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Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden
alkioista ja sukusoluista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttami-

sesta

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
kumotaan Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä

niiden alkioista ja sukusoluista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (866/2008)
24, 32 ja 36 §, sellaisina kuin niistä ovat 24 ja 32 § asetuksessa 498/2011, sekä

muutetaan asetuksen 2, 3, 5, 9, 10 ja 34 §, sellaisina kuin niistä ovat 2, 3, 5, 9 ja 10 §
asetuksessa 498/2011, seuraavasti:

2 §

Soveltamisalan rajaukset

Tätä asetusta ei sovelleta tuotaessa eläviä
eläimiä sekä niiden alkioita ja sukusoluja sel-
laisesta Euroopan unionin ulkopuolisesta
maasta, jolla on Euroopan unionin lainsää-
däntöön tai unionin kanssa tehtyyn sopimuk-
seen perustuva oikeus toimia unionin sisä-
markkinoilla.

Asetusta ei myöskään sovelleta hevos-
eläinten ja niiden alkioiden ja sukusolujen,
siipikarjan ja muiden lintujen sekä niiden sii-
tosmunien tuontiin Suomeen eikä kuljetuk-
siin Suomen alueen kautta kolmanteen maa-
han 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 eläin-
ten kuljetuksesta annetussa laissa
(1429/2006).

Hevoseläinten ja niiden alkioiden ja suku-
solujen tuonnista kolmansista maista sääde-
tään Euroopan unionin ulkopuolisista maista
tuotavista hevoseläimistä sekä niiden alki-
oista ja sukusoluista annetussa maa- ja metsä-
talousministeriön asetuksessa (1006/2013).

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
(867/2008).

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

Eläville eläimille Euroopan unionin ulko-
rajalla tehtävästä tarkastuksesta ja siihen liit-
tyvistä toimenpiteistä säädetään eläinten
eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista anne-
tussa maa- ja metsätalousministeriön asetuk-
sessa (398/2004) sekä kolmansista maista yh-
teisöön tuotavien eläinten ilmoittamisesta ja
eläinlääkärintarkastuksia koskevan asiakirjan
laadinnasta annetussa komission asetuksessa
(EY) N:o 282/2004.

Lemmikkieläimille Euroopan unionin ul-
korajalla tehtävästä tarkastuksesta ja siihen
liittyvistä toimenpiteistä säädetään Euroopan
unionin ulkopuolisista maista tuotavien lem-
mikkieläinten, eläinperäisiä tuotteita sisältä-
vien henkilökohtaisten lähetysten ja eläintau-
tien leviämisen vaaraa aiheuttavien tavaroi-
den tuontitarkastuksesta annetussa maa- ja
metsätalousministeriön asetuksessa
(402/2011).

Alkioille ja sukusoluille Euroopan unionin
ulkorajalla tehtävästä tarkastuksesta 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 luonnonsuojelulain
(1096/1996) 44 ja 45 §:ssä.

Vierasperäisten nisäkäslajien samoin kuin
vierasperäisten riistaeläinkantojen tuonnista
tai luontoon laskemisesta säädetään metsäs-
tyslain (615/1993) 42 §:ssä.

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 kalastuslain (286/1982)
94 §:ssä.

Vesiviljelyssä käytettäviksi tarkoitettujen
tulokaslajien sekä paikallisesti esiintymättö-
mien lajien tuonnista säädetään tulokaslajien

ja paikallisesti esiintymättömien lajien käy-
töstä vesiviljelyssä annetussa neuvoston ase-
tuksessa (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 (595/1996).

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

5 §

Kauttakuljetusta ja toiseen jäsenvaltioon toi-
mittamista 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 on kauttakuljetettaviksi tai
toiseen jäsenvaltioon toimitettaviksi tarkoitet-
tujen 6 ja 7 §:ssä sekä 9 §:n 2 momentissa
tarkoitettujen eläinten kuitenkin täytettävä ai-
noastaan teuraseläinten tuonnille asetetut li-
sävakuusvaatimukset. Jäljempänä 16 ja
17 §:ssä tarkoitettujen koristevesieläinten ja
vesiviljelyeläinten sekä 26 §:ssä tarkoitettu-
jen kyseisten eläinten sukusolujen kauttakul-
jetusehdoista säädetään komission asetuk-
sessa (EY) N:o 1251/2008. Kyseisen asetuk-
sen liitteen II osassa C mainittujen kalalajien
ja niiden sukusolujen kauttakuljetuserien on
täytettävä myös vaatimukset koskien SVC-,
IPN- ja BKD-tauteja sekä Gyrodactylus sala-
ris -loista, joiden osalta Suomelle on myön-
netty tautivapaus sekä hyväksytty hävittämis-
ohjelma komission päätöksen 2010/221/EU 2
ja 3 artiklan mukaisesti, jos kauttakuljetuseriä
varastoidaan kyseisen komission päätöksen
liitteessä I tai II mainituilla Suomen alueilla.

Eräiden kavio- ja sorkkaeläinlajien lähe-
tysten kuljettamisesta kolmannesta maasta
toisen jäsenvaltion kautta määräjäsenvaltioon
säädetään sellaisten kolmansien maiden ja
alueiden tai niiden osien luetteloiden vahvis-
tamisesta, joista on sallittua tuoda Euroopan
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unionin alueelle tiettyjä eläimiä ja tuoretta
lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koske-
vista vaatimuksista annetussa komission ase-
tuksessa (EU) N:o 206/2010. Asetuksen (EU)
N:o 206/2010 3 b artiklassa tarkoitettu toimi-
valtainen viranomainen Suomessa on Elintar-
viketurvallisuusvirasto.

Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi on
kauttakuljetettaviksi tai toisiin jäsenvaltioihin
toimitettavaksi tarkoitettujen elävien eläinten
täytettävä eläinten eläinlääkinnällisistä raja-
tarkastuksista annetun maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksen 3 §:ssä ja sukusolu-
jenja alkioiden eläimistä saatavien elintarvik-
keiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnälli-
sistä rajatarkastuksista annetun maa- ja met-
sätalousministeriön asetuksen 11 ja 13 §:ssä
säädetyn mukaisesti määränpäävaltion asetta-
mat 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 kuljetetta-
vien elävien eläinten sekä niiden alkioiden ja
sukusolujen kuljetuksesta ei saa aiheutua
eläintautien leviämisen vaaraa tai vaaraa ih-
misten terveydelle.

9 §

Muiden sorkka- ja kavioeläinten sekä norsu-
eläinten tuontivaatimukset

Muiden sorkka- ja kavioeläinten sekä nor-
sueläinten tuonnille asetetuista vaatimuksista
säädetään komission asetuksessa (EU) N:o
206/2010.

Komission asetuksen (EU) N:o 206/2010
mukaisessa eläinlääkärintodistuksessa on sar-
vikuonojen heimoon (Rhinocerotidae), nor-
sujen heimoon (Elephantidae) sekä sorkka-

eläinten lahkoon (Artiodactyla) kuuluvien
eläinten, lukuun ottamatta sikojen (Suidae) ja
pekarien (Tayassuidae) heimoon kuuluvia
sorkkaeläimiä, osalta todistettava myös nau-
taeläinten IBR-tautia koskevat erityisvaati-
mukset komission päätöksen 2004/558/EY
mukaan Suomelle myönnettyjen IBR-taudin
lisävakuuksien täyttymisestä.

Edellä 2 momentissa tarkoitetuista erityis-
vaatimuksista poiketen voidaan hyväksyttyi-
hin yhteisöihin, laitoksiin tai keskuksiin
tuoda komission asetuksen (EU) N:o
206/2010 liitteen VI osan 1 taulukoissa 1−3
lueteltujen kavio- ja sorkkaeläinlajien lähe-
tyksiä, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on
myöntänyt siihen luvan kyseisen asetuksen
3 a artiklan mukaisesti.

10 §

Eläinten kuljetusta koskevat vaatimukset sekä
eläinten pitäminen määränpäänä olevassa

pitopaikassa

Edellä 6—9 §:ssä tarkoitettujen eläinten
kuljetusta koskevista vaatimuksista ja tuon-
nin jälkeisestä eläinten pitämisestä määrän-
päänä olevassa pitopaikassa säädetään komis-
sion asetuksessa (EU) N:o 206/2010. Virka-
eläinlääkäri tai valtuutettu eläinlääkäri tekee
määräpaikassa eläimille kliinisen tarkastuk-
sen ja ottaa eläimistä tarkastuksen yhteydessä
näytteitä tarttuvien tautien varalta ennen 30
päivän määräajan päättymistä.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen
tarhattuja 9 §:ssä tarkoitettuja muita märehti-
jöitä ja kamelieläimiä on tuonnin jälkeen pi-
dettävä määränpäänä olevassa pitopaikassa
vähintään vuoden ajan. Kyseiset muut märeh-
tijät ja kamelieläimet sekä ne eläimet, jotka
ovat määränpäänä olevassa pitopaikassa ol-
leet yhteydessä tuotuihin eläimiin siten, että
olisivat voineet saada tuberkuloositartunnan,
on tutkittava tuberkuloosin varalta ensimmäi-
sen kerran 1—2 kuukauden ja toisen kerran
11—12 kuukauden kuluttua tuonnista. Jos
eläimet ovat lähtöisin tuberkuloosista va-
paasta karjasta, tutkitaan eläimet vain kerran
1—2 kuukauden kuluttua tuonnista, ja eläi-
met on pidettävä määräpaikassa vain tutki-
muksen suorittamiseen saakka. Virkaeläin-
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lääkäri tai valtuutettu eläinlääkäri tekee eläi-
mille mainitut tuberkuloositestit, jotka on
suoritettava märehtijöiden osalta komission
asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteen I osan
6 mukaisesti ja kamelieläinten osalta maini-
tun asetuksen liitteen I osan 7 luvun 2 kohdan
2.1.1 mukaisesti. Virkaeläinlääkäri tai valtuu-
tettu eläinlääkäri tekee määräpaikassa eläi-
mille kliinisen tarkastuksen ja ottaa eläimistä
tarkastuksen yhteydessä näytteitä muiden
tarttuvien tautien varalta ennen määräajan
päättymistä.

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-
giformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, val-
vontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä

annetussa Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton asetuksessa (EY) N:o 999/2001.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2014.

Sen estämättä, mitä 23 §:n 1 ja 2 momen-
teissa sekä 31 §:n 1 momentissa säädetään,
saadaan Suomeen 31 päivään joulukuuta
2014 asti tuoda lampaiden ja vuohien suku-
soluja ja alkioita, jotka on kerätty, käsitelty ja
varastoitu viimeistään 31 päivänä joulukuuta
2013 ja joiden mukana on komission päätök-
sen 2010/472/EU, sellaisena kuin se on en-
nen siihen päätösten 2010/470/EU ja
2010/472/EU muuttamisesta lammas- ja vuo-
hieläinten siemennesteen, munasolujen ja al-
kioiden unionin sisäisessä kaupassa ja unio-
niin tuonnissa sovellettavien scrapieen liitty-
vien eläinten terveyttä koskevien vaatimusten
osalta annetulla komission täytäntöönpano-
päätöksellä 2013/470/EU tehtyjä muutoksia,
mukainen viimeistään 31 joulukuuta 2014
annettu eläinlääkärintodistus.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Eläinlääkintöneuvos Hentriikka Kontio
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