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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

351/2014

puhdasrotuisten lampaiden ja vuohien sekä niiden sukusolujen ja alkioiden polveutumis-
todistuksista

Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinjalostustoiminnasta
annetun lain (319/2014) 1 §:n 2 momentin ja 7 §:n 3 momentin nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään jalostukseen
käytettävien puhdasrotuisten lampaiden ja
vuohien sekä niiden sukusolujen ja alkioiden
polveutumistodistuksista.

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan puhdasro-
tuisella lampaalla ja vuohella lammasta ja
vuohta, joka itse ja jonka vanhemmat ja iso-
vanhemmat on joko merkitty saman rodun
kantakirjaan tai rekisteröity kantakirjaa pitä-
vän yhteisön pitämään kyseisen rodun rekis-
teriin ja on siten merkittävissä kantakirjaan.

3 §

Elävät eläimet

Puhdasrotuisen lampaan ja vuohen polveu-
tumistodistuksen tulee sisältää seuraavat tie-
dot:

1) kantakirjaa pitävän yhteisön nimi;
2) kantakirjan nimi;

3) eläimen kantakirjanumero;
4) eläimen tunnistusnumero lammas- ja

vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjes-
telmän käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY)
N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja
64/432/ETY muuttamisesta annetun neuvos-
ton asetuksen (EY) N:o 21/2004 mukaisesti;

5) eläimen merkitsemistapa;
6) eläimen syntymäpäivä, rotu ja suku-

puoli;
7) eläimen syntymäkarjan omistajan nimi

ja osoite;
8) omistajan nimi ja osoite;
9) eläimen polveutuminen: isän, isän isän

ja isän emän sekä emän, emän isän ja emän
emän kantakirjanumerot;

10) eläimen, sen vanhempien ja isovan-
hempien yksilötestien tulokset tai tuotostie-
dot sekä tulokset jalostusarvon arvioinnista,
jos ne on tehty puhdasrotuisten lampaiden ja
vuohien yksilötulosten seurannan ja jalostus-
arvon arvioinnin menetelmistä annetun ko-
mission päätöksen 90/256/ETY liitteen mu-
kaisesti; sekä

11) todistuksen myöntämispäivä ja -paikka
sekä todistuksen myöntäjän allekirjoitus.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot voi-
daan ilmoittaa puhdasrotuisten jalostuslam-
paiden ja -vuohien, niiden siemennesteen,
munasolujen ja alkioiden kotieläinjalostusta
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koskevista todistuksista annetun komission
päätöksen 90/258/ETY, jäljempänä komis-
sion päätös 90/258/ETY, liitteessä I olevan
todistusmallin mukaisesti.

4 §

Siemenneste

Puhdasrotuisen lampaan ja vuohen siemen-
nesteen polveutumistodistuksen tulee sisältää
seuraavat tiedot:

1) 3 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot
luovuttajaeläimestä;

2) maitorotuisen luovuttajaeläimen veri-
ryhmä tai muut testitulokset, jotka antavat
vastaavat tieteelliset takeet polveutumisesta;

3) siemennesteen yksilöintitiedot ja kerä-
yspäivä;

4) sperman keräysaseman tai spermavaras-
ton sekä vastaanottajan nimi ja osoite; sekä

5) todistuksen myöntämispäivä ja -paikka
sekä todistuksen myöntäjän allekirjoitus.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot voi-
daan ilmoittaa komission päätöksen
90/258/ETY liitteessä II olevan todistusmal-
lin mukaisesti.

5 §

Munasolut ja alkiot

Puhdasrotuisen lampaan ja vuohen muna-
soluja ja alkioita koskevan polveutumistodis-

tuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:
1) 3 §:n 1 momentissa mainitut tiedot luo-

vuttajaeläimestä ja alkioiden osalta lisäksi he-
delmöittäjäeläimestä;

2) alkioiden osalta maitorotuisen luovut-
taja- ja hedelmöittäjäeläimen veriryhmä tai
muut testitulokset, jotka antavat vastaavat tie-
teelliset takeet polveutumisesta;

3) munasolun ja alkion yksilöintitiedot ja
keräyspäivä;

4) alkioiden keräysryhmän tai alkioiden
tuotantoryhmän sekä vastaanottajan nimi ja
osoite;

5) munasolujen ja alkioiden määrä, jos ol-
jessa on useampi kuin yksi munasolu tai al-
kio; munasolujen on tällöin oltava peräisin
samasta luovuttajaeläimestä ja alkioiden sa-
masta luovuttaja- ja hedelmöittäjäeläimestä;
sekä

6) todistuksen myöntämispäivä ja -paikka
sekä todistuksen myöntäjän allekirjoitus.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot voi-
daan ilmoittaa komission päätöksen
90/258/ETY liitteessä III (munasolut) ja liit-
teessä IV (alkiot) olevan todistusmallin mu-
kaisesti.

6 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tou-
kokuuta 2014.
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