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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

1389/2011

eräiden elävien eläinten, eläimistä saatavien sivutuotteiden sekä eräiden tavaroiden
eläintautivaatimuksista Euroopan unionin sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsäta-

lousministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan eräiden elävien eläinten, eläimistä saatavien sivutuotteiden sekä eräiden tavaroi-

den eläintautivaatimuksista Euroopan unionin sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksen (1002/2010) 10 § sekä

lisätään asetukseen uusi 10 a ja 10 b § seuraavasti:

10 §

Lemmikkieläiminä kuljetettavia koiria,
kissoja, hillereitä ja frettejä koskevat

vaatimukset

Koirien, kissojen, hillerien ja frettien kul-
jettamisesta lemmikkieläiminä Euroopan
unionin alueella säädetään lemmikkieläinase-
tuksessa sekä Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetuksen (EY) N:o 998/2003 täytän-
töönpanosta tiettyihin lajeihin kuuluvien lem-
mikkieläinten, joita voidaan kuljettaa muuten
kuin kaupallisin kuljetuksin enimmäismäärän
osalta annetussa komission asetuksessa (EU)
N:o 388/2010.

Koirien, kissojen, hillerien ja frettien mu-
kana on oltava mallitodistuksen vahvistami-
sesta koirien, kissojen ja frettien yhteisön
sisällä tapahtuvia kuljetuksia varten annetun
komission päätöksen 2003/803/EY mukainen
todistus (lemmikkieläinpassi).

Lemmikkieläinasetuksen 5 artiklan 2 koh-
dassa tarkoitettujen rokottamattomien alle

kolmen kuukauden ikäisten koirien ja kisso-
jen sisämarkkinatuonti on sallittua edellyt-
täen, että:

1) eläin on lähtöisin jäsenvaltiosta, joka on
Maailman eläintautijärjestön (OIE) eläinten
tuontia ja vientiä koskevien kansainvälisten
standardien mukaisesti raivotautivapaa maa;

2) eläimen mukana on lemmikkieläinpassi;
3) eläimen mukana on eläimen kasvattajan

allekirjoittama vakuutus siitä, että eläin on
syntymästään asti oleskellut ainoastaan syn-
tymäpaikassaan erossa villieläimistä; sekä

4) eläin kuljetetaan Suomeen suoraan lä-
hettävästä jäsenvaltiosta tai toisen raivotau-
dista vapaan jäsenvaltion kautta.

Rokottamattomien alle kolmen kuukauden
ikäisten hillerien ja frettien tuonti Suomeen
on kielletty.

Suomessa lemmikkieläinasetuksessa tar-
koitetulla toimivaltaisen viranomaisen hyväk-
symällä eläinlääkärillä tarkoitetaan henkilöä,
jolla on oikeus harjoittaa eläinlääkärinam-
mattia Suomessa.
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10 a §

Muina kuin lemmikkieläiminä kuljetettavia
koiria, kissoja, hillereitä ja frettejä koskevat

vaatimukset

Muiden kuin lemmikkieläiminä tuotavien
koirien, kissojen, hillerien ja frettien sisä-
markkinatuonnissa ja sisämarkkinaviennissä
eläinten on täytettävä lemmikkieläinasetuk-
sessa säädetyt vaatimukset. Lisäksi eläinten
mukana on oltava direktiivin 92/65/ETY liit-
teen E osan 1 mallin mukainen todistus.

10 b §

Koiria koskevat erityisvaatimukset

Koirille annettavasta lääkityksestä ekino-
kokkoosia aiheuttavia heisimatoja vastaan

säädetään Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton asetuksen (EY) N:o 998/2003 täydentä-
misestä koirien Echinococcus multilocularis
-tartunnan valvontaan liittyvien ehkäisevien
terveyttä koskevien toimien osalta annetussa
komission delegoidussa asetuksessa (EU)
N:o 1152/2011. Lääkitys on annettava toi-
sessa jäsenvaltiossa ennen koiran kuljetta-
mista Suomeen.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa mainitun
komission delegoidun asetuksen 7 artiklassa
säädetään, sovelletaan mainitun asetuksen 8
artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaista poik-
keusta kuljetettaessa koiria Suomeen toisesta
jäsenvaltiosta.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2012.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Eläinlääkintöylitarkastaja Miia Jakava-Viljanen
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