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rekisteröityjen hevoseläinten 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 rekisteröityjen hevoseläinten
sekä niiden sukusolujen ja alkioiden polveu-
tumistodistuksista.

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan rekiste-
röidyllä hevoseläimellä eläintä, joka on hevo-
nen, aasi tai niiden risteytys ja joka on mer-
kitty kantakirjaan tai rekisteröity kantakirjaa
pitävän yhteisön rekisteriin ja on siten mer-
kittävissä kantakirjaan.

3 §

Elävät eläimet

Yhteisössä syntyneen tai yhteisöön tuodun
rekisteröidyn hevoseläimen tunnistusasiakir-
jan tulee olla neuvoston direktiivien
90/426/ETY ja 90/427/ETY täytäntöönpa-
nosta hevoseläinten tunnistusmenetelmien

osalta annetun komission asetuksen (EY) N:o
504/2008 liitteen I lukujen I ja II mukainen.

4 §

Siemenneste

Rekisteröidyn hevoseläimen siemennes-
teen polveutumistodistuksen tulee sisältää
seuraavat tiedot:

1) todistuksen myöntävän kantakirjaa pitä-
vän yhteisön nimi;

2) luovuttajaeläimen tiedot:
a) alkuperäisen kantakirjan pitäjän nimi ja

osoite;
b) rotu ja syntymäpäivä;
c) alkuperäinen kantakirjanumero;
d) eläimen nimi;
e) tunnistamismenetelmä;
f) eläimen rekisteröintinumero;
g) veriryhmä tai muut testitulokset, jotka

antavat vastaavat tieteelliset takeet polveutu-
misesta;

h) omistajan nimi ja osoite;
i) eläimen isän, emän ja emän isän nimi ja

kantakirjanumero sekä kantakirjojen nimi;
3) siemennesteen tiedot:
a) siemennesteen yksilöintitiedot ja keräys-

päivä;
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b) siemennesteannosten lukumäärä;
c) sperman keräysaseman tai spermavaras-

ton nimi, osoite ja rekisteröintinumero;
d) vastaanottajan nimi ja osoite; sekä
4) todistuksen myöntämispäivä ja -paikka

sekä todistuksen myöntäjän allekirjoitus.
Edellä 1 momentin 2 kohdassa voidaan li-

säksi ilmoittaa tiedot luovuttajaeläimen suori-
tusten ja jalostusarvon arvioinnin tulokset.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot voi-
daan ilmoittaa rekisteröityjen hevoseläinten
siemennesteen, munasolujen ja alkioiden pol-
veutumis- ja tunnistamistodistuksista annetun
komission päätöksen 96/79/EY, jäljempänä
komission päätös 96/79/EY, liitteessä I ole-
van todistusmallin mukaisesti.

5 §

Munasolut ja alkiot

Rekisteröidyn hevoseläimen munasoluja ja
alkioita koskevan polveutumistodistuksen tu-
lee sisältää seuraavat tiedot:

1) 4 §:n 2 kohdassa mainitut tiedot luovut-
tajaeläimestä ja alkioiden osalta lisäksi hedel-
möittäjäeläimestä;

2) munasolun tai alkion yksilöintitiedot ja
keräyspäivä sekä alkion osalta lisäksi kei-
nosiemennys tai astutuspäivä;

3) alkioiden keräysryhmän tai alkioiden
tuotantoryhmän nimi, osoite ja rekisteröinti-
numero;

4) 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 on
oltava peräisin samasta luovuttaja- ja hedel-
möittäjäeläimestä; sekä

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

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot voi-
daan ilmoittaa komission päätöksen
96/79/EY liitteessä II olevan todistusmallin
mukaisesti.

6 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tou-
kokuuta 2014.
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