukunnan
kokoonpano
Rakennerahastoneuvottelukunnassa ovat
edustettuina sen tehtävien kannalta keskeiset
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ministeriöt, yksi suuraluetta edustava työvoima- ja elinkeinokeskus, suuralueiden maakunnan liitot, Suomen kuntaliitto, tärkeimmät
työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt sekä ympäristö- ja sukupuolten tasa-arvoa edistävät
järjestöt. Neuvottelukunta voi kutsua asiantuntijoita.
Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii
sisäasiainministeriön nimeämä edustaja.
5 luku
Erinäiset säännökset
19 §
Eräät menettelyt tietojen luovuttamisessa
Välittävä toimielin antaa toimenpideohjelman hallintoviranomaisille tiedot hallinnonalaan kultakin kuukaudelta suoritetuista rakennerahastolain 49 §:ssä tarkoitetuista tuen
saajaan kohdistuneista tuotteiden, palveluiden ja menojen tarkastuksista seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Hallintoviranomainen luovuttaa ilman eri pyyntöä todentamista varten tarvittavat tiedot todentamisviranomaiselle.
Välittävä toimielin antaa tarkastusviranomaiselle tiedot kultakin kuukaudelta suoritetuista tarkastuksista sitä seuraavan kuukauden loppuun mennessä.
20 §
Rakennerahasto-ohjelmien seurannan
tietojärjestelmän sisältö
Hallintoviranomainen vahvistaa tuen hakemista varten hakulomakkeen, jossa määrätään
hakemusta varten toimitettavat tiedot. Seurantaa varten hallintoviranomainen vahvistaa
seurantalomakkeen ja loppuraporttia koskevan lomakkeen. Tuen hakija ja toimen toteuttaja vastaavat antamiensa tietojen virheettömyydestä. Toimen toteuttaja on velvollinen
antamaan seuranta- ja loppuraporttitiedot hallintoviranomaisen määräämässä muodossa.
Välittävä toimielin vastaa siitä, että toimen
päätös- ja maksatuspäätöstiedot, tiedot rakennerahastolain 49 §:ssä tarkoitetuista tuen saajaan kohdistuneista tuotteiden, palveluiden ja
menojen tarkastuksista sekä sääntöjenvastai-

suuksista samoin kuin takaisinperinnöistä ja
muista toimenpiteistä, joihin sääntöjenvastaisuuksien oikaisemiseksi on ryhdytty, pidetään järjestelmässä ajantasaisina. Välittävä
toimielin vastaa myös siitä, että maksatushakemukset sisältävät tiedot niistä erikseen raportoitavista tilitettävistä menoista, joiden tukikelpoisuus on tarkistettu.
Siirrettäessä tietoja muusta tietojärjestelmästä seurantatietojärjestelmään liitännäisjärjestelmän omistaja vastaa siitä, että siirrettävän tiedon sisältö ja tarkkuus vastaavat seurantajärjestelmän tietosisältöä ja tarkkuutta
siten kuin hallintoviranomainen määrää.
Seurantajärjestelmässä on ajantasainen
tieto takaisinperittävistä määristä, joista todentamisviranomainen raportoi.
Tarkastusviranomainen pitää otantatarkastuksiin liittyvät tiedot ajantasaisina.
21 §
Seurantakomitean ja rakennerahastoneuvottelukunnan jäsenten ja asiantuntijoiden kulukorvaukset
Seurantakomiteassa ja rakennerahastoneuvottelukunnassa järjestöjä edustaville jäsenille, kunnallisille luottamushenkilöille sekä
asiantuntijoille voidaan maksaa korvausta ansionmenetyksestä, matkakustannuksista ja
muista tehtävän hoitamisesta aiheutuneista
kustannuksista siltä osin kuin korvauksesta ei
vastaa se taho, jota jäsen tai asiantuntija
edustaa. Korvauksen suorittaa seurantakomitean osalta toimenpideohjelman hallintoviranomainen ja rakennerahastoneuvottelukunnan osalta sisäasiainministeriö.
22 §
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2007.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
Asetuksen 3 §:n 1 momentin 3 kohtaa sovelletaan ensimmäisen kerran laadittaessa
syksyllä 2007 maakunnan yhteistyöasiakirjoja vuosille 2008 ja 2009. Asetuksen 5−7
§:ää sekä 8 §:ää siltä osin kuin se koskee
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varojen jakamisen määräaikoja, ei sovelleta
varainhoitovuonna 2007.
Maakunnan yhteistyöryhmien rakennerahastolain 17 §:n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitetut maakuntien ja kuntien edustajat jat-
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kavat yhteistyöryhmien jäseninä siihen
saakka kunnes lain voimaan tulon jälkeen
uuden kunnanvaltuuston toimikausi alkaa ja
saamelaiskäräjien edustajat jatkavat kunnes
uuden saamelaiskäräjien toimikausi alkaa.

Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 2007
Alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen

Lainsäädäntöneuvos Kari Parkkonen
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus
elävien kalojen, äyriäisten ja nilviäisten sekä näistä saatavien tiettyjen tuotteiden eläintauteja koskevista vaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla
Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 18 päivänä tammikuuta
1980 annetun eläintautilain (55/1980) 13 §:n 2 momentin ja eläintautien vastustamisesta
Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla sekä viennissä kolmansiin maihin 30 päivänä joulukuuta
1996 annetun asetuksen (1338/1996) 4 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä on edellinen laissa
424/1994:
1 luku
Yleiset säännökset
1§
Tarkoitus ja soveltamisala
Tässä asetuksessa säädetään muista Euroopan unionin jäsenvaltioista Suomeen ja Suomesta muihin jäsenvaltioihin toimitettavien
elävien kalojen, elävien äyriäisten ja elävien
nilviäisten sekä niiden sukusolujen ja perkaamattomien viljeltyjen kalojen eläintauteja
koskevista tuonti- ja vientivaatimuksista.
Asetuksen tarkoituksena on estää eläintautien
leviäminen tuonnin tai viennin yhteydessä.
Mitä tässä asetuksessa säädetään Euroopan
unionin jäsenvaltioista, sovelletaan Euroopan
talousalueesta tehdyn sopimuksen edellyttämässä laajuudessa myös Norjaan, Islantiin ja
Liechtensteiniin.
2§
Soveltamisalan rajaukset
Tätä asetusta ei sovelleta sellaisiin yksityishenkilön mukanaan kuljettamiin tai
muista jäsenvaltioista tilaamiin koristevesieläimiin, joita ei ole tarkoitettu myytäviksi

tai välitettäviksi ja joita pidetään muissa kuin
kaupallisissa akvaarioissa tai puutarhalammissa, joista ei ole suoraa yhteyttä luonnonvesiin.
Asetusta ei sovelleta myöskään toisen Euroopan unionin jäsenvaltion kautta Suomeen
tuotaviin kalastustuotteisiin ja niistä saatuihin
raakavalmisteisiin ja jalosteisiin eikä eläviin
simpukoihin, piikkinahkaisiin, vaippaeläimiin ja merikotiloihin silloin, kun eläimet ja
tuotteet ovat lähtöisin Euroopan unioniin
kuulumattomasta maasta ja niiden ensimmäinen vastaanottaja on Suomessa.
3§
Suhde muuhun lainsäädäntöön
Elävien kalojen, äyriäisten, nilviäisten ja
niistä saatavien tiettyjen tuotteiden eläintauteja koskevista vaatimuksista sekä tuonnissa
ja viennissä noudatettavasta menettelystä säädetään tämän asetuksen lisäksi seuraavissa
säädöksissä:
1. maa- ja metsätalousministeriön asetus
eläintautien vastustamiseksi suoritettavista
tarkastuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla (977/2006);
2. maa- ja metsätalousministeriön asetus
eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla
(655/2003); sekä

Neuvoston direktiivi 91/67/ETY (31991L0067); EYVL N:o L 46, 19.2.1991, s. 1
Neuvoston direktiivi 93/54/ETY (31993L0054); EYVL N:o L 175, 19.7.1993, s. 34
Neuvoston direktiivi 95/22/EY (31995L0022); EYVL N:o L 243, 11.10.1995, s. 1
Neuvoston direktiivi 98/45/EY (31998L0045); EYVL N:o L 189, 3.7.1998, s. 12
Neuvoston direktiivi 95/70/EY (31995L0070); EYVL N:o L 332, 30.12.1995, s. 33
Komission päätös 2002/304/EY (32002D0304); EYVL N:o L 104, 20.4.2002, s. 37
Komission päätös 2002/308/EY (32002D0308); EYVL N:o L 106, 23.4.2002, s. 28
Komission päätös 2003/390/EY (32003D0390); EUVL N:o L 135, 3.6.2003, s. 19
Komission päätös 2004/453/EY (32004D0453); EUVL N:o L 202, 7.6.2004, s. 4
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3. maa- ja metsätalousministeriön asetus
eläimistä saatavien elintarvikkeiden eräitä
eläintauteja koskevista vaatimuksista tuotannossa,
jalostuksessa
ja
jakelussa
(13/EEO/2004).
Eläimistä saatavien elintarvikkeiden, mukaan lukien ihmisravinnoksi tarkoitetut elävät
simpukat, piikkinahkaiset, vaippaeläimet,
merikotilot ja äyriäiset, elintarvikehygieenisistä vaatimuksista säädetään elintarvikehygieniasta annetussa Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 852/2004
sekä eläinperäisistä elintarvikkeista koskevista erityisistä hygieniasäännöistä annetussa
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 853/2004. Alkutuotannosta
säädetään lisäksi alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista
vaatimuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (134/2006). Eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonnasta
toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta Suomeen tuotaessa säädetään ensisaapumistoiminnasta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (118/2006). Kalastustuotteiden pakkauksiin ja asiakirjoihin tehtävistä merkinnöistä säädetään kalastus- ja vesiviljelyalan yhteisestä markkinajärjestelystä
annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o
104/2000 sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o
104/2000 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kalastus- ja vesiviljelytuotteiden alalla kuluttajille annettavien tietojen osalta annetussa neuvoston asetuksessa
(EY) N:o 2065/2001.
Muiden kuin Suomessa luonnonvaraisena
esiintyvien kala- ja rapulajien sekä niiden
kantojen ja sukusolujen tuonnista säädetään
tämän
asetuksen
lisäksi
kalastuslain
(286/1982) 94 §:ssä. Rauhoitettujen ja uhanalaisten eläinten tuonnista ja viennistä säädetään
lisäksi
luonnonsuojelulaissa
(1096/1996).
4§
Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) jäsenvaltiolla Euroopan unionin jäsenvaltiota;
2) tuonnilla elävien kalojen, elävien äyri2
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äisten tai elävien nilviäisten, niiden sukusolujen taikka perkaamattomien viljeltyjen kalojen toimittamista muista jäsenvaltioista Suomeen;
3) viennillä elävien kalojen, elävien äyriäisten tai elävien nilviäisten, niiden sukusolujen taikka perkaamattomien viljeltyjen kalojen toimittamista Suomesta muihin jäsenvaltioihin;
4) viljelylaitoksella laitosta, suljettua
aluetta tai muuta paikkaa, jossa pidetään eläviä kaloja, eläviä äyriäisiä tai eläviä nilviäisiä
lisääntymistä, kasvatusta, istutusta tai markkinoille saattamista varten, ei kuitenkaan akvaariota eikä laitosta, jossa eläimet ovat väliaikaisesti karanteenissa niiden tautitilanteen
selvittämiseksi;
5) viljelykaloilla yläluokkiin Agnatha ja
Gnathostomata kuuluvia eläviä kaloja, joita
pidetään viljelylaitoksessa, tai jotka ovat peräisin viljelylaitoksesta, mukaan luettuna viljelylaitokseen vietäväksi tarkoitetut luonnosta
peräisin olevat kalat;
6) viljelyäyriäisillä kaikkia alajaksoon
Crustacea kuuluvia eläviä äyriäisiä, joita pidetään viljelylaitoksessa, tai jotka ovat peräisin viljelylaitoksesta, mukaan luettuna viljelylaitokseen vietäväksi tarkoitetut luonnosta
peräisin olevat äyriäiset;
7) viljelynilviäisillä kaikkia pääjaksoon
Mollusca kuuluvia eläviä nilviäisiä, joita pidetään viljelylaitoksessa, tai jotka ovat peräisin viljelylaitoksesta, mukaan luettuna viljelylaitokseen vietäväksi tarkoitetut luonnosta
peräisin olevat nilviäiset;
8) vesiviljelyeläimillä viljelykaloja, viljelyäyriäisiä ja viljelynilviäisiä;
9) vesieläimillä luonnonvesistä peräisin
olevia eläviä kaloja, äyriäisiä ja nilviäisiä,
jotka on tarkoitettu istutettavaksi suoraan tai
karanteenin kautta luonnonvesiin;
10) perkaamattomilla viljellyillä kaloilla
tämän asetuksen liitteessä mainittuja VHS- ja
IHN-taudeille herkkiä viljeltyjä kaloja, jotka
on tainnutettu ja verestetty, mutta joilta ei ole
poistettu sisälmyksiä;
11) IHN-taudilla tarttuvaa kalojen vertamuodostavan kudoksen kuoliotautia;
12) VHS-taudilla virusperäistä kalojen verenvuotoseptikemiatautia;
13) IPN-taudilla tarttuvaa kalojen haimakuoliotautia;
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14) ISA-taudilla tarttuvaa lohen anemiatautia;
15) SVC-taudilla karpin kevätviremiatautia;
16) BKD-taudilla kalojen bakteeriperäistä
munuaistautia;
17) bonamioosilla Bonamia ostreae -loisen
aiheuttamaa nilviäisten tautia;
18) marteilioosilla Marteilia refringens
-loisen aiheuttamaa nilviäisten tautia;
19) koristevesieläimillä eläviä koristekaloja, -äyriäisiä ja -nilviäisiä, joita pidetään,
kasvatetaan tai saatetaan markkinoille ainoastaan koristetarkoituksiin;
20) koristekaloilla kaloja, joita pidetään,
kasvatetaan tai saatetaan markkinoille ainoastaan koristetarkoituksiin;
21) kylmän veden koristekaloilla koristekaloja, jotka ovat herkkiä VHS-, IHN-, IPN-,
BKD- tai SVC-taudille tai Gyrodactylus salaris -loiselle;
22) trooppisilla koristekaloilla muita koristekaloja kuin kylmän veden koristekaloja;
23) sukusoluilla kalojen, äyriäisten tai nilviäisten hedelmöitettyä tai hedelmöittämätöntä mätiä sekä mainittujen eläinten maitia;
24) komissiolla Euroopan yhteisöjen komissiota; sekä
25) suojapäätöksellä komission antamaa
päätöstä, jolla rajoitetaan tuontia tai vientiä
tuoja- tai viejämaan eläintautitilanteen muutoksen vuoksi.
Kun tässä asetuksessa viitataan Euroopan
yhteisön säädökseen, tarkoitetaan kyseistä
säädöstä sellaisena, kuin se on siihen mahdollisesti myöhemmin tehtyine muutoksineen.
2 luku
Tuonti
5§
Vesiviljelyeläinten, vesieläinten ja koristevesieläinten sekä niiden sukusolujen yleiset
terveysvaatimukset
Vesiviljelyeläimiä, vesieläimiä ja koristevesieläimiä saadaan tuoda Suomeen edellyttäen, että ne täyttävät seuraavat yleiset terveysvaatimukset:
1) eläimissä ei lastauspäivänä ole tarttuvien tautien kliinisiä oireita;

2) viejämaan viranomaiset eivät ole määränneet eläimiä teurastettaviksi tai hävitettäviksi jonkin liitteessä olevan taudin hävittämisohjelmaan kuuluvana toimenpiteenä; sekä
3) eläimet eivät ole peräisin viljelylaitoksesta, jonka viejämaan viranomaiset ovat
asettaneet rajoitusten alaiseksi ISA-, VHStai IHN-taudin tai tautiepäilyn takia tai muun
tarttuvan eläintaudin leviämisen ehkäisemiseksi, eivätkä eläimet ole olleet kosketuksessa tällaisesta viljelylaitoksesta peräisin
olevien eläinten kanssa.
Vesiviljelyeläinten, vesieläinten ja koristevesieläinten sukusolujen on oltava peräisin
eläimistä, jotka ovat täyttäneet 1 momentissa
säädetyt vaatimukset.
6§
Viljelykalojen ja niiden sukusolujen IHN- ja
VHS-tautia koskevat vaatimukset
Tämän asetuksen liitteessä mainittuja
VHS- ja IHN-taudille herkkiä kaloja ja niiden
sukusoluja saadaan tuoda Suomeen edellyttäen, että sen lisäksi mitä 5 §:ssä säädetään:
1) kalat ja niiden sukusolut ovat peräisin
sellaiselta tarttuvan vertamuodostavan kudoksen kuolion (IHN) ja/tai virusperäisen verenvuotoseptikemian (VHS) osalta hyväksyttyjen vyöhykkeiden ja kalanviljelylaitosten
luettelosta tehdyn komission päätöksen
2002/308/EY liitteessä I mainitulta alueelta
tai sellaisesta päätöksen liitteessä II mainitusta laitoksesta, joka on vapaa sekä VHSettä IHN-taudista; tai
2) kalat ja niiden sukusolut ovat peräisin
sellaisesta laitoksesta tai sellaiselta vyöhykkeeltä, joka sijaitsee Norjassa tai Islannissa ja
joka on EFTA:n valvontaviranomaisen Norjaa koskevan päätöksen No 244/02/COL tai
Islantia koskevan päätöksen No 227/04/COL
mukaan vapaa VHS- ja IHN-taudista.
Sen lisäksi mitä 5 §:ssä säädetään, saadaan
muita kalalajeja kuin liitteessä mainittuja
VHS- ja IHN-taudille herkkiä lajeja sekä niiden sukusoluja tuoda Suomeen siten, että:
1) kalat ja sukusolut täyttävät 1 momentissa säädetyt vaatimukset; tai
2) kalat ja sukusolut ovat peräisin sellaisesta viljelylaitoksesta, jossa ei ole tämän
asetuksen liitteessä mainittuja VHS- tai IHN-
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taudille herkkiä kalalajeja ja joka ottaa vetensä kaivosta, porakaivosta tai lähteestä.
7§
Viljelykalojen ja niiden sukusolujen SVC-,
IPN- ja BKD-tautia koskevat vaatimukset
Tämän asetuksen liitteessä mainittuja
SVC-taudille herkkiä viljelykaloja ja niiden
sukusoluja saadaan tuoda Suomeen ja liitteessä mainittuja IPN- ja BKD-taudeille herkkiä viljelykaloja ja niiden sukusoluja saadaan
tuoda Manner-Suomen sisävesialueelle edellyttäen, että sen lisäksi mitä 5 ja 6 §:ssä
säädetään:
1) kalat ja niiden sukusolut ovat peräisin
sellaiselta neuvoston direktiivin 91/67/ETY
täytäntöönpanosta vesiviljeltyjen eläinten
eräiden tautien vastaisten toimenpiteiden
osalta
tehdyn
komission
päätöksen
2004/453/EY mukaiselta vapaalta alueelta,
jonka kaikki SVC-, IPN- ja BKD-taudille
herkkiä lajeja kasvattavat viljelylaitokset ovat
toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa;
2) kalat ja niiden sukusolut ovat peräisin
sellaisesta viljelylaitoksesta, joka on toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa ja jonka
vapaus SVC-, IPN- tai BKD-taudista on todistettu vähintään kaksi vuotta kestäneellä
näytteenotolla; tai
3) kalat ja niiden sukusolut ovat peräisin
sellaisesta mantereella sijaitsevasta ja toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa olevasta
kalanviljelylaitoksesta, jossa SVC-, IPN- tai
BKD-tauti on todettu kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana, mutta joka on tyhjennetty ja desinfioitu ja johon tuodut uudet
kalat ovat peräisin sellaisista laitoksista, joiden vapaus näistä taudeista on todistettu vähintään kaksi vuotta kestäneellä näytteenotolla.
8§
Viljelykalojen ja niiden sukusolujen
Gyrodactylus salaris -loista koskevat
vaatimukset
Tämän asetuksen liitteessä mainittuja Gyrodactylus salaris -loiselle herkkiä viljelykaloja ja niiden sukusoluja saadaan tuoda Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen, Tuulomajoen
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ja Uutuanjoen Suomen puolella oleville vesistöalueille edellyttäen, että sen lisäksi mitä
5—7 §:ssä säädetään:
1) kalat ovat peräisin sellaiselta komission
päätöksen 2004/453/EY liitteessä I mainitulta
G. salaris -vapaalta alueelta, jonka kaikki G.
salaris -loiselle herkkiä lajeja kasvattavat viljelylaitokset ovat toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa;
2) kalat täyttävät muut komission päätöksen 2004/453/EY liitteen III terveystodistuksessa mainitut vaatimukset; tai
3) kalat tuodaan mätinä laitoksesta, joka on
toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa, ja
mätimunat on desinfioitu kansainvälisen
eläintautijärjestön OIE:n vesiviljeltyjen eläinten terveyttä koskevan kansainvälisen standardin mukaisesti, mikä takaa G. salaris
-loisten tuhoutumisen.
Kalojen tuonnista Tenojoen vesistön alueelle määrätään lisäksi Norjan kanssa Tenojoen kalastuspiirin yhteisestä kalastussäännöstä tehdyssä sopimuksessa (SopS 94/1989)
ja siihen liittyvässä kalastussäännössä.
9§
Ihmisravinnoksi tarkoitettujen
perkaamattomien viljeltyjen kalojen terveysvaatimukset
Liitteessä mainittuja VHS- ja IHN-taudille
herkkiä perkaamattomia viljeltyjä kaloja saa
tuoda Suomeen vain, jos ne täyttävät 5 §:n 1
momentissa ja 6 §:n 1 momentissa säädetyt
vaatimukset.
Kalat on tuotava suoraan elintarvikelain
(23/2006) nojalla hyväksyttyyn kala-alan laitokseen perattaviksi.
10 §
Kylmän veden koristekaloja ja niiden sukusoluja koskevat vaatimukset
Sen lisäksi mitä 5 §:ssä säädetään, kylmän
veden koristekaloja ja niiden sukusoluja saadaan tuoda Suomeen edellyttäen, että ne täyttävät 6 §:n 1 momentissa tai, jos laji ei ole
herkkä IHN- tai VHS-taudille, 6 §:n 2 momentissa säädetyt vaatimukset sekä lisäksi 7
ja 8 §:ssä säädetyt vaatimukset.

994

N:o 312

6—8 §:ssä mainitut vaatimukset eivät kuitenkaan koske sellaisia kaloja, jotka tuodaan
sijoitettaviksi lemmikkieläinkauppoihin, puutarhamyymälöihin, puutarhalampiin, näyttelyakvaarioihin tai muihin kaupallisiin tiloihin, joista ei ole suoraa yhteyttä luonnonvesiin. Selvitys vesityksestä on tehtävä maa- ja
metsätalousministeriön asetuksen 977/2006
edellyttämän tuojaksi rekisteröitymisen yhteydessä.
11 §
Istutuksiin ja tutkimustarkoituksiin tuotavien
vesiviljely- ja vesieläinten terveysvaatimukset
Suoraan tai karanteenin kautta istutuksiin
tarkoitettuja vesieläimiä ja niiden sukusoluja
saadaan tuoda Suomeen vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt tuontiin luvan.
Edellä 6—8 §:ssä säädetystä poiketen eläviä vesiviljely- tai vesieläimiä ja niiden sukusoluja saadaan tuoda Suomeen tutkimustarkoituksiin vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt tuontiin luvan.
Edellä 1 tai 2 momentissa tarkoitettu lupa
myönnetään, jos eläinten tai sukusolujen
tuonti ei aiheuta vaaraa eläintautien leviämisestä. Luvassa on asetettava eläintautien vastustamiseksi välttämättömät lupaehdot.
3 luku

tuvia rajoituksia, tai jota koskevat eläintautien vastustamisesta eläinten kuljetuksessa
annetun asetuksen (1363/1994) nojalla säädetyt alueelliset kuljetusrajoitukset, eivätkä
eläimet ole olleet kosketuksessa tällaisesta
viljelylaitoksesta peräisin olevien eläinten
kanssa.
Vesiviljelyeläinten sukusoluja saadaan
viedä Suomesta muihin jäsenvaltioihin edellyttäen, että sukusolut ovat peräisin eläimistä,
jotka ovat täyttäneet 1 momentissa säädetyt
vaatimukset.
Jos viljelylaitokselle on asetettu muusta
kuin ISA-, VHS- tai IHN-taudista johtuvia
rajoituksia, on viejän ilmoitettava tästä vastaanottavalle laitokselle ennen vientiä.
13 §
Viljelykalojen ja niiden sukusolujen sekä
perkaamattomien viljeltyjen kalojen IHNja VHS-tautia koskevat vaatimukset
Suomesta saadaan viedä viljelykaloja, niiden sukusoluja sekä perkaamattomia viljeltyjä kaloja kaikkiin jäsenvaltioihin. Vienti on
kuitenkin kielletty maa- ja metsätalousministeriön asetuksella VHS- tai IHN-taudin esiintymisen vuoksi perustetulta rajoitusalueelta.
14 §
Viljelykalojen ja niiden sukusolujen muita
tauteja koskevat vaatimukset

Vienti
12 §
Vesiviljelyeläinten ja niiden sukusolujen
yleiset terveysvaatimukset
Vesiviljelyeläimiä saadaan viedä Suomesta
muihin jäsenvaltioihin edellyttäen, että:
1) eläimissä ei lastauspäivänä ole tarttuvien tautien kliinisiä oireita;
2) eläimiä ei ole eläintautilain (55/1980)
nojalla määrätty teurastettaviksi tai hävitettäviksi ISA-, IHN- tai VHS-taudin tai tautiepäilyn takia; sekä
3) eläimet eivät ole peräisin sellaisesta viljelylaitoksesta, jolle on eläintautilain nojalla
annetulla hallintopäätöksellä asetettu ISA-,
VHS- tai IHN-taudista tai tautiepäilystä joh-

Liitteessä mainittuja BKD-, IPN- ja SVCtaudeille sekä G. salaris -loiselle herkkiä viljelykaloja ja niiden sukusoluja saadaan viedä
Ruotsiin, Tanskaan, Yhdistyneeseen Kuningaskuntaan tai Irlantiin vain, jos vienti täyttää
12 ja 13 §:ssä säädettyjen vaatimusten lisäksi
komission päätöksen 2004/453/EY mukaiset,
mainittuja tauteja ja jäsenmaita koskevat erityiset vaatimukset.
15 §
Viljelynilviäisten bonamioosia ja
marteilioosia koskevat vaatimukset
Liitteessä mainittuja bonamioosille ja marteilioosille herkkiä nilviäislajeja saadaan
viedä istutukseen tai viljelyyn vain sellaiselle
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alueelle tai sellaiseen viljelylaitokseen, jota ei
ole mainittu bonamioosi-nilviäistaudin (Bonamia ostreae) ja/tai marteilioosi-nilviäistaudin (Marteilia refringens) osalta hyväksyttyjen alueiden luettelosta annetun komission
päätöksen 2002/300/EY liitteessä tai EFTA:n
valvontaviranomaisen päätöksessä 2004/C
319/11.
16 §
Muiden kalojen, äyriäisten ja nilviäisten sekä
niiden sukusolujen terveysvaatimukset
Vietäessä toisiin jäsenvaltioihin muita
eläviä kaloja ja nilviäisiä kuin edellä
13—15 §:ssä tarkoitettuja viljelykaloja ja
-nilviäisiä, tällaisista kaloista ja nilviäisistä
peräisin olevia sukusoluja sekä eläviä äyriäisiä ja niiden sukusoluja, on noudatettava vastaanottajamaan asettamia tuontiehtoja.
4 luku
Kuljetusta, tunnistusta ja asiakirjoja
koskevat säännökset
17 §
Kalojen, äyriäisten ja nilviäisten kuljetus ja
vedenvaihto
Vesiviljelyeläimet, vesieläimet ja koristevesieläimet sekä niiden sukusolut on kuljetettava olosuhteissa, jotka eivät muuta niiden
terveystilannetta.
Viljelyyn tarkoitetut vesiviljelyeläimet ja
niiden sukusolut ja kylmän veden koristekalat ja niiden sukusolut on kuljetettava suoraan
vesiviljelyrekisteristä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (212/1996) mukaisesti rekisteröityyn viljelylaitokseen tai rekisteröityihin tiloihin.
Elävät kalat, äyriäiset ja nilviäiset on kuljetettava mahdollisimman nopeasti määräpaikkaan. Kuljetusväline on ennen kuljetusta
puhdistettava ja tarvittaessa desinfioitava.
Kuljetusvälineen on oltava sellainen, että
vettä ei pääse valumaan ulos kuljetuksen aikana. Eläinten kuljettamisesta säädetään
myös eläinkuljetuslaissa (1429/2006) ja sen
nojalla annetuissa säädöksissä.
Kuljetussäiliön sisältämä vesi saadaan
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vaihtaa ainoastaan kunkin maan eläintautiviranomaisen osoittamassa vedenvaihtopaikassa. Mikäli vesiviljelyeläinten, vesieläinten
ja koristevesieläinten tuonnissa tai viennissä
on tarvetta vaihtaa vettä Suomessa, on tuojan
tai viejän ilmoitettava maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 977/2006 edellyttämän
tuojaksi tai viejäksi rekisteröitymisen yhteydessä vedenvaihtoon soveltuva paikka. Vedenvaihtopaikan hyväksyy läänineläinlääkäri.
Veden vaihto ei saa muuttaa kuljetettavien
eläinten terveystilannetta eikä aiheuttaa veden purkupaikalle eläintautien leviämisen
vaaraa. Kuljetussäiliöstä pois laskettava vesi
ei saa joutua vedenvaihtopaikassa suoraan
luonnonvesiin.
18 §
Tuonti- ja vientierien tunnistaminen
Jokainen tuonti- ja vientierä on selvästi
merkittävä siten, että viljelylaitos tai muu
paikka, josta eläimet tai sukusolut ovat lähtöisin, voidaan jäljittää ja että voidaan varmistaa eläinten tai sukusolujen vastaavan
niitä seuraavaa asiakirjaa. Merkintä on tehtävä lähetyksen säiliöön tai kuljetusastiaan.
19 §
Tuonti- ja vientiasiakirjat
Tuotaessa 6—8 ja 10 §:ssä tarkoitettuja
kaloja on lähetyksen mukana oltava lähetyksen tarkastavan lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen tulostama ja allekirjoittama, kyseiselle kalalajille ja taudille tarkoitettu terveystodistus.
Vietäessä 13 tai 14 §:ssä tarkoitettuja kaloja tai sukusoluja on lähetyksen mukana oltava lähetyksen tarkastavan toimivaltaisen viranomaisen tulostama ja allekirjoittama, kyseiselle kalalajille ja taudille tarkoitettu terveystodistus.
Terveystodistus on laadittava erikseen jokaisen lähettäjän osalta ja jokaiselle vastaanottajalle. Terveystodistus on annettava kalojen tai sukusolujen lastauspäivänä ja se on
voimassa enintään 10 päivän ajan.
Tuojaksi ja viejäksi rekisteröitymisestä,
tuonti- ja vientiasiakirjoista sekä muista tuon-

996

N:o 312

nin ja viennin yleisistä vaatimuksista säädetään lisäksi eläintautien vastustamiseksi suoritettavista tarkastuksista Euroopan yhteisön
sisämarkkinoilla annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (977/2006).

tava komission antamia eläintautitilanteen
muutoksista aiheutuvia suojapäätöksiä.

5 luku

Voimaantulo

Muut säännökset

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä huhtikuuta 2007.
Tällä asetuksella kumotaan elävien kalojen, äyriäisten ja nilviäisten eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla
annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös
(10/1998).

20 §
Eläintautitilanteen muutos
Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa säädetään, on viennissä ja tuonnissa noudatet-

21 §

Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2007
Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Eläinlääkintöylitarkastaja Riitta Rahkonen

N:o 312
Liite
VHS-taudille herkät kalalajit
Kaikki Salmonidae -heimon lohikalalajit, harjus ja Coregonus-lajit mukaan lukien
Hauki (Esox lucius)
Piikkikampela (Scopthalmus maximus)
IHN-taudille herkät kalalajit
Kaikki Salmonidae -heimon lohikalalajit, harjus ja Coregonus-lajit mukaan lukien
Hauen poikaset (Esox lucius)
SVC-taudille herkät kalalajit
Karppi (Cyprinus carpio)
Ruohokarppi (Ctenopharyngodon idellus)
Hopeapaksuotsa (Hypophthalmichthys molitrix)
Marmoripaksuotsa (Aristichthys nobilis)
Ruutana (Carassius carassius)
Kultakala (Carassius auratus)
Suutari (Tinca tinca)
Monni (Silurus glanis)
Särki (Rutilus rutilus)
Säyne (Leuciscus idus)
IPN-taudille herkät kalalajit
Kirjolohi (Oncorhynchus mykiss)
Puronieriä (Salvelinus fontinalis)
Taimen (Salmo trutta)
Atlantin lohi (Salmo salar)
Monet Tyynenmeren lohilajit (Oncorhynchus spp.)
ISA-taudille herkät lajit
Lohi (Salmo salar)
Kirjolohi (Oncorhynchus mykiss)
Taimen (Salmo trutta)
BKD-taudille herkät kalalajit
Kaikki Salmonidae -heimon lohikalalajit, harjus ja Coregonus -lajit mukaan lukien
Gyrodactylus salaris -loiselle herkät kalalajit
Atlantin lohi (Salmo salar)
Kirjolohi (Oncorhynchus mykiss)
Nieriä (Salvelinus alpinus)
Puronieriä (Salvelinus fontinalis)
Harjus (Thymallus thymallus)
Harmaanieriä (Salvelinus namaycush)
Taimen (Salmo trutta)
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SDK/SÄHKÖINEN PAINOS

N:o 312
G. salaris -loiselle herkkinä lajeina pidetään myös muita kalalajeja sellaisissa vesistöissä tai
laitoksissa, joissa esiintyy edellä mainittuja lajeja
Bonamioosi-nilviäistaudille herkät lajit
Osterilajit Ostrea edulis, O. angasi, O. puelchana, O. chilensis ja O. denselammellosa sekä O.
conchaphila
Marteilioosi-nilviäistaudille herkät lajit
Osterilajit Ostrea edulis, O. angasi, O. chilensis, O. puelchana, sinisimpukka (Mytilus edulis)
ja välimerensinisimpukka (M. galloprovincialis)
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