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L a k i

N:o 863

rikoslain 17 luvun muuttamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 17 lukuun uusi 15 a §

seuraavasti:

17 luku

Rikoksista yleistä järjestystä vastaan

15 a §

Kissan tai koiran turkiksen markkinoille-
saattamisrikkomus

Joka kiellosta saattaa markkinoille sekä
tuoda yhteisöön ja viedä yhteisöstä kissan ja

koiran turkista ja tällaista turkista sisältäviä
tuotteita annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1523/2007
vastaisesti ammattimaisesti saattaa markki-
noille kissan tai koiran turkiksen tai tällaista
turkista sisältävän tuotteen, on tuomittava
kissan tai koiran turkiksen markkinoillesaat-
tamisrikkomuksesta sakkoon.

Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä joulu-
kuuta 2008.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Tuija Brax

HE 196/2008
LaVM 15/2008
EV 196/2008

145—2008

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20080196


Lak i

N:o 864

viestintämarkkinalain 15 a §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 15 a §:n

2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 628/2003, ja
lisätään 15 a §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja

5 momentiksi, seuraavasti:

HE 122/2008
LiVM 15/2008
EV 152/2008
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Laki  
viestintämarkkinalain 15 a §:n muuttamisesta  

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008 
————— 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 15 a §:n 2 

momentti, sellaisena kuin se on laissa 628/2003, ja  
lisätään 15 a §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 mo-

mentiksi, seuraavasti: 
 

15 a § 

Viestintämarkkinamaksu  

— — — — — — — — — — — — — —  
Viestintämarkkinamaksu määritellään 

maksuyksiköiden lukumääränä maksuluokit-
tain. Maksuyksikön suuruus on 350 euroa. 
Yritykset jaetaan maksuluokkiin niiden kus-
tannusten huomioon ottamiseksi, jotka Vies-
tintävirastolle keskimäärin aiheutuvat kunkin 
maksuluokan yritystä koskevien tehtävien 
hoitamisesta. Teleyrityksen maksuluokka 
määräytyy teleyrityksen Suomessa harjoitta-
man teletoiminnan maksun määräämistä 
edeltävän kauden liikevaihdon perusteella. 
Maksuluokan määräytymisen perusteena 
olevasta liikevaihdosta säädetään tarkemmin 
15 b §:ssä. Viestintämarkkinamaksu määräy-
tyy seuraavasti: 
 
Maksu- 
luokka  

Liikevaihto 
(milj.€)  

Yksiköiden 
määrä  

1  alle 1  2  
2  1-2  4  
3  2-4  7  
4  4-8  14  

5  8-16  26  
6  16-32  50  
7  32-64  94  
8  64-128  179  
9  128-192  340  
10  192-256  493  
11  256-341  645  
12  341-427  839  
13  427-512  1032  
14  512-640  1226  
15  640-768  1502  
16  768-896  1778  
17  896-1024  2054  
18  1024-1229  2330  
19  1229-1434  2749  
20  1434-1638  3169  
21  1638-1843  3588  
22  1843 tai yli  4007  

 
Maksuluokkien rajalla maksu määräytyy 

ylemmän luokan mukaisesti. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 

Lak i

N:o 864

viestintämarkkinalain 15 a §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 15 a §:n

2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 628/2003, ja
lisätään 15 a §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja

5 momentiksi, seuraavasti:

HE 122/2008
LiVM 15/2008
EV 152/2008
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2009. 

Vuosina 2009 ja 2010 viestintämarkkina-
maksu määräytyy kuitenkin seuraavasti: 

 
Maksuluokka  Liikevaihto 

(milj.€)  
Yksiköiden 
määrä 
2009  

Yksiköiden 
määrä 
2010  

1  alle 1  2  2  
2  1-2  4  4  
3  2-4  7  7  
4  4-8  14  14  
5  8-16  26  26  
6  16-32  50  50  
7  32-64  94  94  
8  64-128  179  179  
9  128-192  340  340  
10  192-256  390  441  
11  256-341  645  645  
12  341-427  709  773  
13  427-512  773  900  
14  512-640  1226  1226  
15  640-768  1317  1408  
16  768-896  1408  1590  
17  896-1024  1499  1772  
18  1024-1229  2330  2330  
19  1229-1434  2468  2607  
20  1434-1638  2607  2884  
21  1638-1843  2745  3160  
22  1843 tai yli  2883  3437  
 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.  
 

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
Viestintäministeri Suvi Lindén 
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Laki  
sähköisen viestinnän tietosuojalain 39 §:n muuttamisesta  

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008 
————— 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 16 päivänä kesäkuuta 2004 annetun sähköisen viestinnän tietosuojalain 

(516/2004) 39 §, sellaisena kuin se on laissa 1061/2006, seuraavasti: 
 

39 § 

Maksun määräytyminen  

Tietoturvamaksu määritellään maksuyksi-
köiden lukumääränä maksuluokittain. Mak-
suyksikön suuruus on 60 euroa. Teleyritykset 
jaetaan maksuluokkiin niiden kustannusten 
huomioon ottamiseksi, jotka Viestintäviras-
tolle keskimäärin aiheutuvat kunkin maksu-
luokan teleyritystä koskevien tehtävien hoi-
tamisesta. Teleyrityksen maksuluokka mää-
räytyy teleyrityksen Suomessa harjoittaman 
teletoiminnan maksun määräämistä edeltävän 
kauden liikevaihdon perusteella.  

Tietoturvamaksu määräytyy seuraavasti: 
 
Maksu- 
luokka  

Liikevaihto 
(milj.€)  

Yksiköiden 
määrä  

1  alle 1  2  
2  1-2  4  
3  2-4  7  
4  4-8  14  
5  8-16  26  
6  16-32  50  
7  32-64  94  
8  64-128  179  
9  128-192  340  
10  192-256  493  
11  256-341  645  
12  341-427  839  
13  427-512  1032  
14  512-640  1226  
15  640-768  1502  
16  768-896  1778  

17  896-1024  2054  
18  1024-1229  2330  
19  1229-1434  2749  
20  1434-1638  3169  
21  1638-1843  3588  
22  1843 tai yli  4007  

 
Maksuluokkien rajalla maksu määräytyy 

ylemmän luokan mukaisesti.  
——— 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2009. 

Vuosina 2009 ja 2010 tietoturvamaksu 
määräytyy kuitenkin seuraavasti: 

 
 

Maksu-
luokka  

Liikevaihto 
(milj.€)  

Yksi-
köiden 
määrä 
2009  

Yksiköi-
den mää-
rä 2010  

1  alle 1  2  2  
2  1-2  4  4  
3  2-4  7  7  
4  4-8  14  14  
5  8-16  26  26  
6  16-32  50  50  
7  32-64  94  94  
8  64-128  179  179  
9  128-192  340  340  
10  192-256  390  441  
11  256-341  645  645  
12  341-427  709  773  
13  427-512  773  900  
14  512-640  1226  1226  

Lak i

N:o 865

sähköisen viestinnän tietosuojalain 39 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 16 päivänä kesäkuuta 2004 annetun sähköisen viestinnän tietosuojalain

(516/2004) 39 §, sellaisena kuin se on laissa 1061/2006, seuraavasti:
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LiVM 15/2008
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15  640-768  1317  1408  
16  768-896  1408  1590  
17  896-1024  1499  1772  
18  1024-1229  2330  2330  
19  1229-1434  2468  2607  
20  1434-1638  2607  2884  

21  1638-1843  2745  3160  
22  1843 tai yli 2883  3437  
 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.  
 

 
Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Viestintäministeri Suvi Lindén 

 



Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 866

Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden
alkioista ja sukusoluista

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatar-
kastuksesta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1192/1996) 2 ja 5 §:n sekä 30 §:n
2 momentin ja 18 päivänä tammikuuta 1980 annetun eläintautilain (55/1980) 12 ja 12 c §:n
nojalla, sellaisina kuin niistä ovat edellisen lain 2 ja 5 § osaksi laissa 397/1998 ja jälkimmäisen
lain 12 ja 12 c § laissa 303/2006:

Neuvoston päätös 79/542/ETY (31979D0542); EUVL N:o L 146, 14.6.1979, s.15,
neuvoston direktiivi 88/407/ETY (31988L0407); EUVL N:o L 194, 22.7.1988, s. 10,
neuvoston direktiivi 89/556/ETY (31989L0556); EUVL N:o L 302, 19.10.1989, s. 1,
neuvoston direktiivi 90/426/ETY (31990L0426); EUVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 42,
neuvoston direktiivi 90/429/ETY (31990L0429); EUVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 62,
neuvoston direktiivi 91/67/ETY (31991L0067); EUVL N:o L 46, 19.2.1991, s. 1,
neuvoston direktiivi 92/65/ETY (31992L0065); EUVL N:o L 268, 14.9.1992, s. 54,
neuvoston direktiivi 93/54/ETY (31993L0054); EUVL N:o L 175, 19.7.1993, s. 34,
ETA:n sekakomitean päätös 48/94/COL; EUVL N:o L 172, 7.7.1994, s. 29,
neuvoston direktiivi 95/22/EY (31995L0022); EUVL N:o L 243, 11.10.1995, s. 1,
neuvoston direktiivi 95/70/EY (31995L0070); EUVL N:o L 332, 30.12.1995, s. 33,
neuvoston direktiivi 96/22/EY; EUVL N:o L 125, 23.5.1996, s. 3,
komission päätös 96/539/EY (31996D0539); EUVL N:o L 230, 11.9.1996, s. 23,
komission päätös 96/540/EY (31996D0540); EUVL N:o L 230, 11.9.1996, s. 28,
neuvoston direktiivi 98/45/EY (31998L0045); EUVL N:o L 189, 3.7.1998, s. 12,
ETA:n sekakomitean päätös N:o 69/98; EUVL N:o L 158, 24.6.1999, s. 1,
komission päätös 2001/293/EY (32001D0293); EUVL N:o L 100, 11.4.2001, s. 30,
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 999/2001 (32001R0999); EUVL N:o L 147, 31.5.2001, s.1,
komission päätös 2002/613/EY (32002D0613); EUVL N:o L 196, 25.7.2002, s. 45,
komission päätös 2003/83/EY (32003D0083); EUVL N:o L 32, 7.2.2003, s. 13,
komission päätös 2003/803/EY (32003D0803); EUVL N:o L 312, 27.11.2003, s. 1-13,
komission päätös 2003/804/EY (32003D0804); EUVL N:o L 302, 20.11.2003, s. 22,
komission päätös 2003/858/EY (32003D0858); EUVL N:o L 324, 11.12.2003, s. 37,
komission päätös 2003/881/EY (32003D0881); EUVL N:o L 328, 17.12.2003, s. 26,
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 998/2003 (32003R0998); EUVL N:o L 146, 13.6.2003, s. 1,
neuvoston direktiivi 2004/68/EY (32004L0068); EUVL N:o L 226, 25.6.2004, s. 128,
komission päätös 2004/211/EY (32004D0211); EUVL N:o L 73, 11.3.2004, s. 1,
komission päätös 2004/453/EY (2004D0453); EUVL N:o L 202, 7.4.2006, s. 4,
komission päätös 2004/558/EY (32004D0558); EUVL N:o L 249, 23.7.2004, s. 20,
komission päätös 2004/595/EY (32004D0595); EUVL N:o L 266, 13.8.2004, s. 11,
komission päätös 2004/616/EY (32004D0616); EUVL N:o L 278, 27.8.2004, s. 64,
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komission päätös 2004/639/EY (32004D0639); EUVL N:o L 292, 15.9.2004, s. 21,
komission päätös 2004/824/EY (32004D0824); EUVL N:o L 358, 3.12.2004, s. 12,
komission päätös 2004/839/EY (32004D0839); EUVL N:o L 361, 8.12.2004, s. 40,
komission päätös 2005/64/EY (32005D0064); EUVL N:o L 27, 29.1.2005, s. 48,
komission päätös 2006/168/EY (32006D0168); EUVL N:o L 57, 28.2.2006, s. 19,
komission asetus (EY) N:o 546/2006 (32006R0546); EUVL N:o L 94, 1.4.2006, s. 28,
komission päätös 2006/656/EY (32006D0656); EUVL N:o L 271, 30.9.2006, s. 71,
komission päätös 2007/240/EY (32007D0240); EUVL N:o L 104, 21.4.2007, s. 37,
komission päätös 2007/584/EY (32007D0584); EUVL N:o L 219, 24.8.2007, s. 37,
komission päätös 2008/120/EY (32008D0120); EUVL N:o L 42, 16.2.2008, s. 63,
komission päätös 2008/155/EY (32008D0155); EUVL N:o L 50, 23.2.2008, s. 51.
komission päätös 2008/185/EY (02008D0185); EUVL N:o L 59, 4.3.2008, s. 19,
komission päätös 2008/635/EY (32008D0635); EUVL N:o L 206, 2.8.2008, s. 17
komission päätös 2008/636/EY (32008D0636); EUVL N:o L 206, 2.8.2008, s. 32

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän asetuksen tarkoituksena on estää
eräiden eläintautien leviäminen Suomeen
tuotaessa maahan eläviä eläimiä sekä niiden
alkioita ja sukusoluja Euroopan yhteisön ul-
kopuolisista maista (kolmannet maat).

Tässä asetuksessa säädetään ehdoista,
joilla eläviä eläimiä sekä niiden alkioita ja
sukusoluja saadaan tuoda Suomeen joko suo-
raan kolmansista maista tai kolmansista
maista Euroopan unionin toisen jäsenvaltion
kautta. Asetusta sovelletaan myös kolman-
sista maista Suomen alueen kautta edelleen
johonkin kolmanteen maahan tai Euroopan
unionin jäsenvaltioon kuljetettaviin eläviin
eläimiin sekä niiden alkioihin ja sukusoluihin
siltä osin kuin tässä asetuksessa säädetään.

Mitä tässä asetuksessa säädetään jäsenval-
tioista tai Euroopan yhteisön alueesta, sovel-
letaan myös Norjaan sekä kalojen, nilviäisten
ja äyriäisten sekä niiden sukusolujen osalta
Islantiin. Tämän asetuksen säännösten lisäksi
on noudatettava, mitä Euroopan yhteisön kol-
mansien maiden kanssa tekemissä elävien
eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen
tuontia ja kauttakuljetusta koskevissa kan-
sainvälisissä sopimuksissa määrätään.

2 §

Soveltamisalan rajaukset

Tätä asetusta ei sovelleta Norjasta tuota-
viin eläimiin eikä niiden alkioihin ja suku-

soluihin, eikä Islannista tuotaviin kaloihin,
nilviäisiin ja äyriäisiin eikä niiden sukusolui-
hin, joihin sovelletaan, mitä eläintautivaati-
muksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla
annetuissa maa- ja metsätalousministeriön
säädöksissä säädetään.

Asetusta ei myöskään sovelleta hevos-
eläinten, siipikarjan ja muiden lintujen sekä
niiden siitosmunien tuontiin Suomeen eikä
kuljetuksiin Suomen alueen kautta kolman-
teen maahan tai toiseen jäsenvaltioon.

3 §

Suhde eräisiin säädöksiin

Eläinten kuljetuksissa noudatettavista
eläinsuojeluvaatimuksista säädetään eläinten
suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toi-
menpiteiden aikana sekä direktiivien
64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY)
N:o 1255/97 muuttamisesta annetussa neu-
voston asetuksessa (EY) N:o 1/2005 ja
eläinten kuljetuksesta annetussa laissa
(1429/2006).

Hevoseläinten tuonnista kolmansista
maista säädetään Euroopan unionin ulkopuo-
lisista valtioista tuotavien hevoseläinten
eläintautivaatimuksista annetussa maa- ja
metsätalousministeriön asetuksessa
(468/2006).

Siipikarjan ja muiden lintujen sekä niiden
siitosmunien tuonnista kolmansista maista
säädetään Euroopan yhteisön ulkopuolisista
maista tuotavasta siipikarjasta ja muista lin-
nuista sekä niiden siitosmunista annetussa
maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa.

Ihmisravinnoksi tuotavien elävien kalojen,
nilviäisten ja äyriäisten tuontiehdoista sääde-
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tään Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista
tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista
raakavalmisteista ja jalosteista sekä elävistä
simpukoista, piikkinahkaisista, vaippaeläi-
mistä ja merikotiloista annetussa maa- ja
metsätalousministeriön asetuksessa
(592/2006).

Muun kuin Suomessa luonnonvaraisena
esiintyvän kalalajin tai kalakannan tai niiden
sukusolujen sekä muun kuin Suomessa luon-
nonvaraisena esiintyvän rapulajin tai rapu-
kantojen tai niiden sukusolujen maahantuon-
nista säädetään tämän asetuksen lisäksi kalas-
tuslain (286/1982) 94 §:ssä.

Elävien eläinten maahan tuonnin yhtey-
dessä tehtävästä tarkastuksesta säädetään
eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta anne-
tun lain (1192/1996) 10 §:ssä, eläinten eläin-
lääkinnällisistä rajatarkastuksista annetussa
maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa
(398/2004) sekä kolmansista maista yhtei-
söön tuotavien eläinten ilmoittamisesta ja
eläinlääkärintarkastuksia koskevan asiakirjan
laadinnasta annetussa komission asetuksessa
(EY) N:o 282/2004.

Alkioiden ja sukusolujen eläinlääkinnälli-
sestä rajatarkastuksesta säädetään eläimistä
saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuottei-
den eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista an-
netussa maa- ja metsätalousministeriön ase-
tuksessa (1370/2004) sekä kolmansista
maista tuotavien tuotteiden eläinlääkinnälli-
sistä tarkastusmenettelyistä yhteisön rajatar-
kastusasemilla annetussa komission asetuk-
sessa (EY) N:o 136/2004.

Tuontieläimiä koskevasta luettelonpidosta
säädetään tämän asetuksen lisäksi nautaeläin-
ten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä anne-
tussa maa- ja metsätalousministeriön asetuk-
sessa (1391/2006), sikojen merkitsemisestä ja
rekisteröinnistä annetussa maa- ja metsäta-
lousministeriön asetuksessa (1296/2001), ve-
siviljelyrekisteristä annetussa maa- ja metsä-
talousministeriön päätöksessä (212/1996)
sekä lammas- ja vuohieläinten merkitsemi-
sestä ja rekisteröinnistä annetussa maa- ja
metsätalousministeriön asetuksessa
(469/2005).

Uhanalaisten sekä rauhoitettujen eläinla-
jien tuonnista säädetään tämän asetuksen li-
säksi luonnonsuojelulain (1096/1996) 44 ja
45 §:ssä.

Vierasperäisten nisäkäslajien samoin kuin
vierasperäisten riistaeläinkantojen tuonnista
tai luontoon laskemisesta säädetään tämän
asetuksen lisäksi metsästyslain (615/1993)
42 §:ssä.

Vesiviljelyssä käytettäviksi tarkoitettujen
tulokaslajien sekä paikallisesti esiintymättö-
mien lajien tuonnista säädetään tämän asetuk-
sen lisäksi tulokaslajien ja paikallisesti esiin-
tymättömien lajien käytöstä vesiviljelyssä an-
netussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o
708/2007.

Sirkuksessa tai muussa siihen verrattavassa
näytöksessä, joissa näytetään eläimille ope-
tettuja taitoja, käytettäväksi kielletyistä eläi-
mistä säädetään eläinten käyttämisestä sir-
kuksessa ja muussa siihen verrattavassa näy-
töksessä annetussa maa- ja metsätalousminis-
teriön päätöksessä (22/EEO/1996).

Jalostuseläinten sekä niiden sukusolujen ja
alkioiden polveutumistodistuksista maahan
tuotaessa säädetään kotieläinjalostuslain
(794/1993) 7 §:n 2 momentissa ja sen nojalla.

4 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) nautaeläimillä kotieläiminä pidettäviä

nautaeläimiä (Bos taurus) mukaan lukien bii-
sonit (Bison sp.) ja puhvelit (Bubalus sp.)
sekä näiden lajien risteytysten jälkeläiset;

2) sioilla kotieläiminä pidettäviä sikoja
(Sus scrofa) mukaan lukien tarhatut villisiat;

3) lampailla ja vuohilla kotieläiminä pidet-
täviä lampaita (Ovis aries) ja vuohia (Capra
hircus);

4) hevoseläimellä hevosen- tai aasinsu-
kuista eläintä tai näiden lajien risteytysten
jälkeläistä;

5) muilla sorkka- ja kavioeläimillä muita
kuin 1 – 4 kohdassa mainittuja sorkka- ja
kavioeläimiä;

6) lemmikkieläimillä lemmikkieläimiä si-
ten kuin ne on määritelty lemmikkieläinten
muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovel-
lettavista eläinten terveyttä koskevista vaati-
muksista ja neuvoston direktiivin 92/65/ETY
muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003,
myöhemmin lemmikkieläinasetus, 3 artiklan
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a kohdassa, ja joita tuodaan yhteisön alueelle
kerralla enintään viisi yksilöä;

7) kaloilla viljeltäviksi, luonnonvesiin istu-
tettaviksi, lampiin siirrettäviksi tai tutkimus-
tarkoituksiin tuotavia eläviä kaloja;

8) koristekaloilla kaloja, joita pidetään,
kasvatetaan tai saatetaan markkinoille ainoas-
taan koristetarkoituksiin;

9) kylmän veden koristekaloilla seuraavia
koristekalalajeja: karppi, koikarppi, ruoho-
karppi, hopeapaksuotsa, marmoripaksuotsa,
ruutana, kultakala, suutari, monni, ahven,
hauki, piikkikampela, silli ja kilohaili, turska,
Tyynenmeren turska, kolja, viiksimade sekä
kaikki Salmonidae heimon lohikalat, mukaan
lukien harjus ja siika;

10) trooppisilla koristekaloilla muita ko-
ristekaloja kuin kylmän veden koristekaloja;

11) nilviäisillä edelleen kasvatettaviksi, li-
hotettaviksi, uudelleen sijoitettaviksi tai tutki-
mustarkoituksiin tuotavia vedessä eläviä nil-
viäisiä (Mollusca), jotka kuuluvat luokkaan
Bivalvia (simpukat) tai Gastropoda (kotilot);

12) äyriäisillä viljeltäviksi, luonnonvesiin
istutettaviksi, lampiin siirrettäviksi tai tutki-
mustarkoituksiin tuotavia vedessä eläviä ala-
jaksoon Crustacea kuuluvia äyriäisiä;

13) sukusoluilla munasoluja ja spermaa
sekä vesieläinten hedelmöitettyä tai hedel-
möittämätöntä mätiä taikka maitia;

14) alkioilla nisäkkäiden varhaisia kehitys-
asteita, jotka ovat siirrettävissä vastaanottaja-
eläimeen;

15) tuotantoeläimillä tuotantoeläimiä siten
kuin ne on määritelty eläinten lääkitsemisestä
annetun lain (617/1997) 4 §:n 7 kohdassa;

16) tuontierällä eläviä eläimiä sekä niiden
alkioita tai sukusoluja, jotka ovat peräisin
samasta kolmannesta maasta tai sen alueelta
ja joilla on yhteinen eläinlääkärintodistus tai
muu alkuperän osoittava asiakirja;

17) valtuutetulla eläinlääkärillä eläinlää-
käriä, jolle Elintarviketurvallisuusvirasto on
antanut tehtäväksi eräiden tässä asetuksessa
tarkoitettujen tarkastusten ja toimenpiteiden
suorittamisen;

18) tuonnilla tuontierän toimittamista Eu-
roopan yhteisön alueelle tai markkinoille;

19) kauttakuljetuksella tuontierän kuljetta-
mista Euroopan yhteisön alueen kautta edel-
leen johonkin kolmanteen maahan;

20) huolitsijalla yritystä tai henkilöä, joka

toimittaa eläviä eläimiä tai niiden alkioita tai
sukusoluja jälleenmyyjille tai tukkukauppi-
aille, tuo lähetykset näiden puolesta maahan
ja toimittaa yksittäiset tilaukset suoraan asi-
akkaille Euroopan yhteisön alueella;

21) alkuperämaalla kolmatta maata, jossa
elävät eläimet sekä niiden sukusolut ja alkiot
on tuotettu;

22) viejämaalla kolmatta maata, jossa vir-
kaeläinlääkäri on allekirjoittanut tuontierän
mukana olevan eläinlääkärintodistuksen tai
jossa eläinten mukana oleva muu asiakirja on
myönnetty;

23) yhteisöllä Euroopan yhteisöä;
24) jäsenvaltiolla Euroopan unionin jäsen-

valtiota;
25) komissiolla Euroopan yhteisöjen ko-

missiota;
26) neuvostolla Euroopan unionin neuvos-

toa; sekä
27) suojapäätöksellä komission antamaa

päätöstä, jolla rajoitetaan tuontia kolmannesta
maasta tai kuljetusta sen kautta kyseisen
maan eläintauti- tai terveystilanteen muutok-
sen johdosta.

Viitattaessa tässä asetuksessa yhteisön sää-
dökseen tarkoitetaan kyseistä säädöstä siihen
myöhemmin tehtyine muutoksineen.

5 §

Tuontia, kauttakuljetusta ja toiseen jäsenval-
tioon toimittamista koskevat yleiset vaatimukset

Kauttakuljetettaviksi tai toiseen jäsenvalti-
oon toimitettaviksi tarkoitettujen tuontierien
on täytettävä samat vaatimukset kuin Suo-
meen tuotaviksi tarkoitettujen tuontierien.
Yksinomaan Suomea koskevien lisävakuus-
vaatimusten osalta kauttakuljetettaviksi tai
toiseen jäsenvaltioon toimitettaviksi tarkoitet-
tujen tuontierien on kuitenkin täytettävä aino-
astaan teuraseläinten tuonnille asetetut lisäva-
kuusvaatimukset. Tämän lisäksi on kauttakul-
jetettaviksi tai toisiin jäsenvaltioihin toimitet-
tavaksi tarkoitettujen elävien eläinten täytet-
tävä eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkas-
tuksista annetun maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksen 3 §:ssä ja sukusolujen
ja alkioiden eläimistä saatavien elintarvikkei-
den ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä
rajatarkastuksista annetun maa- ja metsäta-
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lousministeriön asetuksen 11 ja 13 §:ssä sää-
detyn mukaisesti määränpäävaltion asettamat
vaatimukset.

Poiketen siitä, mitä tässä asetuksessa sää-
detään, tuontilupaa ei vaadita kauttakuljetet-
tavilta tai toiseen jäsenvaltioon toimitettavilta
tuontieriltä. Sellaisilla kauttakuljetettavilla
elävillä eläimillä, joiden tuonti tämän asetuk-
sen mukaisesti edellyttää Elintarviketurvalli-
suusviraston tuontilupaa, on tuontiluvan si-
jasta oltava eläinten eläinlääkinnällisistä raja-
tarkastuksista annetun maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksen 3 §:n 4 momentin mu-
kainen Elintarviketurvallisuusviraston myön-
tämä lupa kauttakuljetukseen.

Suomeen tuotavien, kauttakuljetettavien tai
Suomen alueen kautta toiseen jäsenvaltioon
kuljetettavien elävien eläinten sekä niiden al-
kioiden ja sukusolujen kuljetuksesta ei saa
aiheutua eläintautien leviämisen vaaraa tai
vaaraa ihmisten terveydelle.

2 luku

Elävien eläinten tuontivaatimukset

6 §

Nautaeläinten tuontivaatimukset

Nautaeläimiä saadaan tuoda vain niistä
kolmansista maista tai maiden osista, jotka
mainitaan luettelosta kolmansista maista tai
niiden osista sekä eläinten terveyttä ja kan-
santerveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia
koskevista vaatimuksista tiettyjen elävien
eläinten ja tuoreen lihan tuonnissa yhteisöön
annetun neuvoston päätöksen 79/542/ETY
liitteen I osassa 1, ja joiden kohdalla liitteessä
on merkintä kyseiseen tarkoitukseen tuota-
vien nautaeläinten eläinlääkärintodistuksesta.

Nautaeläinten on täytettävä neuvoston pää-
töksen 79/542/ETY liitteen I osassa 2 olevan
asianomaisen eläinlääkärintodistuksen mu-
kaiset ehdot ja tuontierän mukana on oltava
kyseisen liitteen mallin mukainen eläinlääkä-
rintodistus.

Edellä 2 momentissa tarkoitetussa eläinlää-
kärintodistuksessa on todistettava naudan
tarttuvaa rinotrakeiittia (IBR) koskevat eri-
tyisvaatimukset neuvoston direktiivin
64/432/ETY täytäntöönpanosta yhteisön si-

säisessä nautaeläinten kaupassa naudan tart-
tuvaan rinotrakeiittiin liittyvien lisätakeiden
osalta ja tiettyjen jäsenvaltioiden esittämien
hävittämisohjelmien hyväksymisen osalta an-
netun komission päätöksen 2004/558/EY mu-
kaisten, Suomelle nautaeläinten tarttuvan
rinotrakeiitin (IBR) suhteen myönnettyjen li-
sävakuusvaatimusten täyttymisestä.

7 §

Sikojen tuontivaatimukset

Sikoja saadaan tuoda vain niistä kolman-
sista maista tai maiden osista, jotka mainitaan
neuvoston päätöksen 79/542/ETY liitteen I
osassa 1, ja joiden kohdalla liitteessä on mer-
kintä kyseiseen tarkoitukseen tuotavien siko-
jen eläinlääkärintodistuksesta.

Sikojen on täytettävä neuvoston päätöksen
79/542/ETY liitteen I osassa 2 olevan asian-
omaisen eläinlääkärintodistuksen mukaiset
ehdot ja tuontierän mukana on oltava kysei-
sen liitteen mallin mukainen eläinlääkärinto-
distus.

Edellä 2 momentissa tarkoitetussa eläinlää-
kärintodistuksessa on todistettava myös:

1) Aujeszkyn tautia koskevista lisätakeista
yhteisön sisäisessä sikojen kaupassa ja tähän
tautiin liittyvien tietojen antamista koskevista
vaatimuksista annetun komission päätöksen
2008/185/EY mukaisten, Suomelle sikojen
Aujeszkyn taudin suhteen myönnettyjen lisä-
vakuusvaatimusten täyttyminen; sekä

2) EFTA:n valvontaviranomaisen päätök-
sen 48/94/COL mukaisten, Suomelle TGE-
taudin (transmissible gastroenteritis) suhteen
myönnettyjen lisävakuusvaatimusten täytty-
minen.

8 §

Lampaiden ja vuohien tuontivaatimukset

Lampaita ja vuohia saadaan tuoda vain
niistä kolmansista maista tai maiden osista,
jotka mainitaan neuvoston päätöksen
79/542/ETY liitteen I osassa 1, ja joiden koh-
dalla liitteessä on merkintä kyseiseen tarkoi-
tukseen tuotavien lampaiden ja vuohien
eläinlääkärintodistuksesta.

Lampaiden ja vuohien on täytettävä neu-
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voston päätöksen 79/542/ETY liitteen I
osassa 2 olevan asianomaisen eläinlääkärin-
todistuksen mukaiset ehdot ja tuontierän mu-
kana on oltava kyseisen liitteen mallin mu-
kainen eläinlääkärintodistus.

9 §

Sarvikuonojen ja norsujen heimoihin kuulu-
vien eläinten sekä muiden sorkkaeläinten

tuontivaatimukset

Sarvikuonojen heimoon (Rhinocerotidae)
tai norsujen heimoon (Elephantidae) kuulu-
via eläimiä sekä muita sorkkaeläinten lah-
koon (Artiodactyla) kuuluvia eläimiä, kuin
6 − 8 §:ssä mainittuja nautaeläimiä, sikoja,
lampaita ja vuohia, saadaan tuoda vain niistä
kolmansista maista tai maiden osista, jotka
mainitaan neuvoston päätöksen 79/542/ETY
liitteen I osassa 1, ja joiden kohdalla liitteessä
on merkintä kyseessä olevien eläinten eläin-
lääkärintodistuksesta.

Eläinten on täytettävä neuvoston päätöksen
79/542/ETY liitteen I osassa 2 olevan asian-
omaisen eläinlääkärintodistuksen mukaiset
ehdot ja tuontierän mukana on oltava kysei-
sen liitteen mallin mukainen eläinlääkärinto-
distus.

Edellä 1 ja 2 momentissa säädetystä poike-
ten sirkuksiin, eläinnäyttelyihin sekä eläinten
terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten,
siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yh-
teisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuon-
nissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direk-
tiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jak-
sossa mainittujen erityisten yhteisön säädös-
ten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset
annetun neuvoston direktiivin 92/65/ETY 13
artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksyttyyn
yhteisöön, laitokseen tai keskukseen tuotavia
1 momentissa tarkoitettuja eläimiä saadaan
tuoda vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto
on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan
myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei
aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Lu-
vassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat
välttämättömät tuontiehdot.

10 §

Eläinten kuljetusta koskevat vaatimukset sekä
tuonnin jälkeinen eristäminen

Edellä 6-9 §:ssä tarkoitettujen eläinten

tuonti Suomeen suoraan kolmansista maista
tai kolmansista maista toisen jäsenvaltion
kautta sekä kauttakuljetus tai kuljetus Suo-
men alueen kautta toiseen jäsenvaltioon on
sallittua vain, jos tuontiin hyväksytyn kol-
mannen maan virkaeläinlääkäri on ennen
eläinten yhteisöön lähettämistä tarkastanut
eläimet sen varmistamiseksi, että eläimet
ovat terveitä ja että eläinten kuljetuksia kos-
kevia eläinsuojeluvaatimuksia noudatetaan
erityisesti juottamisen ja ruokinnan osalta.

Edellä 6 − 9 §:ssä tarkoitettuja eläimiä ei
saa lastata samaan kuljetusvälineeseen, jolla
kuljetetaan samanaikaisesti muita 6 − 9 §:ssä
tarkoitettuja eläimiä, joiden määränpää on
muu kuin jäsenvaltio. Kyseisiä eläimiä ei
myöskään saa kuljettaa kuljetusvälineellä,
jolla samanaikaisesti kuljetetaan terveydenti-
laltaan heikompia eläimiä.

Yhteisön alueelle kuljetettavia eläimiä ei
saa siirtää maanteitse, rautateitse tai jalan,
eikä eläinkuljetusta purkaa sellaisen kolman-
nen maan alueella, jota ei ole hyväksytty
kyseisten eläinten tuontiin yhteisöön. Eläin-
ten on saavuttava yhteisön rajatarkastusase-
malle kymmenen päivän kuluessa siitä päi-
västä, jona eläimet lastattiin viejänä toimi-
vassa kolmannessa maassa. Jos eläimiä kulje-
tetaan meriteitse, pidennetään määräaikaa
merimatkan keston verran. Eläinlääkärinto-
distukseen on tällöin liitettävä alkuperäiskap-
paleena neuvoston päätöksen 79/542/ETY
liitteen I osan 3 A mukainen aluksen päälli-
kön ilmoitus.

Teurastettaviksi tuotavat 6 − 9 §:ssä tarkoi-
tetut eläimet on toimitettava viipymättä mää-
räpaikkana olevaan teurastamoon, jossa ne on
teurastettava viiden työpäivän kuluessa. Ja-
lostukseen, tuotantoon tai teuraskasvatukseen
sekä eläintarhoihin, huvipuistoihin, metsäs-
tys- tai villieläinalueille tarkoitetut eläimet on
toimitettava viipymättä määräpaikkaansa,
jossa eläimiä on pidettävä vähintään 30 päi-
vän ajan Elintarviketurvallisuusviraston mää-
räysten mukaisesti. Virkaeläinlääkäri tai val-
tuutettu eläinlääkäri tekee määräpaikassa
eläimille kliinisen tarkastuksen viimeistään
ennen 30 päivän määräajan päättymistä. Tar-
kastuksen yhteydessä virkaeläinlääkäri tai
valtuutettu eläinlääkäri ottaa eläimistä näyt-
teitä tarttuvien tautien varalta Elintarviketur-
vallisuusviraston määräysten mukaisesti.
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11 §

Lemmikkieläinten tuontivaatimukset ja
tarkastuspaikat

Lemmikkieläinten tuontivaatimuksista ja
niistä kolmansista maista, joista tuonti on
sallittua, säädetään lemmikkieläinasetuk-
sessa. Lemmikkieläinasetuksen 13 artiklan
mukaiset lemmikkieläinten tuontiin nimetyt
tarkastuspaikat Suomessa mainitaan liitteessä
I.

Lemmikkieläiminä maahan tuotavien koi-
rien, kissojen, hillerien ja frettien tuontivaati-
muksista säädetään lisäksi liitteessä II. Lem-
mikkieläiminä tuotaviin yli viiteen koiraan,
kissaan, hilleriin tai frettiin sovelletaan 12
§:ssä säädettyjä tuontivaatimuksia.

12 §

Muiden kuin lemmikkieläiminä maahan tuo-
tavien koirien, kissojen, hillerien ja frettien

tuontivaatimukset

Muina kuin lemmikkieläiminä maahan
tuotavien koirien, kissojen, hillereiden ja fret-
tien tuontivaatimukset ovat liitteessä III. Liit-
teen III mukaiset tuontivaatimukset koskevat
myös lemmikkieläiminä maahan tuotavia
koiria, kissoja, hillereitä ja frettejä, jos eläin-
ten määrä on yli viisi yksilöä.

13 §

Jänisten ja kanien tuontivaatimukset

Jäniksiä ja kaneja saadaan tuoda niistä kol-
mansista maista, jotka mainitaan neuvoston
päätöksen 79/542/ETY liitteen II osassa 1, ja
joista tuoreen lihan tuonti yhteisön alueelle
on sallittua.

Jänisten ja kanien tuonnin ehtona on, että
eläimet ovat peräisin tilalta, jolla ei ole esiin-
tynyt tai epäilty raivotautia viimeisen kuu-
kauden aikana ja että eläimet eivät ole tuontia
edeltäneen kuukauden aikana olleet yhtey-
dessä eläimiin, joiden on todettu tai epäilty
sairastuneen raivotautiin. Jänisten ja kanien
alkuperätilalla ei ole voimassa viranomaisen
eläintautien vuoksi määräämiä rajoituksia ei-
vätkä tilan eläimet ole osoittaneet myksoma-
toosin kliinisiä oireita. Lisäksi eläinten mu-

kana on oltava eläinlääkärintodistus, josta il-
menee, että viejämaan toimivaltaisen viran-
omaisen hyväksymä eläinlääkäri on 24 tuntia
ennen eläinten lähettämistä suorittamassaan
kliinisessä tutkimuksessa todennut eläimet
terveiksi ja riittävän hyväkuntoisiksi kestä-
mään kuljetuksen määränpäähän.

Muista kolmansista maista, kuin neuvoston
päätöksen 79/542/ETY liitteen II osassa 1
mainituista, saadaan jäniksiä ja kaneja tuoda
vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on
myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myön-
täminen edellyttää, että maahantuonti ei ai-
heuta riskiä eläintautien leviämisestä. Lu-
vassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat
välttämättömät tuontiehdot.

Mitä 1 − 3 momentissa säädetään, ei sovel-
leta yksityishenkilön kolmansista maista mu-
kanaan tuomiin lemmikkieläiminään pitämiin
enintään viiteen jänikseen ja kaniin, joiden
tuontiehdoista säädetään 11 §:ssä.

14 §

Jyrsijöiden tuontivaatimukset

Jyrsijöitä saadaan tuoda niistä kolmansista
maista, jotka mainitaan neuvoston päätöksen
79/542/ETY liitteen II osassa 1, ja joista tuo-
reen lihan tuonti yhteisön alueelle on sallit-
tua. Eläinten mukana on oltava eläinlääkärin-
todistus, josta ilmenee, että viejämaan toimi-
valtaisen viranomaisen hyväksymä eläinlää-
käri on 24 tuntia ennen eläinten lähettämistä
suorittamassaan kliinisessä tutkimuksessa to-
dennut eläimet terveiksi ja riittävän hyväkun-
toisiksi kestämään kuljetuksen määränpää-
hän.

Muista kolmansista maista, kuin neuvoston
päätöksen 79/542/ETY liitteen II osassa 1
mainituista, saadaan jyrsijöitä tuoda vain, jos
Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt
siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edel-
lyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä
eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan
eläinten terveyttä koskevat välttämättömät
tuontiehdot.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei so-
velleta yksityishenkilön kolmansista maista
mukanaan tuomiin lemmikkieläiminään pitä-
miin enintään viiteen jyrsijään, joiden tuon-
tiehdoista säädetään 11 §:ssä.
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15 §

Muiden nisäkkäiden tuontivaatimukset

Muita kuin 6 − 9 ja 11 − 14 §:ssä tarkoitet-
tuja nisäkkäitä saadaan tuoda vain, jos Elin-
tarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt sii-
hen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edel-
lyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä
eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan
eläinten terveyttä koskevat välttämättömät
tuontiehdot.

16 §

Kalojen tuontivaatimukset

Viljeltäväksi tarkoitettuja kaloja saadaan
tuoda edellyttäen, että:

1) kalat ovat peräisin niistä kolmansista
maista tai maiden alueilta, jotka mainitaan
viljeltäviksi tarkoitettujen elävien kalojen
sekä niiden mätimunien ja sukusolujen sekä
ihmisravinnoksi tarkoitettujen vesiviljelystä
peräisin olevien elävien kalojen sekä niistä
saatavien tuotteiden tuontiin liittyvistä eläin-
ten terveyttä koskevista edellytyksistä ja to-
distuksiin liittyvistä vaatimuksista annetun
komission päätöksen 2003/858/EY liitteessä
I;

2) tuontierä täyttää neuvoston direktiivin
91/67/EY täytäntöönpanosta vesiviljeltyjen
eläinten eräiden tautien vastaisten toimenpi-
teiden osalta annetun komission päätöksen
2004/453/EY mukaiset Suomea koskevat li-
sävakuusvaatimukset;

3) tuontierän mukana on komission pää-
töksen 2003/858/EY liitteen II mallin mukai-
nen eläinten terveystodistus, jonka osalta on
noudatettava kyseisen päätöksen liitettä III;

4) kalat kuljetetaan olosuhteissa, jotka ei-
vät muuta niiden terveydentilaa; sekä

5) kalat tuodaan vesiviljelyrekisteristä an-
netun maa- ja metsätalousministeriön päätök-
sen (212/1996) mukaisesti rekisteröityyn vil-
jelylaitokseen.

Istuta ja ongi -kalastukseen tarkoitettuja
vesiviljelystä peräisin olevia kaloja saadaan
tuoda, jos tuontierä täyttää 1 momentin vaati-
mukset ja kalat istutetaan vain lampiin eikä
järvialueille tai muille rajaamattomille vesi-
alueille. Kalastuksessa syötteinä käytettävien
elävien kalojen tuonti on kiellettyä.

Istutettaviksi tarkoitettuja sekä tutkimus-
tarkoituksiin tuotavia kaloja saadaan tuoda
vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on
myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myön-
täminen edellyttää, että maahantuonti ei ai-
heuta riskiä eläintautien leviämisestä. Lu-
vassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat
välttämättömät tuontiehdot.

Edellä 1 − 3 momentissa tarkoitetun tuon-
nin osalta on varmistettava, että kuljetusvesi
ei välitä kalatauteja luonnonvesiin.

17 §

Koristekalojen tuontivaatimukset

Tätä pykälää sovelletaan:
1) luonnosta pyydystettyihin kaloihin,

jotka tuodaan koristekaloina käytettäviksi;
2) huolitsijoiden tai tukkukauppiaiden tuo-

miin koristekaloihin; sekä
3) koristekaloihin, jotka tuodaan sijoitetta-

vaksi eläinkauppaan, puutarhamyymälään,
puutarhalampeen, näyttelyakvaarioon tai
muuhun kaupalliseen tilaan, josta ei ole suo-
raa yhteyttä luonnonvesiin.

Tätä pykälää ei 6 momenttia lukuun otta-
matta sovelleta sellaisiin yksityishenkilön
mukanaan kuljettamiin tai tilaamiin lemmik-
kieläiminä pidettäviin koristekaloihin, joita ei
ole tarkoitettu myytäviksi tai välitettäviksi ja
joita pidetään muussa kuin kaupallisessa ak-
vaariossa tai puutarhalammessa, josta ei ole
suoraa yhteyttä luonnonvesiin.

Kylmän veden koristekaloja saadaan tuoda
vain niistä kolmansista maista tai maiden alu-
eilta, jotka mainitaan komission päätöksen
2003/858/EY liitteessä I tai koristekalojen
tuontiin liittyvistä eläinten terveyttä koske-
vista edellytyksistä ja todistuksiin liittyvistä
vaatimuksista annetun komission päätöksen
2006/656/EY liitteen I osassa I. Trooppisia
koristekaloja saadaan tuoda vain niistä kol-
mansista maista, jotka mainitaan komission
päätöksen 2006/656/EY liitteen I osassa II.

Kylmän veden koristekalojen tuontierän
mukana on oltava komission päätöksen
2006/656/EY liitteen II mallin mukainen
eläinten terveyttä koskeva todistus ja troop-
pisten koristekalojen tuontierän mukana on
oltava kyseisen päätöksen liitteen IV mallin
mukainen eläinten terveyttä koskeva todistus.
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Todistusten osalta on lisäksi noudatettava ky-
seisen päätöksen liitettä III.

Kylmän veden koristekalat on kuljetettava
suoraan vesiviljelyrekisteristä annetun maa-
ja metsätalousministeriön päätöksen mukai-
sesti rekisteröityihin tiloihin.

Tuotuja koristekaloja ei saa vapauttaa ka-
lanviljelylaitokseen tai muuhun altaaseen,
mistä ne voisivat karata luonnonvesiin. Ko-
ristekalojen tuonnissa on lisäksi varmistet-
tava, että tuontierän kuljetusvesi ei välitä ka-
latauteja luonnonvesiin.

Tutkimustarkoituksiin tuotavia koristeka-
loja saadaan tuoda vain, jos Elintarviketur-
vallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan.
Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että
maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintautien
leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten ter-
veyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

18 §

Nilviäisten tuontivaatimukset

Edelleen kasvatettaviksi, lihotettaviksi tai
uudelleensijoitettaviksi tuotavia nilviäisiä
saadaan tuoda edellyttäen, että:

1) nilviäiset ovat peräisin vain niistä kol-
mansista maista tai maiden alueilta, jotka
mainitaan nilviäisten sekä niiden mätimunien
ja sukusolujen edelleen kasvattamista, lihot-
tamista, uudelleensijoittamista tai ihmisravin-
noksi käyttämistä varten tapahtuvaan tuontiin
liittyvistä eläinten terveyttä koskevista edel-
lytyksistä ja todistuksiin liittyvistä vaatimuk-
sista annetun komission päätöksen
2003/804/EY liitteessä I;

2) tuontierän mukana on komission pää-
töksen 2003/804/EY liitteen II mallin mukai-
nen eläinten terveystodistus, jonka osalta on
noudatettava kyseisen päätöksen liitettä III;

3) nilviäiset kuljetetaan olosuhteissa, jotka
eivät muuta niiden terveydentilaa; sekä

4) nilviäiset tuodaan yhteisön vähimmäis-
toimista simpukoiden tiettyjen sairauksien
torjumiseksi annetun neuvoston direktiivin
95/70/EY 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti re-
kisteröidylle viljelylaitokselle.

Istutettaviksi tarkoitettuja sekä tutkimus-
tarkoituksiin tuotavia nilviäisiä saadaan tuoda
vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on
myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myön-

täminen edellyttää, että maahantuonti ei ai-
heuta riskiä eläintautien leviämisestä. Lu-
vassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat
välttämättömät tuontiehdot.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei kui-
tenkaan koske pysyvästi akvaarioissa pidettä-
viä koristenilviäisiä. Tuotuja koristenilviäisiä
ei saa vapauttaa viljelylaitokseen tai muuhun
altaaseen, mistä ne voisivat karata luonnon-
vesiin. Koristenilviäisten tuonnissa on lisäksi
varmistettava, että tuontierän kuljetusvesi ei
välitä eläintauteja luonnonvesiin.

19 §

Äyriäisten tuontivaatimukset

Viljeltäviksi, istutettaviksi tai tutkimustar-
koituksiin tuotaviksi tarkoitettuja makeanve-
den rapuja sekä muita äyriäisiä saadaan tuoda
vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on
myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myön-
täminen edellyttää, että maahantuonti ei ai-
heuta riskiä eläintautien leviämisestä. Lu-
vassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat
välttämättömät tuontiehdot.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei kuiten-
kaan koske pysyvästi akvaarioissa pidettäviä
koristeäyriäisiä. Tuotuja koristeäyriäisiä ei
saa vapauttaa viljelylaitokseen tai muuhun
altaaseen, mistä ne voisivat karata luonnon-
vesiin. Koristeäyriäisten tuonnissa on lisäksi
varmistettava, että tuontierän kuljetusvesi ei
välitä eläintauteja luonnonvesiin.

20 §

Mehiläisten ja kimalaisten tuontivaatimukset

Mehiläisiä (Apis mellifera) ja kimalaisia
(Bombus spp.) saadaan tuoda vain niistä kol-
mansista maista, jotka mainitaan eläinten ter-
veyttä koskevista vaatimuksista sekä mehi-
läisten ja kimalaisten (Apis mellifera & Bom-
bus spp.) terveystodistuksista tietyistä kol-
mansista maista tuonnin yhteydessä sekä pää-
töksen 2000/462/EY kumoamisesta annetun
komission päätöksen 2003/881/EY liitteen III
osassa 1. Mehiläisiä ja kimalaisia saadaan
tuoda lisäksi niistä maantieteellisesti sekä
epidemiologisesti eristyksissä sijaitsevista
kolmansien maiden osista, jotka mainitaan
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komission päätöksen 2003/881/EY liitteen III
osassa 2.

Mehiläisten ja kimalaisten tuonnin ehtona
on, että yhdessä kuljetussäiliössä on mehi-
läis- tai kimalaisemon lisäksi enintään 20
työläistä. Mehiläisten ja kimalaisten on täy-
tettävä komission päätöksen 2003/881/EY
liitteessä I olevan eläinlääkärintodistuksen
mukaiset ehdot ja tuontierän mukana on ol-
tava kyseisen liitteen mukainen eläinlääkärin-
todistus. Määräpaikassaan mehiläis- ja kima-
laispesät on asetettava viralliseen valvontaan
Elintarviketurvallisuusviraston määräysten
mukaisesti. Mehiläis- ja kimalaisemot tulee
siirtää uusiin kuljetussäiliöihin ennen kuin
emot saatetaan kosketuksiin paikallisten yh-
dyskuntien kanssa. Maahantuodut työläiset,
säiliöt ja muu emon mukana saapunut materi-
aali on lähettävä Elintarviketurvallisuusviras-
ton laboratorioon tutkittavaksi pienen pesä-
kuoriaisen, sen munien ja toukkien sekä Tro-
pilaelaps -punkin esiintymisen varalta. Labo-
ratoriotutkimusten jälkeen kaikki materiaali
on hävitettävä.

Poiketen siitä, mitä 2 momentissa sääde-
tään, alkuperämaassa hyväksytyn laitoksen
valvotuissa ympäristöolosuhteissa kasvatettu-
jen täysikasvuisten kimalaisten tuontierä voi
koostua enintään 200 kimalaista käsittävästä
yhdestä yhdyskunnasta. Tällöin tuontierän
mukana on oltava komission päätöksen
2003/881/EY liitteen II mallin mukainen
eläinlääkärintodistus, jonka mukaiset ehdot
maahantuotavien kimalaisten on täytettävä.
Kaikki täysikasvuisten kimalaisten mukana
maahantuotu materiaali on hävitettävä joko
välittömästi maahantuonnin jälkeen tai vii-
meistään yhdyskunnan elinkaaren päätyttyä.

3 luku

Sukusolujen tuontivaatimukset

21 §

Nautaeläinten sukusolujen tuontivaatimukset

Nautaeläinten spermaa saadaan tuoda vain
niistä kolmansista maista, jotka mainitaan
naudansukuisten kotieläinten siemennesteen
tuontia koskevista edellytyksistä annetun ko-
mission päätöksen 2004/639/EY liitteessä I.

Sperman luovuttajien sekä kolmannessa
maassa sijaitsevien keinosiemennysasemien
ja varastointiasemien tulee täyttää eläinten
terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön
sisäisessä naudansukuisten kotieläinten sie-
mennesteen kaupassa ja tuonnissa annetun
neuvoston direktiivin 88/407/ETY vaatimuk-
set.

Nautaeläinten sperman tuontierän mukana
on oltava komission päätöksen 2004/639/EY
liitteen II osan 1, 2 tai 3 mukainen eläinlää-
kärintodistus.

Nautaeläinten munasoluja saadaan tuoda
vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on
myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myön-
täminen edellyttää, että maahantuonti ei ai-
heuta riskiä eläintautien leviämisestä. Lu-
vassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat
välttämättömät tuontiehdot.

22 §

Sikojen sukusolujen tuontivaatimukset

Sikojen spermaa saadaan tuoda vain niistä
kolmansista maista, jotka mainitaan siansu-
kuisten kotieläinten siemennesteen tuontia
koskevista edellytyksistä annetun komission
päätöksen 2002/613/EY liitteessä I tai II.
Sperman on oltava kerätty komission päätök-
sen 2002/613/EY liitteessä V mainituilla kei-
nosiemennysasemilla.

Komission päätöksen 2002/613/EY liit-
teessä I mainituista maista tuotavien sperman
tuontierien mukana on oltava kyseisen pää-
töksen liitteen III mukainen eläinlääkärinto-
distus ja komission päätöksen 2002/613/EY
liitteessä II mainituista maista tuotavien tuon-
tierien mukana on oltava kyseisen päätöksen
liitteen IV mukainen eläinlääkärintodistus.

Komission päätöksen 2002/613/EY 2 ar-
tiklan mukaisesti sperman on oltava peräisin
keinosiemennysasemalta, jonka karjuja, sper-
man luovuttaja mukaan lukien, ei ole roko-
tettu Aujeszkyn tautia vastaan ja jotka on
terveystodistuksen mukaisesti tutkittu kieltei-
sin tuloksin Aujeszkyn taudin varalta seeru-
mineutralisaatio- tai ELISA –testillä, jossa
käytetään kaikkia Aujeszkyn taudin viruksen
vasta-aineita.

Sikojen munasoluja saadaan niiden kol-
mansien maiden luettelosta, joista jäsenval-
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tiot sallivat sikaeläinten munasolujen ja alki-
oiden tuonnin annetun komission päätöksen
2008/636/EY mukaisesti tuoda vain niistä
kolmansista maista, joista sikojen sperman
tuonti on sallittua komission päätöksen
2002/613/EY 1 artiklan mukaisesti. Sikojen
munasoluja saadaan tuoda vain, jos Elintarvi-
keturvallisuusvirasto on myöntänyt siihen lu-
van. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää,
että maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintau-
tien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten
terveyttä koskevat välttämättömät tuontieh-
dot.

23 §

Lampaiden ja vuohien sukusolujen tuonti-
vaatimukset

Lampaiden ja vuohien spermaa saadaan
tuoda vain, jos sperma on kerätty lampaiden
ja vuohien siemennesteen, munasolujen ja al-
kioiden tuonnista yhteisöön siltä osin kuin
kyse on kolmansien maiden, keinosiemen-
nysasemien ja alkionsiirtoryhmien luette-
loista sekä todistusvaatimuksista annetun ko-
mission päätöksen 2008/635/EY liitteessä I
mainitussa kolmannessa maassa ja kyseisessä
liitteessä mainitulla keinosiemennysasemalla.
Sperman tuontierän mukana on oltava kysei-
sen komission päätöksen liitteen II mukainen
eläinlääkärintodistus.

Lampaiden ja vuohien munasoluja saa
tuoda vain, jos ne on kerätty komission pää-
töksen 2008/635/EY liitteessä III mainitussa
kolmannessa maassa ja niiden kerääjänä on
toiminut kyseisessä liitteessä mainittu alkion-
siirtoryhmä. Munasolujen tuontierän mukana
on oltava kyseisen komission päätöksen liit-
teen IV mukainen eläinlääkärintodistus.

24 §

Hevoseläinten sukusolujen tuontivaatimukset

Hevoseläinten sukusoluja saadaan tuoda
vain niistä kolmansista maista tai maiden
osista, jotka mainitaan niiden kolmansien
maiden ja kolmansien maiden alueiden osien
alueiden luettelosta, joista jäsenvaltiot salli-
vat elävien hevoseläinten ja hevoseläinten
siemennesteen, munasolujen ja alkioiden
tuonnin, sekä päätösten 93/195/ETY ja
94/63/EY muuttamisesta annetun komission

päätöksen 2004/211/EY liitteessä I, jos kysei-
sen maan tai alueen kohdalla on liitteen tau-
lukossa merkintä sukusolujen tuonnin salli-
misesta.

Hevoseläinten sperman tuonnin edellytyk-
senä on, että sperma on kerätty ainoastaan
sellaisista hevoseläimistä, joiden pysyvä
tuonti yhteisöön on sallittua. Sperman on ol-
tava kerätty kolmansista maista tulevaan he-
voseläinten siemennesteen tuontiin hyväksyt-
tyjä keinosiemennysasemia koskevasta luet-
telosta annetun komission päätöksen
2004/616/EY liitteessä mainitulla keinosie-
mennysasemalla. Sperman tuontierän mu-
kana on oltava eläinten terveyttä koskevista
vaatimuksista ja terveystodistuksesta hevos-
eläinten siemennesteen tuonnissa annetun ko-
mission päätöksen 96/539/EY liitteen mukai-
nen eläinlääkärintodistus.

Hevoseläinten munasolujen tuonnin edel-
lytyksenä on, että munasolut sekä niiden ke-
räämistä, käsittelyä ja varastointia varten kol-
mannen maan toimivaltaisen viranomaisen
hyväksymä siirtoryhmä täyttävät neuvoston
direktiivin 92/65/ETY luvun III mukaiset
vaatimukset. Munasolujen tuontierän mukana
on oltava eläinten terveyttä koskevista vaati-
muksista ja terveystodistuksesta hevoseläin-
ten munasolujen ja alkioiden tuonnissa Eu-
roopan yhteisöön annetun komission päätök-
sen 96/540/EY liitteen mukainen eläinlääkä-
rintodistus.

25 §

Muiden kuin 21 − 24 §:ssä tarkoitettujen
sorkka- ja kavioeläinten sukusolujen tuonti-

vaatimukset

Muiden kuin 21 − 24 §:ssä tarkoitettujen
sorkka- ja kavioeläinten sukusoluja saadaan
tuoda vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto
on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan
myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei
aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Lu-
vassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat
välttämättömät tuontiehdot.

26 §

Kalojen sukusolujen tuontivaatimukset

Viljeltäväksi tarkoitettuja kalojen suku-
soluja saadaan tuoda edellyttäen, että:
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1) sukusolut ovat peräisin vain niistä kol-
mansista maista tai maiden alueilta, jotka
mainitaan komission päätöksen 2003/858/EY
liitteessä I;

2) tuontierän mukana on komission pää-
töksen 2003/858/EY liitteen II mallin mukai-
nen eläinten terveystodistus, jonka osalta on
noudatettava kyseisen päätöksen liitettä III;

3) sukusolut kuljetetaan olosuhteissa, jotka
eivät muuta niiden terveydentilaa; sekä

4) sukusolut tuodaan vesiviljelyrekisteristä
annetun maa- ja metsätalousministeriön pää-
töksen mukaisesti rekisteröityyn viljelylaitok-
seen.

Istutettaviksi tarkoitettuja sekä tutkimus-
tarkoituksiin tuotavia kalojen sukusoluja saa-
daan tuoda vain, jos Elintarviketurvallisuus-
virasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontilu-
van myöntäminen edellyttää, että maahan-
tuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämi-
sestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä
koskevat välttämättömät tuontiehdot.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun tuon-
nin osalta on varmistettava, että kuljetusvesi
ei välitä kalatauteja luonnonvesiin.

27 §

Nilviäisten sukusolujen tuontivaatimukset

Edelleen kasvatettaviksi, lihotettaviksi tai
uudelleensijoitettaviksi tuotavia nilviäisten
sukusoluja saadaan tuoda edellyttäen, että:

1) sukusolut ovat peräisin vain niistä kol-
mansista maista tai maiden alueilta, jotka
mainitaan komission päätöksen 2003/804/EY
liitteessä I;

2) tuontierän mukana on komission pää-
töksen 2003/804/EY liitteen II mallin mukai-
nen eläinten terveystodistus, jonka osalta on
noudatettava kyseisen päätöksen liitettä III;

3) sukusolut kuljetetaan olosuhteissa, jotka
eivät muuta niiden terveydentilaa; sekä

4) sukusolut tuodaan neuvoston direktiivin
95/70/EY 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti re-
kisteröidylle viljelylaitokselle.

Istutettavaksi tarkoitettuja sekä tutkimus-
tarkoituksiin tuotavia nilviäisten sukusoluja
saadaan tuoda vain, jos Elintarviketurvalli-
suusviraston on myöntänyt siihen luvan.
Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että
maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintautien

leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten ter-
veyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun tuon-
nin osalta on varmistettava, että kuljetusvesi
ei välitä eläintauteja luonnonvesiin.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei kui-
tenkaan koske pysyvästi akvaarioissa pidettä-
vien koristenilviäisten sukusoluja.

28 §

Äyriäisten sukusolujen tuontivaatimukset

Viljeltäviksi, istutettaviksi tai tutkimustar-
koituksiin tuotaviksi tarkoitettuja makeanve-
den rapujen sukusoluja sekä muiden äyriäis-
ten sukusoluja saadaan tuoda vain, jos Elin-
tarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt sii-
hen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edel-
lyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä
eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan
eläinten terveyttä koskevat välttämättömät
tuontiehdot.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun tuonnin
osalta on varmistettava, että kuljetusvesi ei
välitä eläintauteja luonnonvesiin.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei kuiten-
kaan koske pysyvästi akvaarioissa pidettä-
vien koristeäyriäisten sukusoluja.

4 luku

Alkioiden tuontivaatimukset

29 §

Nautaeläinten alkioiden tuontivaatimukset

Nautaeläinten alkioita saadaan tuoda vain
niistä kolmansista maista, jotka mainitaan
eläinten terveyttä ja eläinlääkärintodistuksia
koskevista vaatimuksista naudan alkioiden
tuonnissa yhteisöön ja päätöksen
2005/217/EY kumoamisesta annetun komis-
sion päätöksen 2006/168/EY liitteessä I.

Nautaeläinten alkiot on kerännyt, käsitellyt
ja varastoinut naudansukuisten eläinten alki-
oiden yhteisöön suuntautuvaan tuontiin kol-
mansissa maissa hyväksyttyjen alkionsiirto-
ryhmien ja alkiontuotantoryhmien luettelosta
annetun komission päätöksen 2008/155/EY
liitteessä mainittu alkionsiirto- tai alkiontuo-
tantoryhmä.

2689N:o 866

3 /145



Luonnollisesti hedelmöittyneiden (in vivo)
nautaeläinten alkioiden tuontierän mukana on
oltava komission päätöksen 2006/168/EY
liitteen II mukainen eläinlääkärintodistus.
Koeputkihedelmöityksellä (in vitro) tuotettu-
jen nautaeläinten alkioiden tuontierän mu-
kana on oltava:

1) komission päätöksen 2006/168/EY liit-
teen III mukainen eläinlääkärintodistus, kun
alkioiden tuotannossa on käytetty neuvoston
direktiivin 88/407/ETY vaatimusten mukaista
siemennestettä; tai

2) komission päätöksen 2006/168/EY liit-
teen IV mukainen eläinlääkärintodistus, kun
alkioiden tuotannossa on käytetty siemennes-
tettä, joka on joko tuotettu tai varastoitu ko-
mission päätöksen 2004/639/EY liitteessä I
mainitussa kolmannessa maassa sijaitsevalla
hyväksytyllä keinosiemennysasemalla tai hy-
väksytyssä siemennesteen varastointikeskuk-
sessa. Tällaisilla alkioilla ei saa tuonnin jäl-
keen käydä yhteisön sisäistä kauppaa ja al-
kiot tulee istuttaa ainoastaan sellaisiin nautoi-
hin, jotka ovat eläinlääkärintodistuksessa
mainitussa määräjäsenvaltiossa.

30 §

Sikojen alkioiden tuontivaatimukset

Sikojen alkioita saadaan komission päätök-
sen 2008/636/EY mukaisesti tuoda vain
niistä kolmansista maista, joista sikojen sper-
man tuonti on sallittua komission päätöksen
2002/613/EY 1 artiklan mukaisesti. Sikojen
alkioita saadaan tuoda vain, jos Elintarvike-
turvallisuusvirasto on myöntänyt siihen lu-
van. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää,
että maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintau-
tien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten
terveyttä koskevat välttämättömät tuontieh-
dot.

31 §

Lampaiden ja vuohien alkioiden tuonti-
vaatimukset

Lampaiden ja vuohien alkioita saa tuoda
vain, jos ne on kerätty komission päätöksen

2008/635/EY liitteessä III mainitussa kol-
mannessa maassa ja ne on kerännyt kysei-
sessä liitteessä mainittu alkionsiirtoryhmä.
Alkioiden tuontierän mukana on oltava ky-
seisen komission päätöksen liitteen IV mu-
kainen eläinlääkärintodistus.

32 §

Hevoseläinten alkioiden tuontivaatimukset

Hevoseläinten alkioita saadaan tuoda vain
niistä kolmansista maista tai maiden osista,
jotka mainitaan komission päätöksen
2004/211/EY liitteessä I, jos kyseisen maan
tai alueen kohdalla on liitteen taulukossa
merkintä alkioiden tuonnin sallimisesta. Alki-
oiden tuonnin edellytyksenä on, että alkiot on
kerännyt, käsitellyt ja varastoinut kolmannen
maan toimivaltaisen viranomaisen hyväk-
symä siirtoryhmä.

Hevoseläinten alkioiden tuontierän mu-
kana on oltava komission päätöksen
96/540/EY liitteen mukainen eläinlääkärinto-
distus.

33 §

Muiden kuin 29 − 32 §:ssä tarkoitettujen
sorkka- ja kavioeläinten alkioiden tuontivaa-

timukset

Muiden kuin 29 − 32 §:ssä tarkoitettujen
sorkka- ja kavioeläinten alkioita saadaan
tuoda vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto
on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan
myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei
aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Lu-
vassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat
välttämättömät tuontiehdot.

5 luku

Erinäiset säännökset

34 §

TSE –tauteja koskevat vaatimukset

TSE -tauteja koskevista vaatimuksista elä-
vien nautaeläinten, lampaiden ja vuohien
sekä lampaiden ja vuohien siemennesteen ja
alkioiden tuonnissa säädetään tiettyjen spon-
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giformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, val-
vontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä
annetussa Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton asetuksessa (EY) N:o 999/2001.

Lampaiden ja vuohien sekä lampaiden ja
vuohien sukusolujen ja alkioiden scrapieta
koskevista lisätakeista säädetään lisäksi Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EY) N:o 999/2001 täytäntöönpanosta kan-
sallisten scrapientorjuntaohjelmien ja lisäta-
keiden osalta, päätöksen 2003/100/EY tie-
tyistä vaatimuksista poikkeamisesta ja ase-
tuksen (EY) N:o 1874/2003 kumoamisesta
annetussa komission asetuksessa (EY) N:o
546/2006. Kyseisen komission asetuksen 3
artiklassa tarkoitettujen virallisten siirtorajoi-
tusten asettamisesta päättää Elintarviketurval-
lisuusvirasto. Siirtorajoitusten tulee olla voi-
massa seitsemän vuoden ajan maahantuonti-
päivästä, ja niillä kielletään:

1) lampaiden ja vuohien tuonti tilalle ja
siirto tilalta toiselle tilalle, lukuun ottamatta
ARR/ARR prioniproteiinin genotyypin lam-
paita; sekä

2) lampaiden ja vuohien sperman, alkioi-
den ja munasolujen tuonti tilalle ja siirto ti-
lalta, lukuun ottamatta lampaiden spermaa,
alkioita ja munasoluja, jotka ovat lähtöisin
ARR/ARR prioniproteiinin genotyypin luo-
vuttajaeläimestä.

35 §

Eräisiin hormonaalisiin ja tyreostaattisiin ai-
neisiin sekä beeta-agonisteihin liittyvät tuon-

tirajoitukset

Sen estämättä, mitä 2 luvussa säädetään,
kolmansista maista ei saa tuoda tuotantoeläi-
miä, joille on annettu tyreostaatteja, stilbee-
nejä, stilbeenijohdannaisia, niiden suoloja ja
estereitä, 17-beta-estradiolia ja sen esteri-
tyyppisiä johdannaisia, beeta-agonisteja tai
aineita, joilla on estrogeeni-, androgeeni- tai
gestageenivaikutusta. Kolmansista maista
saadaan kuitenkin tuoda sellaisia edellä tar-
koitettuja eläimiä, joita on käsitelty eräiden
lääkeaineiden käytön kieltämisestä eläimille
annetun maa- ja metsätalousministeriön pää-
töksen (743/1997) 2 ja 3 a §:n mukaisesti.

36 §

Luettelonpitoa koskevat vaatimukset

Tässä asetuksessa tarkoitettujen elävien
eläinten sekä sukusolujen tai alkioiden tuo-
jien on pidettävä luetteloa kaikista vastaanot-
tamistaan tuontieristä. Luettelosta on käytävä
ilmi seuraavat tiedot:

1) lähetyksen saapumispäivämäärä;
2) lähetyksen sisältö (eläinlaji, lukumäärä

ja mahdolliset tunnistusmerkit tai sukusolu-
jen ja alkioiden tiedot ja määrä);

3) viejämaa;
4) tila tai –laitos, josta eläimet tai suku-

solut tai alkiot ovat peräisin; sekä
5) seuraavat vastaanottajat, jos tuoja on

luovuttanut vastaanottamiinsa tuontieriin
kuuluvia eläimiä tai sukusoluja tai alkioita
eteenpäin.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua luetteloa
on säilytettävä vähintään viisi vuotta tuonnin
jälkeen. Luettelo on pyynnöstä esitettävä
kunnan- tai läänineläinlääkärille.

37 §

Todistukset ja muut asiakirjat

Kaikkien tässä asetuksessa tarkoitettujen
tuontierien mukana seuraavien eläinlääkärin-
todistusten, terveystodistusten ja muiden vi-
rallisten asiakirjojen on oltava elävien eläin-
ten osalta eläinten eläinlääkinnällisistä raja-
tarkastuksista annetun maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksen liitteen 2 kohdan 1 mu-
kaisia sekä alkioiden ja sukusolujen osalta
eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja mui-
den tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkas-
tuksista annetun maa- ja metsätalousministe-
riön asetuksen liitteen 2 kohdan A mukaisia.
Suomeen tarkoitetun tuontierän todistukset
saadaan laatia suomen ja ruotsin kielen si-
jasta myös englannin kielellä.

Tuojan on säilytettävä kaikki tässä asetuk-
sessa säädetyt todistukset ja muut asiakirjat
tai niiden kopiot vähintään viisi vuotta tuon-
nin jälkeen.

38 §

Eläintautitilanteen muutos

Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa sää-
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detään, on elävien eläinten sekä sukusolujen
ja alkioiden maahantuonnissa noudatettava
alkuperä-, viejä- tai kauttakuljetusmaata kos-
kevia komission antamia suojapäätöksiä.

39 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2009.

Tällä asetuksella kumotaan eräiden kol-
mansista maista tuotavien eläinten sekä nii-
den alkioiden ja sukusolujen eläintautivaati-
muksista 14 päivänä maaliskuuta 1997 an-
nettu maa- ja metsätalousministeriön päätös
(231/1997) siihen myöhemmin tehtyine muu-
toksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa
myönnetyt tuontiluvat ovat edelleen voi-
massa luvassa mainitun ajan.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintöneuvos Hentriikka Kontio
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Liite 1

LEMMIKKIELÄINTEN MAAHANTUONTIIN NIMETYT TARKASTUSPAIKAT
SUOMESSA

1. LENTOTEITSE SAAPUVIEN LEMMIKKIELÄINTEN TARKASTUSPAIKAT

Helsinki-Vantaan lentokenttä

2. MAANTEITSE JA RAUTATEITSE SAAPUVIEN LEMMIKKIELÄINTEN
TARKASTUSPAIKAT

Imatra
Kuusamo
Niirala
Nuijamaa
Raja-Jooseppi
Salla
Vaalimaa
Vainikkala
Vartius

3. MERITEITSE SAAPUVIEN LEMMIKKIELÄINTEN TARKASTUSPAIKAT

Helsinki (Eteläsatama, Katajanokka, Länsisatama, Sompasaari)
Hamina
Hanko
Inkoo
Kotka
Loviisa
Maarianhamina
Porvoo
Turku
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Liite II

LEMMIKKIELÄIMINÄ MAAHAN TUOTAVIEN KOIRIEN, KISSOJEN,
HILLERIEN JA FRETTIEN TUONTIVAATIMUKSET

Seuraavat tuontivaatimukset koskevat lemmikkieläinasetuksen mukaisesti enintään viittä
maahan tuotavaa lemmikkikoiraa, -kissaa, -hilleriä tai –frettiä. Jos lemmikkejä tuodaan saman-
aikaisesti enemmän kuin viisi yksilöä, tuontivaatimukset ovat lemmikkieläinasetuksen mukai-
sesti kaupallisen tuonnin mukaiset ja maahantuontiin sovelletaan siten liitteen III mukaisia
tuontivaatimuksia.

1. Tuontimaita ja eläinlääkärintodistusta koskevat vaatimukset

Niistä maista, joista koirien, kissojen, hillerien ja frettien tuonti on sallittua, säädetään
lemmikkieläinasetuksen 8 artiklassa.

Koirien, kissojen, hillerien ja frettien tuontierän mukana on oltava komission päätöksen
2004/824/EY liitteen mallin mukainen eläinlääkärintodistus. Lemmikkieläinasetuksen liitteessä
II olevan B osan 2 jaksossa luetelluista maista tuotavien koirien, kissojen, hillerien ja frettien
mukana voi eläinlääkärintodistuksen sijasta olla komission päätöksen 2003/803/EY mallin
mukainen passi, jos kyseiset maat ovat ilmoittaneet komissiolle ja jäsenvaltioille käyttävänsä
passia eläinlääkärintodistuksen sijasta.

2. Tunnistusmerkintää koskevat vaatimukset

Lemmikkieläinten tunnistusmerkinnästä säädetään lemmikkieläinasetuksen 4 artiklassa.

3. Raivotautirokotusta ja serologista tutkimusta koskevat vaatimukset

Koirille, kissoille, hillereille ja freteille annettavan raivotautirokotteen on oltava kansainvä-
lisen eläintautijärjestön (OIE) standardien mukaisesti valmistettu inaktivoitu rokote.

Lemmikkieläinasetuksen 8 artiklan b kohdassa säädetään eläimille tehtävästä serologisesta
tutkimuksesta raivotaudin varalta silloin, kun koiria, kissoja, hillereitä tai frettejä tuodaan
maahan jostain muusta kolmannesta maasta kuin lemmikkieläinasetuksen liitteessä II maini-
tuista maista.

4. Ekinokokkoosia koskevat vaatimukset

Suomeen tuotavien koirien, kissojen, hillerien ja frettien on täytettävä lemmikkieläinasetuk-
sen 16 artiklan mukaisesti ekinokokkoosia koskevat Suomen kansalliset vaatimukset. Ekino-
kokkoosia koskevien vaatimusten mukaisesti edellä kohdan 1 mukaisessa eläinlääkärintodis-
tuksessa tai passissa tulee olla merkintä, että eläimelle on enintään 30 päivää ennen sen
saapumista Suomeen annettu asianmukainen annos pratsikvantelia tai epsiprantelia sisältävää,
asianomaiselle eläinlajille hyväksyttyä lääkettä ekinokokkoosia aiheuttavia heisimatoja vas-
taan. Vaatimusta eläinlääkärintodistuksesta ekinokokkoosia vastaan annetusta lääkityksestä ei
sovelleta eläimiin, jotka tuodaan Suomeen 24 tunnin kuluessa siitä kun ne on viety pois
Suomesta.
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5. Alle 3 kk ikäisten raivotautia vastaan rokottamattomien koiran- ja kissanpentujen
tuontivaatimukset

Alle kolmen kuukauden ikäisten raivotautia vastaan rokottamattomien lemmikkeinä tuota-
vien koiran- ja kissanpentujen tuonti Suomeen on kansallisesti sallittu kolmansista maista
yhteisöön tapahtuvia koiran- ja kissanpentujen muita kuin kaupallisia kuljetuksia koskevien
edellytysten vahvistamisesta annetun komission päätöksen 2004/839/EY artiklan 1 mukaisesti
vain niistä lemmikkieläinasetuksen liitteessä II olevassa B ja C osassa mainituista kolmansista
maista, jotka ovat kansainvälisen eläintautijärjestön (OIE) standardien mukaisesti raivotautiva-
paita maita.

Alle kolmen kuukauden ikäisten koiran- ja kissanpentujen tuonnille asetettavista vaatimuk-
sista säädetään lemmikkieläinasetuksen 5 artiklan 2 kohdassa. Lisäksi eläinten on täytettävä
kohtien 1, 2 ja 4 mukaiset vaatimukset.

Alle kolmen kuukauden ikäisten raivotautia vastaan rokottamattomien lemmikkeinä tuotujen
koiran ja kissanpentujen kuljettaminen tuonnin jälkeen toiseen jäsenvaltioon on sallittua
komission päätöksen 2004/839/EY artiklan 1 kohdan 2 mukaisesti vain, jos eläimet täyttävät
kohdejäsenvaltiosta riippuen joko lemmikkieläinasetuksen 5 artiklan 1 kohdassa tai 6 artiklan 1
kohdassa säädetyt edellytykset.
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Liite III

MUINA KUIN LEMMIKKIELÄIMINÄ MAAHAN TUOTAVIEN KOIRIEN,
KISSOJEN, HILLERIEN JA FRETTIEN TUONTIVAATIMUKSET

Seuraavat tuontivaatimukset koskevat muina kuin lemmikkieläiminä maahan tuotavia koiria,
kissoja, hillereitä ja frettejä. Tuontivaatimukset koskevat myös lemmikkeinä maahan tuotavia
koiria, kissoja, -hillereitä ja frettejä, jos tuontierä käsittää enemmän kuin viisi eläinyksilöä.

1. Tuontiin sallitut maat ja tuontivaatimukset

Koiria, kissoja, hillereitä ja frettejä saadaan tuoda maahan komission päätöksen
2004/595/EY mukaisesti niistä kolmansista maista, jotka mainitaan neuvoston päätöksen
79/542/ETY liitteen II osassa 1 tai lemmikkieläinasetuksen liitteen II osan B jaksossa 2 ja
osassa C.

Jos koiria, kissoja, hillereitä ja frettejä tuodaan neuvoston direktiivin 92/65/ETY 2 artiklan c
kohdassa tarkoitettuun, kyseisen direktiivin 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti virallisesti hyväk-
syttyyn yhteisöön, laitokseen tai keskukseen, saadaan koiria, kissoja, hillereitä ja frettejä tuoda
maahan ainoastaan niistä kolmansista maista, jotka mainitaan lemmikkieläinasetuksen liitteen
II osan B jaksossa 2 ja osassa C.

Eläinten tuontivaatimuksina noudatetaan neuvoston direktiivin 92/65/ETY 16 artiklan mu-
kaisesti vähintään lemmikkieläinasetuksen III luvun vaatimuksia.

2. Eläinlääkärintodistusta koskevat vaatimukset

Koirien, kissojen, hillereiden ja frettien mukana on oltava komission päätöksen
2004/595/EY liitteen mallin mukainen eläinlääkärintodistus.

Jos koiria, kissoja, hillereitä ja frettejä tuodaan neuvoston direktiivin 92/65/ETY 2 artiklan c
kohdassa tarkoitettuun, kyseisen direktiivin 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti virallisesti hyväk-
syttyyn yhteisöön, laitokseen tai keskukseen, tuontierän mukana on kuitenkin oltava komission
päätöksen 2005/64/EY mukainen eläinlääkärintodistus.

3. Tunnistusmerkintää koskevat vaatimukset

Koirien, kissojen, hillereiden ja frettien tunnistusmerkinnästä säädetään lemmikkieläinase-
tuksen 4 artiklassa.

4. Raivotautirokotusta ja serologista tutkimusta koskevat vaatimukset

Eläimille annettavan raivotautirokotteen on oltava kansainvälisen eläintautijärjestön (OIE)
standardien mukaisesti valmistettu inaktivoitu rokote.

Lemmikkieläinasetuksen 8 artiklan b kohdassa säädetään eläimille tehtävästä serologisesta
tutkimuksesta raivotaudin varalta silloin, kun koiria, kissoja, hillereitä tai frettejä tuodaan
maahan jostain muusta kolmannesta maasta kuin lemmikkieläinasetuksen liitteen II osan B
jaksossa 2 ja osassa C mainituista maista.

5. Kliinistä tutkimusta koskevat vaatimukset

Kolmannen maan eläinlääkärin tulee suorittaa eläimelle kohdan 2 mukaisessa eläinlääkärin-
todistuksessa mainittu kliininen tutkimus 24 tuntia ennen eläimen lähettämistä ja vakuutettava,
että eläin on terve ja kykenee kestämään kuljetuksen määränpäähän.
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6. Ekinokokkoosia koskevat vaatimukset

Suomeen tuotavien koirien, kissojen, hillerien ja frettien on täytettävä lemmikkieläinasetuk-
sen 16 artiklan mukaisesti ekinokokkoosia koskevat Suomen kansalliset vaatimukset. Ekino-
kokkoosia koskevien vaatimusten mukaisesti edellä kohdan 2 mukaisessa eläinlääkärintodis-
tuksessa tulee olla merkintä, että eläimelle on enintään 30 päivää ennen sen saapumista
Suomeen annettu asianmukainen annos pratsikvantelia tai epsiprantelia sisältävää, asianomai-
selle eläinlajille hyväksyttyä lääkettä ekinokokkoosia aiheuttavia heisimatoja vastaan. Vaati-
musta eläinlääkärintodistuksesta ekinokokkoosia vastaan annetusta lääkityksestä ei sovelleta
eläimiin, jotka tuodaan Suomeen 24 tunnin kuluessa siitä kun ne on viety pois Suomesta.
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 867

Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta siipikarjasta ja muista linnuista sekä
niiden siitosmunista

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatar-
kastuksesta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1192/1996) 2 ja 5 §:n sekä 30 §:n 2
momentin sekä 18 päivänä tammikuuta 1980 annetun eläintautilain (55/1980) 12 ja 12 c §:n
nojalla, sellaisina kuin niistä ovat edellisen lain 2 ja 5 § osaksi laissa 397/1998 ja jälkimmäisen
lain 12 ja 12 c § laissa 303/2006:

Neuvoston direktiivi 90/539/ETY (31990L0539); EYVL N:o L 303, 31.10.1990, s. 6,
neuvoston direktiivi 91/496/ETY (31991L0496); EYVL N:o L 268, 24.9.1991, s. 56,
neuvoston direktiivi 92/65/ETY (31992L0065); EUVL N:o L 268, 14.9.1992, s. 54,
komission päätös 94/963/EY (31994D0963); EYVL N:o L 371, 31.12.1994, s. 29,
neuvoston päätös 95/410/EY (31995D0410); EYVL N:o L 243, 11.10.1995, s. 25,
neuvoston direktiivi 96/22/EY; EUVL N:o L 125, 23.5.1996, s. 3,
ETA:n sekakomitean päätös N:o 69/98; EUVL N:o L 158, 24.6.1999, s. 1,
komission päätös 2003/644/EY (32003D0644); EYVL N:o L 228, 12.9.2003, s. 29,
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 998/2003 (32003R0998); EUVL N:o L 146, 13.6.2003, s. 1,
komission päätös 2004/235/EY (32004D0235); EYVL N:o L 72, 11.3.2004, s. 86,
komission päätös 2007/25/EY (32007D0025); EYVL N:o L 8, 13.1.2007, s. 29,
komission päätös 2007/240/EY (32007D0240); EUVL N:o L 104, 21.4.2007, s. 37,
komission asetus (EY) N:o 318/2007 (32007R0318); EYVL N:o L 84, 24.3.2007, s. 7,
komission asetus (EY) N:o 798/2008 (32008R0798); EYVL N:o L 226, 23.8.2008, s.1

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän asetuksen tarkoituksena on estää
eräiden eläintautien leviäminen Suomeen
tuotaessa maahan siipikarjaa ja muita lintuja
sekä niiden siitosmunia Euroopan yhteisön
ulkopuolisista maista (kolmannet maat).

Tässä asetuksessa säädetään ehdoista,

joilla siipikarjaa ja muita lintuja sekä niiden
siitosmunia saadaan tuoda Suomeen joko
suoraan kolmansista maista tai kolmansista
maista Euroopan unionin toisen jäsenvaltion
kautta. Asetusta sovelletaan myös kolman-
sista maista Suomen alueen kautta edelleen
johonkin kolmanteen maahan tai Euroopan
unionin jäsenvaltioon kuljetettavaan siipikar-
jaan ja muihin lintuihin sekä niiden siitosmu-
niin siltä osin kuin tässä asetuksessa sääde-
tään.

Mitä tässä asetuksessa säädetään Euroopan
unionin jäsenvaltiosta ja Euroopan yhteisön
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alueesta, sovelletaan myös Norjaan. Tämän
asetuksen säännösten lisäksi on noudatettava,
mitä Euroopan yhteisön kolmansien maiden
kanssa tekemissä siipikarjan ja muiden lintu-
jen sekä niiden siitosmunien tuontia ja kaut-
takuljetusta koskevissa kansainvälisissä sopi-
muksissa määrätään.

2 §

Soveltamisalan rajaukset

Tätä asetusta ei sovelleta Norjasta tuota-
vaan siipikarjaan, muihin lintuihin eikä nii-
den siitosmuniin, joihin sovelletaan, mitä
eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön si-
sämarkkinoilla annetuissa maa- ja metsäta-
lousministeriön säädöksissä säädetään.

3 §

Suhde eräisiin säädöksiin

Siipikarjan ja muiden lintujen kuljetuksissa
noudatettavista eläinsuojeluvaatimuksista
säädetään eläinten suojelusta kuljetuksen ja
siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä
direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja ase-
tuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta an-
netussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o
1/2005 ja eläinten kuljetuksesta annetussa
laissa (1429/2006).

Siipikarjan ja muiden lintujen eläinlääkin-
nällisestä rajatarkastuksesta säädetään eläin-
ten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista an-
netussa maa- ja metsätalousministeriön ase-
tuksessa (398/2004) sekä kolmansista maista
yhteisöön tuotavien eläinten ilmoittamisesta
ja eläinlääkärintarkastuksia koskevan asiakir-
jan laadinnasta annetussa komission asetuk-
sessa (EY) N:o 282/2004.

Siipikarjan ja muiden lintujen siitosmunien
eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta sääde-
tään eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja
muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä raja-
tarkastuksista annetussa maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksessa (1370/2004) sekä
kolmansista maista tuotavien tuotteiden
eläinlääkinnällisistä tarkastusmenettelyistä
yhteisön rajatarkastusasemilla annetussa ko-
mission asetuksessa (EY) N:o 136/2004.

Uhanalaisten sekä rauhoitettujen eläinla-

jien tuonnista säädetään tämän asetuksen li-
säksi luonnonsuojelulain (1096/1996) 44 ja
45 §:ssä.

Vierasperäisten riistalintukantojen tuon-
nista tai luontoon laskemisesta säädetään tä-
män asetuksen lisäksi metsästyslain
(615/1993) 42 §:ssä.

4 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) siipikarjalla kanoja, kalkkunoita, helmi-

kanoja, ankkoja, sorsia, hanhia, viiriäisiä,
kyyhkysiä, fasaaneja, peltopyitä sekä sileä-
lastaisia lintuja (Ratitae) siten kuin ne on
määritelty sellaisten kolmansien maiden ja
niiden alueiden, vyöhykkeiden tai erillisaluei-
den luettelon vahvistamisesta, joista saa
tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta
siipikarjaa ja siipikarjatuotteita, sekä eläinlää-
kärintodistuksia koskevista vaatimuksista an-
netun komission asetuksen (EY) N:o
798/2008 2 artiklan 1 kohdassa;

2) siitosmunilla siipikarjan munia siten
kuin ne on määritelty komission asetuksen
(EY) N:o 798/2008 2 artiklan 2 kohdassa
sekä muiden lintujen munia, jotka on tarkoi-
tettu haudontaan;

3) untuvikoilla kaikkea alle 72 tunnin
ikäistä siipikarjaa siten kuin se on määritelty
komission asetuksen (EY) N:o 798/2008 2
artiklan 3 kohdassa;

4) laitoksella komission asetuksen (EY)
N:o 798/2008 2 artiklan 12 kohdassa määri-
teltyjä tiloja tai niiden osia;

5) harrastelinnuilla muita lintuja kuin
eläinten terveysvaatimuksista tuotaessa tiet-
tyjä lintuja yhteisöön sekä lintujen tuontiin
liittyvistä karanteenivaatimuksista annetun
komission asetuksen (EY) N:o 318/2007 2
artiklan a - f kohdassa tarkoitettuja lintuja;

6) lemmikkilinnuilla lemmikkieläiminä pi-
dettäviä lintuja siten kuin ne on määritelty
lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin
kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä
koskevista vaatimuksista ja neuvoston direk-
tiivin 92/65/ETY muuttamisesta annetun Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EY) N:o 998/2003, myöhemmin lemmikki-
eläinasetus, 3 artiklan a kohdassa, ja joita

2699N:o 867



tuodaan yhteisön alueelle kerralla enintään
viisi yksilöä;

7) tuotantoeläimillä tuotantoeläimiä siten
kuin ne on määritelty eläinten lääkitsemisestä
annetun lain (617/1997) 4 §:n 7 kohdassa;

8) tuontierällä siipikarjaa ja muita lintuja
sekä niiden siitosmunia, jotka ovat peräisin
samasta kolmannesta maasta tai sen alueelta
ja joilla on yhteinen eläinlääkärintodistus;

9) valtuutetulla eläinlääkärillä eläinlääkä-
riä, jolle Elintarviketurvallisuusvirasto on an-
tanut tehtäväksi tässä asetuksessa tarkoitettu-
jen tarkastusten ja toimenpiteiden suorittami-
sen tietyssä laitoksessa;

10) tuonnilla tuontierän toimittamista Eu-
roopan yhteisön alueelle tai markkinoille;

11) kauttakuljetuksella tuontierän kuljetta-
mista Euroopan yhteisön alueen kautta edel-
leen johonkin kolmanteen maahan;

12) alkuperämaalla kolmatta maata, jossa
siipikarja ja muut linnut sekä niiden siitosmu-
nat on tuotettu;

13) viejämaalla kolmatta maata, jossa vir-
kaeläinlääkäri on allekirjoittanut tuontierän
mukana olevan eläinlääkärintodistuksen;

14) yhteisöllä Euroopan yhteisöä;
15) jäsenvaltiolla Euroopan unionin jäsen-

valtiota;
16) komissiolla Euroopan yhteisöjen ko-

missiota; sekä
17) suojapäätöksellä komission antamaa

päätöstä, jolla rajoitetaan tuontia kolmannesta
maasta tai kuljetusta sen kautta kyseisen
maan eläintauti- tai terveystilanteen muutok-
sen johdosta.

Viitattaessa tässä asetuksessa yhteisön sää-
dökseen tarkoitetaan kyseistä säädöstä siihen
myöhemmin tehtyine muutoksineen.

5 §

Tuontia, kauttakuljetusta ja toiseen jäsen-
valtioon toimittamista koskevat yleiset

vaatimukset

Siipikarjan ja siipikarjan siitosmunien
tuontia ja kauttakuljetusta koskevat vaati-
mukset annetaan tämän asetuksen 6-9 §:ssä.
Muiden lintujen ja siitosmunien kuin siipi-
karjan ja siipikarjan siitosmunien tuontia ja
kauttakuljetusta koskevat vaatimukset anne-
taan tämän asetuksen 10-14 §:ssä.

Kauttakuljetettaviksi tai toiseen jäsenvalti-
oon toimitettavaksi tarkoitettujen siipikarjan
ja muiden lintujen sekä niiden siitosmunien
on täytettävä samat vaatimukset kuin Suo-
meen tuotaviksi tarkoitettujen tuontierien, el-
lei tässä asetuksessa toisin säädetä. Tämän
lisäksi on kauttakuljetettavaksi tai toiseen jä-
senvaltioon toimitettavaksi tarkoitetun siipi-
karjan ja muiden lintujen täytettävä eläinten
eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista anne-
tun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
3 §:ssä ja siitosmunien täytettävä eläimistä
saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuottei-
den eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista an-
netun maa- ja metsätalousministeriön asetuk-
sen 11 ja 13 §:ssä säädetyn mukaisesti mää-
ränpäävaltion asettamat vaatimukset.

Poiketen siitä, mitä tässä asetuksessa sää-
detään, tuontilupaa ei vaadita kauttakuljetet-
tavilta tai toiseen jäsenvaltioon toimitettavilta
tuontieriltä. Sellaisella kauttakuljetettavalla
siipikarjalla ja muilla linnuilla, joiden tuonti
tämän asetuksen mukaisesti edellyttää Elin-
tarvikeviraston tuontilupaa, on tuontiluvan si-
jasta oltava eläinten eläinlääkinnällisistä raja-
tarkastuksista annetun maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksen 3 §:n 4 momentin mu-
kainen Elintarviketurvallisuusviraston myön-
tämä lupa kauttakuljetukseen.

Suomeen tai toiseen jäsenmaahan tarkoite-
tun taikka kauttakuljetettavan siipikarjan ja
muiden lintujen sekä niiden siitosmunien kul-
jetuksesta ei saa aiheutua eläintautien leviä-
misen vaaraa tai vaaraa ihmisten terveydelle.

2 luku

Siipikarjan ja siipikarjan siitosmunien
tuontia ja kauttakuljetusta koskevat vaati-

mukset

6 §

Siipikarjan ja siipikarjan siitosmunien tuon-
tia ja kauttakuljetusta koskevat yleiset

vaatimukset

Siipikarjan ja siipikarjan siitosmunien
tuonnille ja kauttakuljetukselle asetetuista
vaatimuksista säädetään komission asetuk-
sessa (EY) N:o 798/2008.
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7 §

Siipikarjaa ja siipikarjan siitosmunia koske-
vat lisävaatimukset

Siipikarjan ja siipikarjan siitosmunien on
lisäksi täytettävä seuraavat lisävaatimukset:

1) Newcastlen tautia koskevat vaatimukset
Suomen aseman vahvistamisesta maana,
jossa ei rokoteta Newcastlen tautia vastaan
annetun komission päätöksen 1994/963/EY
mukaisesti; ja

2) salmonellaa koskevat vaatimukset Suo-
meen ja Ruotsiin vietävän teurassiipikarjan
alkuperälaitoksessa otettavien näytteiden
avulla tapahtuvaa mikrobiologista testausta
koskevista säännöistä annetun neuvoston
päätöksen 95/410/EY, salmonellaa koskevien
lisätakeiden vahvistamisesta Suomeen ja
Ruotsiin lähetettävien jalostukseen tarkoite-
tun siipikarjan sekä siipikarjan jalostukseen
tai tuotantoon tarkoitettujen untuvikkojen
osalta annetun komission päätöksen
2003/644/EY sekä salmonellaa koskevien li-
sätakeiden vahvistamisesta Suomeen ja Ruot-
siin lähetettävien munivien kanojen osalta an-
netun komission päätöksen 2004/235/EY mu-
kaisesti.

Kauttakuljetettavan tai toiseen jäsenvalti-
oon toimitettavaksi tarkoitetun siipikarjan ja
siipikarjan siitosmunien on kuitenkin täytet-
tävä ainoastaan edellä 1 momentin mukai-
sissa päätöksissä teuraseläinten tuonnille ase-
tetut lisävaatimukset.

Siipikarjan ja siipikarjan siitosmunien mu-
kana olevassa eläinlääkärintodistuksessa tai
sen liitteessä on oltava maininta 1 ja 2 mo-
mentin mukaisten lisävaatimusten täyttymi-
sestä.

8 §

Näyttelyihin ja kilpailuihin tarkoitettua siipi-
karjaa koskevat tuontiehdot

Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa sää-
detään, voidaan näyttelyihin ja kilpailuihin
tarkoitettua siipikarjaa tuoda myös Elintarvi-
keturvallisuusviraston myöntämällä tuontilu-
valla ja noudattaen luvan ehtoja.

Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että
tuonti ei aiheuta eläintautien leviämisen vaa-

raa tai vaaraa ihmisten terveydelle. Luvassa
asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttä-
mättömät tuontiehdot.

9 §

Tuonnin jälkeen tehtävää eläinlääkärin tar-
kastusta koskevat vaatimukset

Virkaeläinlääkäri tai valtuutettu eläinlää-
käri suorittaa tuodulle siipikarjalle ja tuo-
duista siitosmunista haudotulle siipikarjalle
komission asetuksen (EY) N:o 798/2008 vaa-
timusten mukaisen kliinisen tutkimuksen ja
näytteenoton.

3 luku

Muiden lintujen ja siitosmunien kuin siipi-
karjan ja siipikarjan siitosmunien tuontia
ja kauttakuljetusta koskevat vaatimukset

10 §

Harrastelintujen tuontia ja kauttakuljetusta
koskevat vaatimukset

Harrastelintujen tuontivaatimuksista sääde-
tään komission asetuksessa (EY) N:o
318/2007. Kyseisen komission asetuksen 6
artiklan 1 kohdassa tarkoitetut hyväksytyt ka-
ranteenitilat ja – asemat Suomessa hyväksyy
Elintarviketurvallisuusvirasto.

Edellä 1 momentista poiketen harrastelin-
tujen kauttakuljetus Suomen alueen kautta on
sallittua vain Elintarviketurvallisuusviraston
myöntämällä kauttakuljetusluvalla ja noudat-
taen luvan ehtoja. Luvan myöntäminen edel-
lyttää, että kauttakuljetus ei aiheuta eläintau-
tien leviämisen vaaraa tai vaaraa ihmisten
terveydelle. Luvassa asetetaan eläinten ter-
veyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

11 §

Lemmikkilintujen viejämaata ja eläinten ter-
veyttä koskevat vaatimukset

Lemmikkilintuina tuotava tuontierä saa si-
sältää enintään viisi lemmikkilintua. Tätä
suurempaan tuontierään sovelletaan 10 §:n
säännöksiä.

Lemmikkilintujen viejämaan on oltava sel-
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lainen maailman eläintautijärjestön (OIE) jä-
senmaa, joka kuuluu johonkin alueelliseen
toimikuntaan, joka on lueteltu:

1) tietyistä suojatoimenpiteistä, jotka liitty-
vät erittäin patogeeniseen lintuinfluenssaan ja
omistajiensa mukana seuraavien lemmikki-
lintujen kuljetuksiin yhteisöön annetun ko-
mission päätöksen 2007/25/EY liitteen I
osassa A; tai

2) komission päätöksen 2007/25/EY liit-
teen I osassa B edellyttäen lisäksi, että jokin
komission päätöksen 2007/25/EY artiklan 1
kohdan 1 b alakohtien i – iv ehdoista täyttyy.

Lemmikkilintujen tuontivaatimuksista sää-
detään lisäksi lemmikkieläinasetuksessa.

12 §

Lemmikkilintujen tuontiasiakirjoja koskevat
vaatimukset

Lemmikkilintujen mukana on oltava ko-
mission päätöksen 2007/25/EY liitteen II
mallin mukainen todistus. Todistusmallin
4.4. kohdan vaatimuksen täyttyminen perus-
tuu lemmikkilintujen omistajan tai tämän
edustajan antamaan 2007/25/EY liitteen III
mallin mukaiseen vakuutukseen, joka on lii-
tettävä mukaan tuontierää seuraavaan todis-
tukseen.

13 §

Lemmikkilintujen yhteisön alueelle kuljetta-
mista koskevat vaatimukset

Lemmikkilinnut saadaan kuljettaa yhteisön
alueelle vain sellaisten rajanylityspaikkojen
kautta, jotka on nimetty tarkastuspaikoiksi
komission päätöksen 2007/25/EY artiklan 2
kohdan 2 mukaisesti.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tarkastus-
paikat on ilmoitettava muille jäsenmaille ja
komissiolle. Suomen 1 momentin mukaisesti
lemmikkilintujen tuontiin nimeämät tarkas-
tuspaikat mainitaan liitteessä I.

Komission päätöksen 2007/25/EY artiklan
1 kohdan 1 b (ii) tarkoittaman tuonnin jälkei-
sen karanteenitilan Suomessa hyväksyy Elin-
tarviketurvallisuusvirasto.

14 §

Muiden lintujen kuin siipikarjan, harraste-
lintujen tai lemmikkilintujen sekä muiden
siitosmunien kuin siipikarjan siitosmunien

tuontia koskevat vaatimukset

Muita lintuja kuin siipikarjaa, harrastelin-
tuja ja lemmikkilintuja sekä muita siitosmu-
nia kuin siipikarjan siitosmunia saadaan
tuoda vain Elintarviketurvallisuusviraston
myöntämällä luvalla ja noudattaen luvan eh-
toja.

Luvan myöntäminen edellyttää, että tuonti
ei aiheuta eläintautien leviämisen vaaraa tai
vaaraa ihmisten terveydelle. Luvassa asete-
taan eläinten terveyttä koskevat välttämättö-
mät tuontiehdot.

4 luku

Erinäiset säännökset

15 §

Eräisiin hormonaalisiin ja tyreostaattisiin
aineisiin sekä beeta-agonisteihin liittyvät

tuontirajoitukset

Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa sää-
detään, kolmansista maista ei saa tuoda tuo-
tantoeläimiä, joille on annettu tyreostaatteja,
stilbeenejä, stilbeenijohdannaisia, niiden suo-
loja ja estereitä, 17-beta-estradiolia ja sen
esterityyppisiä johdannaisia, beeta-agonisteja
tai aineita, joilla on estrogeeni-, androgeeni-
tai gestageenivaikutusta. Kolmansista maista
saadaan kuitenkin tuoda sellaisia edellä tar-
koitettuja eläimiä, joita on käsitelty eräiden
lääkeaineiden käytön kieltämisestä eläimille
annetun maa- ja metsätalousministeriön pää-
töksen (743/1997) 2 ja 3 a §:n mukaisesti.

16 §

Luettelonpitoa koskevat vaatimukset

Tässä asetuksessa tarkoitetun siipikarjan ja
muiden lintujen sekä siitosmunien tuojien on
pidettävä luetteloa kaikista vastaanottamis-
taan tuontieristä. Luettelosta on käytävä ilmi
seuraavat tiedot:

1) lähetyksen saapumispäivämäärä;
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2) lähetyksen sisältö (eläinlaji, lukumäärä
ja mahdolliset tunnistusmerkit tai siitosmu-
nien tiedot ja lukumäärä);

3) viejämaa;
4) tila tai laitos, josta siipikarja ja muut

linnut tai siitosmunat ovat peräisin; sekä
5) seuraavat vastaanottajat, jos tuoja on

luovuttanut vastaanottamiinsa tuontieriin
kuuluvaa siipikarjaa, muita lintuja tai siitos-
munia eteenpäin.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua luetteloa
on säilytettävä vähintään viisi vuotta tuonnin
jälkeen. Luettelo on pyynnöstä esitettävä
kunnan- tai läänineläinlääkärille.

17 §

Todistukset ja muut asiakirjat

Kaikkien tässä asetuksessa tarkoitettujen
tuontierien mukana seuraavien eläinlääkärin-
todistusten ja muiden virallisten asiakirjojen
on oltava siipikarjan ja muiden lintujen osalta
eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuk-
sista annetun maa- ja metsätalousministeriön
asetuksen liitteen 2 kohdan 1 mukaisia sekä
siitosmunien osalta eläimistä saatavien elin-
tarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlää-
kinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa-

ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen 2
kohdan A mukaisia. Suomeen tarkoitetun
tuontierän todistukset saadaan laatia suomen
ja ruotsin kielen sijasta myös englannin kie-
lellä.

Tuojan on säilytettävä kaikki tässä asetuk-
sessa säädetyt todistukset ja muut asiakirjat
tai niiden kopiot vähintään viisi vuotta tuon-
nin jälkeen.

18 §

Eläintautitilanteen muutos

Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa sää-
detään, on siipikarjan ja muiden lintujen sekä
niiden siitosmunien tuonnissa noudatettava
alkuperä-, viejä- tai kauttakuljetusmaata kos-
kevia komission antamia suojapäätöksiä.

19 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2009.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa sii-
pikarjalle, muille linnuille ja niiden siitosmu-
nille myönnetyt tuontiluvat ovat edelleen voi-
massa luvassa mainitun ajan.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2008

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintöneuvos Hentriikka Kontio
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Liite1

LEMMIKKILINTUJEN MAAHANTUONTIIN NIMETYT TARKASTUSPAIKAT
SUOMESSA

Suomi on komission päätöksen 2007/25/EY 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti nimennyt seuraavat
Suomessa sijaitsevat rajanylityspaikat tarkastuspaikoiksi, joiden kautta saadaan tuoda yhteisön
alueelle omistajiensa mukana seuraavia lemmikkilintuja:

• Helsinki-Vantaa / lentoasema
• Vaalimaa
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