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L a g

Nr 863

om ändring av 17 kap. i strafflagen

Given i Helsingfors den 19 december 2008

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 17 kap. i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) en ny 15 a § som följer:

17 kap.

Om brott mot allmän ordning

15 a §

Förseelse som avser utsläppande på markna-
den av päls av katt eller hund

Den som i strid med Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 1523/2007 om

att förbjuda utsläppande på marknaden samt
import till eller export från gemenskapen av
päls av katt och hund och varor som innehål-
ler sådan päls yrkesmässigt på marknaden
släpper ut päls av katt eller hund eller varor
som innehåller sådan päls, ska för förseelse
som avser utsläppande på marknaden av päls
av katt eller hund dömas till böter.

Denna lag träder i kraft den 31 december
2008.

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Tuija Brax

RP 196/2008
LaUB 15/2008
RSv 196/2008
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Lag  
om ändring av 15 a § i kommunikationsmarknadslagen  

Given i Helsingfors den 19 december 2008 
————— 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i kommunikationsmarknadslagen av den 23 maj 2003 (393/2003) 15 a § 2 mom., så-

dant det lyder i lag 628/2003, och 
fogas till 15 a § ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., som 

följer: 
 

15 a § 

Kommunikationsmarknadsavgift  

— — — — — — — — — — — — — —  
Kommunikationsmarknadsavgiften beräk-

nas enligt antalet avgiftsenheter i de olika 
avgiftsklasserna. En avgiftsenhet uppgår till 
350 euro. Företagen delas in i avgiftsklasser 
för beaktande av Kommunikationsverkets 
genomsnittliga kostnader för skötseln av de 
uppgifter som gäller företagen i respektive 
avgiftsklass. Avgiftsklassen för ett teleföre-
tag bestäms på basis av omsättningen för den 
televerksamhet som teleföretaget bedrivit i 
Finland under den period som föregår be-
stämmandet av avgiften. I 15 b § bestäms 
närmare om den omsättning som ligger till 
grund för bestämmande av avgiftsklass. 
Kommunikationsmarknadsavgiften bestäms 
enligt följande:  
 
 
 
Avgiftsklass  Omsättning 

(milj.€)  
Antal en-
heter  

1  under 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 eller 

högre  
4007  

 
Vid gränserna mellan avgiftsklasserna be-

stäms avgiften enligt den högre klassen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 

Lag

Nr 864

om ändring av 15 a § i kommunikationsmarknadslagen

Given i Helsingfors den 19 december 2008

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i kommunikationsmarknadslagen av den 23 maj 2003 (393/2003) 15 a § 2 mom.,
sådant det lyder i lag 628/2003, och

fogas till 15 a § ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., som
följer:
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.  Åren 2009 och 2010 bestäms kommunika-
tionsmarknadsavgiften dock som följer:  

 
Avgiftsklass  Omsättning 

(milj.€)  
Antal 
enheter 
2009  

Antal 
enheter 
2010  

1  under 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 eller 

högre  
2883  3437  

 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft.  

Helsingfors den 19 december 2008 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
Kommunikationsminister Suvi Lindén 
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Lag  
om ändring av 39 § i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation  

Given i Helsingfors den 19 december 2008 
————— 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 16 juni 2004 om dataskydd vid elektronisk kommunikation 

(516/2004) 39 §, sådan den lyder i lag 1061/2006, som följer: 
 

39 § 

Bestämmande av avgiften  

Dataskyddsavgiften bestäms som ett antal 
avgiftsenheter per avgiftsklass. En avgiftsen-
hets storlek är 60 euro. Teleföretagen indelas 
i avgiftsklasser för beaktande av de kostnader 
Kommunikationsverket i genomsnitt orsakas 
av skötseln av uppgifter som gäller teleföre-
tagen inom varje avgiftsklass. Ett teleföretags 
avgiftsklass bestäms på basis av dess omsätt-
ning av televerksamhet i Finland under den 
period som föregår påförandet av avgift.  

Dataskyddsavgiften bestäms enligt följan-
de:  
 
Avgiftsklass  Omsättning 

(milj.€)  
Antal en-
heter  

1  under 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 eller  

högre  
4007  

 
Vid gränserna mellan avgiftsklasserna be-

stäms avgiften enligt den högre klassen.  
——— 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.  
Åren 2009 och 2010 bestäms dataskydds-

avgiften dock som följer:  
 
Avgiftsklass Omsättning 

(milj.€)  
Antal 
enheter 
2009  

Antal 
enheter 
2010  

1  under 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  

Lag
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om ändring av 39 § i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Given i Helsingfors den 19 december 2008

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 16 juni 2004 om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004)
39 §, sådan den lyder i lag 1061/2006, som följer:
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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 eller 

högre  
2883  3437  

 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft.  

 
Helsingfors den 19 december 2008 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Kommunikationsminister Suvi Lindén 



Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Nr 866

om vissa levande djur samt embryon och könsceller från dem som importeras från länder
utanför Europeiska gemenskapen

Given i Helsingfors den 12 december 2008

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 5 § samt
30 § 2 mom. i lagen av den 20 december 1996 om veterinär gränskontroll (1192/1996) samt
med stöd av 12 och 12 c § i lagen av den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/1980), av dem
2 och 5 § i förstnämnda lag sådana de lyder delvis ändrade i lag 397/1998 samt 12 och 12 c §
i sistnämnda lag sådana de lyder i lag 303/2006:

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

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Syfte och tillämpningsområde

Syftet med denna förordning är att förhin-
dra spridning av vissa djursjukdomar till Fin-
land vid import av levande djur samt em-
bryon och könsceller från dem från länder
utanför Europeiska gemenskapen (tredjelän-
der).

Denna förordning innehåller bestämmelser
om villkoren för att levande djur samt em-
bryon och könsceller från dem ska få impor-
teras från tredjeland till Finland antingen di-
rekt eller via en annan medlemsstat i Europe-
iska unionen. Denna förordning tillämpas
också på levande djur samt på embryon och
könsceller från dem som transiteras via Fin-
land till ett tredjeland eller en medlemsstat
inom Europeiska unionen till den del så före-
skrivs i denna förordning.

Vad som i denna förordning föreskrivs om
medlemsstaterna eller Europeiska gemenska-
pens område tillämpas också på Norge och i
fråga om fiskar, blötdjur och kräftdjur samt
könsceller från dem på Island. Utöver be-
stämmelserna i denna förordning, ska be-
stämmelser i de internationella avtal om im-
port och transitering av levande djur samt
embryon och könsceller från dem som Euro-
peiska gemenskapen ingått med tredjeländer
iakttas.

2 §

Avgränsning av tillämpningsområdet

Denna förordning tillämpas inte på sådana

djur eller embryon och könsceller från dem
som importeras från Norge, och inte på så-
dana fiskar, blötdjur och kräftdjur samt köns-
celler från dem som importeras från Island
och som omfattas av jord- och skogsbruksmi-
nisteriets författningar om djursjukdomskrav
på Europeiska gemenskapens inre marknad.

Förordningen tillämpas inte heller på im-
port till Finland eller transitering via Finland
till ett tredjeland eller en annan medlemsstat
av hästdjur, fjäderfä och andra fåglar samt
kläckägg av dessa.

3 §

Samband med andra författningar

Bestämmelser om djurskyddskrav som ska
iakttas vid djurtransporter finns i rådets för-
ordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur
under transport och därmed sammanhäng-
ande förfaranden och om ändring av direkti-
ven 64/432/EEG och 93/119/EG och förord-
ning (EG) nr 1255/97 och i lagen om trans-
port av djur (1429/2006).

Bestämmelser om import av hästdjur från
tredjeland finns i jord- och skogsbruksmini-
steriets förordning om djursjukdomskrav vid
import av hästdjur från stater utanför Europe-
iska unionen (468/2006).

Bestämmelser om import av fjäderfä och
andra fåglar samt kläckägg av dessa från
tredjeland finns i jord- och skogsbruksmini-
steriets förordning om fjäderfä och andra fåg-
lar samt kläckägg av dessa som importeras
från länder utanför Europeiska gemenskapen.

Bestämmelser om importvillkor för fiskar,
blötdjur och kräftdjur som importeras le-
vande för att användas som livsmedel finns i
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jord- och skogsbruksministeriets förordning
om fiskeriprodukter och beredda och bearbe-
tade produkter av dem samt levande musslor,
tagghudingar, manteldjur och havssnäckor
som importeras från länder utanför Europe-
iska gemenskapen (592/2006).

Bestämmelser om import av fiskarter eller
fiskstammar som inte förekommer vilt i Fin-
land eller könsceller av dem samt av kräftar-
ter eller kräftstammar som inte förekommer
vilt i Finland eller könsceller av dem finns
förutom i denna förordning dessutom i 94 § i
lagen om fiske (286/1982).

Bestämmelser om kontroll som ska utföras
vid import av levande djur finns i 10 § i lagen
om veterinär gränskontroll (1192/1996), i
jord- och skogsbruksministeriets förordning
om veterinära gränskontroller av djur
(398/2004) samt i kommissionens förordning
(EG) nr 282/2004 om inrättande av ett doku-
ment för deklarering och veterinärkontroll av
djur från tredje land som förs in i gemenska-
pen.

Bestämmelser om veterinär gränskontroll
av embryon och könsceller finns i jord- och
skogsbruksministeriets förordning om veteri-
när gränskontroll av animaliska livsmedel
och andra varor (1370/2004) samt i kommis-
sionens förordning (EG) nr 136/2004 om ve-
terinärkontroller av produkter från tredje land
vid gemenskapens gränskontrollstationer.

Bestämmelser om förande av förteckning
över importerade djur finns förutom i denna
förordning även i jord- och skogsbruksmini-
steriets förordning om märkning och registre-
ring av nötkreatur (1391/2006), i jord- och
skogsbruksministeriets förordning om märk-
ning och registrering av svin (1296/2001), i
jord- och skogsbruksministeriets beslut om
register för vattenbruket (212/1996) samt i
jord- och skogsbruksministeriets förordning
om märkning och registering av får och get-
ter (469/2005).

Bestämmelser om import av hotade och
fridlysta djurarter finns förutom i denna för-
ordning dessutom i 44 och 45 § i naturvårds-
lagen (1096/1996).

Bestämmelser om import eller utsättande i
frihet av däggdjursarter och viltbestånd av
främmande ursprung finns förutom i denna
förordning dessutom i 42 § i jaktlagen
(615/1993).

Bestämmelser om import av främmande
och lokalt frånvarande arter som är avsedda
att användas i vattenbruk finns förutom i
denna förordning dessutom i rådets förord-
ning (EG) nr 708/2007 om användning av
främmande och lokalt frånvarande arter i vat-
tenbruk.

Bestämmelser om förbjud att använda
vissa djur på cirkus eller andra jämförbara
föreställningar där djuren visar färdigheter
som de har blivit lärda, finns i jord- och
skogsbruksministeriets beslut om användning
av djur på cirkus och vid andra därmed jäm-
förbara föreställningar (22/VLA/1996 ).

Bestämmelser om härstamningsbevis vid
införsel av avelsdjur samt könsceller och em-
bryon av sådana finns i 7 § 2 mom. i lagen
om husdjursavel (794/1993) och i de före-
skrifter som utfärdats med stöd av detta mo-
ment.

4 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) nötkreatur nötkreatur (Bos taurus) som

hålls som husdjur, inklusive bison (Bison sp.)
och buffel (Bubalus sp.) samt avkomma ge-
nom korsningar av dessa arter,

2) svin svin (Sus scrofa) som hålls som
husdjur, inklusive hägnade vildsvin,

3) får och getter får (Ovis aries) och getter
(Capra hircus) som hålls som husdjur,

4) hästdjur tillhörande häst- eller åsnear-
terna eller avkomma genom korsningar av
dessa arter,

5) övriga klöv- och hovdjur andra klöv-
och hovdjur än de som nämns i 1–4 punkten,

6) sällskapsdjur sällskapsdjur enligt defini-
tionen i artikel 3 a i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 998/2003 om djur-
hälsovillkor som skall tillämpas vid transpor-
ter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte
och om ändring av rådets direktiv
92/65/EEG, nedan förordningen om säll-
skapsdjur, vilka importeras till gemenskapens
område till ett antal av högst fem individer
per gång,

7) fisk levande fisk som importeras för
odling, utplantering i naturliga vatten, flytt-
ning till dammar eller forskningsändamål,
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8) prydnadsfiskar fiskar som hålls, föds
upp eller släpps ut på marknaden uteslutande
för prydnadsändamål,

9) kallvattenlevande prydnadsfiskar föl-
jande arter av prydnadsfiskar: karp, koikarp,
gräskarp, silverkarp, marmorkarp, ruda, guld-
fisk, sutare, mal, abborre, gädda, piggvar, sill
och skarpsill, atlanttorsk, stillahavstorsk,
kolja, skärlånga samt alla laxfiskar i familjen
Salmonidae, inklusive harr och sik,

10) tropiska prydnadsfiskar andra pryd-
nadsfiskar än kallvattenlevande prydnadsfis-
kar,

11) blötdjur vattenlevande blötdjur (Mol-
lusca) som hör till klasserna Bivalvia (muss-
lor) eller Gastropoda (snäckor) och som im-
porteras för tillväxt, gödning, återutläggning
eller forskningsändamål,

12) kräftdjur vattenlevande kräftdjur som
hör till understammen Crustacea och som
importeras för odling, utplantering i naturliga
vatten, flyttning till dammar eller forsknings-
ändamål,

13) könsceller äggceller och sperma samt
befruktad eller obefruktad rom eller mjölke
från vattendjur,

14) embryon däggdjurs tidiga utvecklings-
stadier som kan överföras till ett mottagar-
djur,

15) animalieproduktionsdjur animaliepro-
duktionsdjur enligt definitionen i 4 § 7 punk-
ten i lagen om medicinsk behandling av djur
(617/1997),

16) importparti levande djur samt em-
bryon eller könsceller från dem som härrör
från samma tredjeland eller region i tredje-
land och för vilka det finns ett gemensamt
veterinärintyg eller något annat intyg om ur-
sprunget,

17) förordnad veterinär en veterinär åt vil-
ken Livsmedelssäkerhetsverket gett i uppdrag
att utföra de inspektioner och åtgärder som
fastställs i denna förordning,

18) import leverans av ett importparti till
Europeiska gemenskapens område eller
marknad,

19) transitering transport av ett importparti
genom Europeiska gemenskapens område vi-
dare till ett tredjeland,

20) speditörer företag eller personer som
levererar levande djur eller deras embryon
och könsceller till detaljhandlare eller gros-

sister, på deras vägnar importerar sändningar
och levererar varje order direkt till kunderna
inom Europeiska gemenskapens område,

21) ursprungsland det tredjeland där de
levande djuren och deras könsceller och em-
bryon har producerats,

22) exportland ett tredjeland där en offi-
ciell veterinär har undertecknat det veterinär-
intyg som medföljer importpartiet eller där
ett annat dokument som medföljer djuren har
beviljats,

23) gemenskapen Europeiska gemenska-
pen,

24) medlemsstat en medlemsstat inom Eu-
ropeiska unionen,

25) kommissionen Europeiska gemenska-
pernas kommission,

26) rådet Europeiska unionens råd, samt
27) beslut om skyddsåtgärder ett beslut

som kommissionen utfärdar för att begränsa
importen från ett tredjeland eller transitering
genom det med anledning av en förändrad
situation när det gäller djursjukdomar eller
hälsotillstånd i landet i fråga.

När det i denna förordning hänvisas till
gemenskapens rättsakter avses rättsakten
jämte ändringar.

5 §

Allmänna krav på import, transitering och
leverans till en annan medlemsstat

Importpartier avsedda att transiteras eller
att levereras till en annan medlemsstat ska
uppfylla samma krav som importpartier av-
sedda att importeras till Finland. Beträffande
kraven på ytterligare garantier som enbart
gäller Finland, ska importpartier som transi-
teras via Finland till en annan medlemsstat
eller till ett tredjeland dock uppfylla endast
de krav på ytterligare garantier som gäller
import av slaktdjur. Dessutom ska levande
djur som är avsedda att transiteras eller leve-
reras till andra medlemsstater uppfylla kraven
i den stat som är bestämmelseland i enlighet
med 3 § i jord- och skogsbruksministeriets
förordning om veterinära gränskontroller av
djur, samt könsceller och embryon avsedda
att transiteras eller levereras till andra med-
lemsstater uppfylla kraven i den stat som är
bestämmelseland i enlighet med 11 och 13 § i
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jord- och skogsbruksministeriets förordning
om veterinär gränskontroll av animaliska
livsmedel och andra varor.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i
denna förordning krävs inget importtillstånd
för importpartier som transiteras eller levere-
ras till en annan medlemsstat. Sådana levande
djur som transiteras och för vilka det enligt
denna förordning vid import krävs importtill-
stånd av Livsmedelssäkerhetsverket, ska i
stället för importtillståndet ha ett tillstånd för
transit av Livsmedelssäkerhetsverket i enlig-
het med 3 § 4 mom. i jord- och skogsbruks-
ministeriets förordning om veterinära gräns-
kontroller av djur.

Levande djur samt embryon och könsceller
från dem som importeras till Finland, transi-
teras eller transporteras genom Finland till en
annan medlemsstat får inte medföra risk för
spridning av djursjukdomar eller fara för
människors hälsa.

2 kap.

Villkor för import av levande djur

6 §

Villkor för import av nötkreatur

Nötkreatur får importeras endast från de
tredjeländer eller delar av tredjeländer som
nämns i del 1 i bilaga I till rådets beslut
79/542/EEG om upprättande av en förteck-
ning över tredjeländer och delar av tredjelän-
der, och om villkor angående djurhälsa, folk-
hälsa och veterinärintyg, för import till ge-
menskapen av vissa levande djur och färskt
kött och för vilka det i bilagan finns en
anteckning om veterinärintyg för nötkreatur
som importeras i ett sådant syfte som avses i
nämnda bilagan.

Nötkreatur ska uppfylla villkoren i veteri-
närintyget i del 2 i bilaga I till rådets beslut
79/542/EEG och med importpartiet ska med-
följa ett veterinärintyg enligt förlagan i bila-
gan.

I det veterinärintyg som avses i 2 mom.
ska det intygas att de särskilda villkoren i
fråga om infektiös bovin rhinotrakeit hos nöt-
kreatur (IBR) som gäller de krav på ytterli-
gare garantier för Finland i fråga om infektiös
bovin rhinotrakeit hos nötkreatur (IBR) som

avses i kommissionens beslut 2004/558/EG
om genomförande av rådets direktiv
64/432/EEG när det gäller tilläggsgarantier
avseende infektiös bovin rhinotrakeit i sam-
band med handeln med nötkreatur inom ge-
menskapen och godkännande av de utrot-
ningsprogram som vissa medlemsstater lagt
fram är uppfyllda.

7 §

Villkor för import av svin

Svin får importeras endast från de tredje-
länder eller delar av tredjeländer som nämns i
del 1 i bilaga I till rådets beslut 79/542/EEG
och för vilka det i bilagan finns en anteck-
ning om veterinärintyg för svin som importe-
ras i ett sådant syfte som avses i nämnda
bilaga.

Svin ska uppfylla villkoren i veterinärinty-
get i del 2 i bilaga I till rådets beslut
79/542/EEG och med importpartiet ska med-
följa ett veterinärintyg enligt förlagan i bila-
gan.

I det veterinärintyg som avses i 2 mom.
ska också intygas att

1) kraven på ytterligare garantier för Fin-
land är uppfyllda när det gäller Aujeszkys
sjukdom hos svin, enligt kommissionens be-
slut 2008/185/EG om tilläggsgarantier avse-
ende Aujeszkys sjukdom i handeln med svin
inom gemenskapen och kriterier för vilka
uppgifter som ska lämnas om denna sjuk-
dom, samt

2) kraven på ytterligare garantier för Fin-
land är uppfyllda när det gäller TGE (trans-
missible gastroenteritis), enligt EFTA:s över-
vakningsmyndighets beslut 48/94/COL.

8 §

Villkor för import av får och getter

Får och getter får importeras endast från de
tredjeländer eller delar av tredjeländer som
nämns i del 1 i bilaga I i rådets beslut
79/542/EEG och för vilka det i bilagan finns
en anteckning om veterinärintyg för får och
getter som importeras i ett sådant syfte som
avses i nämnda bilaga.

Får och getter ska uppfylla villkoren i ve-
terinärintyget i del 2 i bilaga I till rådets
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beslut 79/542/EEG och med importpartiet
ska medfölja ett veterinärintyg enligt förlagan
i bilagan.

9 §

Villkor för import av djur som hör till famil-
jerna noshörningar och elefanter samt andra

klövdjur

Djur som hör till familjen noshörningar
(Rhinocerotidae) eller till familjen elefanter
(Elephantidae) samt andra djur som hör till
ordningen klövdjur (Artiodactyla) än de
nötkreatur, svin, får och getter som nämns i
6–8 §, får importeras endast från de tredjelän-
der eller delar av tredjeländer som nämns i
del 1 i bilaga I till rådets beslut 79/542/EEG
och för vilka det finns en anteckning om
veterinärintyg för djuren i fråga.

Djuren ska uppfylla villkoren i veterinärin-
tyget i del 2 i bilaga I till rådets beslut
79/542/EEG och med importpartiet ska med-
följa ett veterinärintyg enligt förlagan i bila-
gan.

Med avvikelse från 1 och 2 mom. får djur
som nämns i 1 mom. importeras till cirkusar,
djurutställningar eller till organ, institut eller
centrum som godkänts enligt artikel 13.2 i
rådets direktiv 92/65/EEG om fastställande
av djurhälsokrav i handeln inom och impor-
ten till gemenskapen av djur, sperma, ägg
(ova) och embryon som inte faller under de
krav som fastställs i de specifika gemen-
skapsregler som avses i bilaga A.I till direk-
tiv 90/425/EEG, endast med tillstånd av
Livsmedelssäkerhetsverket. Ett importtill-
stånd förutsätter att importen inte medför risk
för spridning av djursjukdomar. I tillståndet
ska nödvändiga importvillkor som gäller
djurhälsan anges.

10 §

Krav som gäller transport av djur samt isole-
ring efter import

Djur som avses i 6-9 § får importeras till
Finland direkt från tredjeland eller från tred-
jeland via en annan medlemsstat och transite-
ras eller transporteras genom Finland till en
annan medlemsstat endast om en officiell

veterinär i ett för import godkänt tredjeland
har inspekterat djuren innan de transporteras
till gemenskapen, i syfte att säkerställa att
djuren är friska och att de djurskyddskrav
som gäller för djurtransporter iakttas i syn-
nerhet då det gäller vattning och utfodring.

Djur som avses i 6–9 § får inte lastas i
samma transportmedel som samtidigt fraktar
andra i 6–9 § avsedda djur vars destination
inte är en medlemsstat. Djuren i fråga får inte
heller transporteras i transportmedel som
samtidigt transporterar djur som har lägre
hälsostatus.

Djur som transporteras till gemenskapens
område får inte förflyttas på väg, järnväg
eller till fots och djurtransporten får inte las-
tas av i ett sådant tredjeland från vilket im-
port av sådana djur till gemenskapen inte
godkänts. Djuren ska anlända till gemenska-
pens gränskontrollstation inom tio dagar efter
lastningsdatum i det exporterande tredjelan-
det. Om djuren transporteras sjövägen för-
längs tidsfristen med tiden för sjöresan. Då
ska en deklaration av fartygets befälhavare,
upprättad i enlighet med del 3 A i bilaga I till
rådets beslut 79/542/EEG, fogas i original till
veterinärintyget.

De djur som avses i 6–9 § och som impor-
teras för slakt ska utan dröjsmål föras till
bestämmelseslakteriet där de ska slaktas
inom fem arbetsdagar. Djur avsedda för avel,
produktion eller gödning, samt djur avsedda
för djurparker, nöjesparker och jakt- eller
viltreservat ska utan dröjsmål föras till be-
stämmelseorten, där de ska hållas minst i 30
dagar i enlighet med Livsmedelssäkerhets-
verkets föreskrifter. En officiell veterinär el-
ler en förordnad veterinär ska göra en klinisk
undersökning av de djur som importerats på
bestämmelseorten senast före utgången av
tidsfristen på 30 dagar. Vid undersökningen
tar den officiella eller den förordnade veteri-
nären prover av djuren med avseende på
smittsamma sjukdomar i enlighet med Livs-
medelssäkerhetsverkets föreskrifter.

11 §

Importvillkor och kontrollplatser som gäller
sällskapsdjur

Bestämmelser om villkor för import av
sällskapsdjur och om de tredjeländer från
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vilka import tillåts finns i förordningen om
sällskapsdjur. De kontrollplatser i Finland
som utsetts för import av sällskapsdjur enligt
artikel 13 i förordningen om sällskapsdjur
nämns i bilaga I.

Importvillkor som gäller hundar, katter och
illrar som importeras för att hållas som säll-
skapsdjur finns i bilaga II. På hundar, katter
och illrar som importeras för att hållas som
sällskapsdjur och vars antal överstiger fem
tillämpas importvillkoren i 12 §.

12 §

Importvillkor som gäller hundar, katter och
illrar som importeras för annat ändamål än

för att hållas som sällskapsdjur

Importvillkor som gäller hundar, katter och
illrar som importeras för annat ändamål än
för att hållas som sällskapsdjur finns i bilaga
III. Importvillkoren i bilaga III gäller också
hundar, katter och illrar som importeras för
att hållas som sällskapsdjur, om antalet djur
överstiger fem individer.

13 §

Villkor för import av harar och kaniner

Harar och kaniner får importeras från de
tredjeländer som nämns i del 1 i bilaga II till
rådets beslut 79/542/EEG och från vilka im-
port av färskt kött till gemenskapen är tillåtet.

Ett villkor för import av harar och kaniner
är att de kommer från en gård där rabies inte
har förekommit eller misstänkts den senaste
månaden och att de inte under den månad
som föregår importen varit i kontakt med
djur som konstaterats eller misstänkts ha in-
sjuknat i rabies. Inga restriktioner som införts
av myndigheterna på grund av djursjukdomar
får gälla för den gård som hararna och kani-
nerna kommer från och inget djur på gården
får ha uppvisat kliniska symtom på myxoma-
tos. Dessutom ska djuren åtföljas av ett vete-
rinärintyg av vilket ska framgå att en veteri-
när som godkänts av exportlandets behöriga
myndighet genom en klinisk undersökning
24 timmar före avsändandet har fastställt att
djuren är vid god hälsa och i tillräckligt god
kondition för att tåla transporten till bestäm-
melseorten.

Harar och kaniner får importeras från an-
dra tredjeländer än de som nämns i del 1 i
bilaga II till rådets beslut 79/542/EEG endast
med tillstånd av Livsmedelssäkerhetsverket.
Ett importtillstånd förutsätter att importen
inte medför risk för spridning av djursjukdo-
mar. I tillståndet ska nödvändiga importvill-
kor som gäller djurhälsan anges.

Bestämmelserna i 1–3 mom. tillämpas inte
på harar och kaniner som är högst fem till
antalet och som en enskild person för in från
tredjeländer för att hålla som sällskapsdjur
och för vilka importvillkoren finns i 11 §.

14 §

Villkor för import av gnagare

Gnagare får importeras från de tredjeländer
som nämns i del 1 i bilaga II till rådets beslut
79/542/EEG och från vilka import av färskt
kött till gemenskapen är tillåtet. Djuren ska
åtföljas av ett veterinärintyg av vilket ska
framgå att en veterinär som godkänts av ex-
portlandets behöriga myndighet genom en
klinisk undersökning 24 timmar före avsän-
dandet har fastställt att djuren är vid god
hälsa och i tillräckligt god kondition för att
tåla transporten till bestämmelseorten.

Gnagare får importeras från andra tredje-
länder än de som nämns i del 1 i bilaga II till
rådets beslut 79/542/EEG, endast om Livs-
medelssäkerhetsverket har beviljat tillstånd
för det. Ett importtillstånd förutsätter att im-
porten inte medför risk för spridning av djur-
sjukdomar. I tillståndet ska nödvändiga im-
portvillkor som gäller djurhälsan anges.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas
inte på gnagare som är högst fem till antalet
och som en enskild person för in från tredje-
länder för att hålla som sällskapsdjur och för
vilka importvillkoren finns i 11 §.

15 §

Villkor för import av andra däggdjur

Andra däggdjur än sådana som avses i 6–9
och 11–14 § får importeras endast med till-
stånd av Livsmedelssäkerhetsverket. Ett im-
porttillstånd förutsätter att importen inte med-
för risk för spridning av djursjukdomar. I
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tillståndet ska nödvändiga importvillkor som
gäller djurhälsan anges.

16 §

Villkor för import av fiskar

Fiskar avsedda för odling får importeras
under förutsättning att

1) fiskarna härstammar från de tredjeländer
eller de regioner i tredjeländer som nämns i
bilaga I till kommissionens beslut
2003/858/EG om djurhälsovillkor och intygs-
krav för import av levande fisk, ägg och
könsceller för odling och levande fisk från
vattenbruk och produkter därav för använd-
ning som livsmedel,

2) importpartiet uppfyller kraven på ytter-
ligare garantier för Finland enligt kommissio-
nens beslut 2004/453/EG om genomförande
av rådets direktiv 91/67/EEG om åtgärder
mot vissa sjukdomar hos vattenbruksdjur,

3) importpartiet åtföljs av ett sådant djur-
hälsointyg enligt förlagan i bilaga II till kom-
missionens beslut 2003/858/EG som stämmer
överens med bilaga III till beslutet,

4) fiskarna transporteras under förhållan-
den som inte påverkar deras hälsostatus, samt

5) fiskarna importeras till en odlingsan-
läggning som registrerats i enlighet med jord-
och skogsbruksministeriets beslut om register
för vattenbruket (212/1996).

Fiskar avsedda för put and take-fiske och
som härstammar från vattenbruk får importe-
ras om importpartiet uppfyller kraven i 1
mom. och fiskarna planteras ut endast i dam-
mar och inte i sjödistrikt eller andra obegrän-
sade vattenområden. Import av levande fiskar
avsedda att användas som bete vid fiske är
förbjudet.

Fiskar som är avsedda för utplantering el-
ler forskningsändamål får importeras endast
med tillstånd av Livsmedelssäkerhetsverket.
Ett importtillstånd förutsätter att importen
inte medför risk för spridning av djursjukdo-
mar. I tillståndet ska nödvändiga importvill-
kor som gäller djurhälsan anges.

När det gäller import som avses i 1–3
mom. ska det säkerställas att transportvattnet
från importförsändelser inte sprider fisksjuk-
domar till de naturliga vattnen.

17 §

Villkor för import av prydnadsfiskar

Denna paragraf tillämpas på
1) fiskar som fångats i naturen och som

importeras för att användas som prydnadsfis-
kar,

2) prydnadsfiskar som importeras av spe-
ditörer eller grossister, samt

3) prydnadsfiskar som importeras till djur-
affärer, trädgårdsbutiker, trädgårdsdammar,
utställningsakvarier eller andra kommersiella
lokaler utan direkt kontakt med naturliga vat-
ten.

Denna paragraf tillämpas, med undantag
av mom. 6, inte på prydnadsfiskar som en
enskild person för med sig eller beställer, när
dessa hålls som sällskapsdjur och inte är av-
sedda för försäljning eller förmedling och
hålls i andra än kommersiella akvarier eller i
trädgårdsdammar utan direkt kontakt med na-
turliga vatten.

Kallvattenlevande prydnadsfiskar får im-
porteras endast från de tredjeländer eller re-
gioner i tredjeländer som nämns i bilaga I till
kommissionens beslut 2003/858/EG eller i
del I i bilaga I till kommissionens beslut
2006/656/EG om fastställande av djurhälso-
villkor och intygskrav för import av pryd-
nadsfiskar. Tropiska prydnadsfiskar får im-
porteras endast från de tredjeländer som
nämns i del II i bilaga I till kommissionens
beslut 2006/656/EG.

Med importpartier av kallvattenlevande
prydnadsfiskar ska medfölja ett djurhälsoin-
tyg enligt förlagan i bilaga II till kommissio-
nens beslut 2006/656/EG och med importpar-
tier av tropiska prydnadsfiskar ska medfölja
ett djurhälsointyg enligt förlagan i bilaga IV
till nämnda beslut. I fråga om intygen ska
dessutom bilaga III till nämnda beslut iakttas.

Kallvattenlevande prydnadsfiskar ska
transporteras direkt till ett utrymme som re-
gistrerats i enlighet med jord- och skogs-
bruksministeriets beslut om register för vat-
tenbruket.

Importerade prydnadsfiskar får inte sättas
ut i fiskodlingsanläggningar eller andra bas-
sänger varifrån de kan ta sig ut i naturliga
vatten. Vid import av prydnadsfiskar ska det
också säkerställas att transportvattnet från
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importförsändelser inte sprider fisksjukdomar
till de naturliga vattnen.

Import av prydnadsfiskar för forskningsän-
damål är tillåtet endast med tillstånd av Livs-
medelssäkerhetsverket. Ett importtillstånd
förutsätter att importen inte medför risk för
spridning av djursjukdomar. I tillståndet ska
nödvändiga importvillkor som gäller djurhäl-
san anges.

18 §

Villkor för import av blötdjur

Blötdjur som importeras för tillväxt, göd-
ning eller återutläggning får importeras under
förutsättning att

1) blötdjuren härstammar endast från de
tredjeländer eller regioner i tredjeländer som
nämns i bilaga I till kommissionens beslut
2003/804/EG om djurhälsovillkor och krav
på intyg för import av levande blötdjur samt
deras ägg och gameter för tillväxt, gödning,
återutläggning och användning som livs-
medel,

2) importpartiet åtföljs av ett sådant djur-
hälsointyg enligt förlagan i bilaga II till kom-
missionens beslut 2003/804/EG som stämmer
överens med bilaga III till beslutet,

3) blötdjuren transporteras under förhållan-
den som inte påverkar deras hälsostatus, samt

4) blötdjuren importeras till en odlingsan-
läggning som registrerats i enlighet med arti-
kel 3.1 i rådets direktiv 95/70/EG om gemen-
skapens minimiåtgärder för kontroll av vissa
sjukdomar hos musslor.

Blötdjur får importeras för utplantering el-
ler forskningsändamål endast med tillstånd av
Livsmedelssäkerhetsverket. Ett importtill-
stånd förutsätter att importen inte medför risk
för spridning av djursjukdomar. I tillståndet
ska nödvändiga importvillkor som gäller
djurhälsan anges.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. gäller
dock inte prydnadsblötdjur som permanent
hålls i akvarier. Importerade prydnadsblöt-
djur får inte sättas ut i fiskodlingsanlägg-
ningar eller andra bassänger varifrån de kan
ta sig ut i naturliga vatten. Vid import av
prydnadsblötdjur ska det också säkerställas
att transportvattnet från importförsändelser
inte sprider djursjukdomar till de naturliga
vattnen.

19 §

Villkor för import av kräftdjur

Sötvattenskräftor och andra kräftdjur får
importeras för odling, utplantering eller
forskningsändamål endast med tillstånd av
Livsmedelssäkerhetsverket. Ett importtill-
stånd förutsätter att importen inte medför risk
för spridning av djursjukdomar. I tillståndet
ska nödvändiga importvillkor som gäller
djurhälsan anges.

Bestämmelserna i 1 mom. gäller dock inte
prydnadskräftdjur som permanent hålls i ak-
varier. Importerade prydnadskräftdjur får
inte sättas ut i fiskodlingsanläggningar eller
andra bassänger varifrån de kan ta sig ut i
naturliga vatten. Vid import av prydnads-
kräftdjur ska det också säkerställas att trans-
portvattnet från importförsändelser inte spri-
der djursjukdomar till de naturliga vattnen.

20 §

Villkor för import av bin och humlor

Bin (Apis mellifera) och humlor (Bombus
spp.) får importeras endast från de tredjelän-
der som nämns i del 1 i bilaga III till kom-
missionens beslut 2003/881/EG om djurhäl-
sovillkor och villkor för intyg för import av
bin (Apis mellifera och Bombus spp.) från
vissa tredje länder och om upphävande av
beslut 2000/462/EG. Bin och humlor får
dessutom importeras från de geografiskt och
epidemiologiskt isolerade delar av tredjelän-
der som nämns i del 2 i bilaga III till kom-
missionens beslut 2003/881/EG.

Villkor för import av bin och humlor är att
det i en transportbehållare utöver bi- eller
humledrottningen finns högst 20 arbetare.
Bin och humlor ska uppfylla villkoren i vete-
rinärintyget i bilaga I till rådets beslut
2003/881/EG och med importpartiet ska
medfölja ett veterinärintyg enligt bilagan. På
bestämmelseorten ska bikuporna genomgå
offentlig kontroll i enlighet med Livsmedels-
säkerhetsverkets föreskrifter. Bi- och humle-
drottningarna ska överföras till nya transport-
behållare innan de får komma i kontakt med
lokala samhällen. Importerade arbetare, be-
hållare och övrigt material som följer med
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drottningarna ska sändas till Livsmedelssä-
kerhetsverkets laboratorium för undersökning
av förekomsten av lilla kupskalbaggen, dess
ägg och larver samt tropilaelapskvalster. Ef-
ter laboratorieundersökningen ska allt mate-
rial förstöras.

Med avvikelse från bestämmelserna i 2
mom. får importpartier med vuxna humlor
som odlats under kontrollerade miljöförhål-
landen på godkända anläggningar i ur-
sprungslandet bestå av ett samhälle med
högst 200 humlor. Med importpartier ska
medfölja ett veterinärintyg i enlighet med
förlagan i bilaga II till kommissionens beslut
2003/881/EG, vars villkor de humlor som
importeras ska uppfylla. Allt importerat ma-
terial som följer med de vuxna humlorna ska
förstöras omedelbart efter importen eller se-
nast efter samhällets livslängd.

3 kap.

Villkor för import av könsceller

21 §

Villkor för import av könsceller från
nötkreatur

Sperma från nötkreatur får importeras en-
dast från de tredjeländer som nämns i bilaga I
till kommissionens beslut 2004/639/EG om
villkor för import av sperma från tamdjur av
nötkreatur. Donatordjuren samt tjurstatio-
nerna och spermastationerna i tredjeländer
ska uppfylla kraven i rådets direktiv
88/407/EEG om djurhälsokrav som är til-
lämpliga vid handel inom gemenskapen med
och import av sperma från tamdjur av nöt-
kreatur.

Importpartier med sperma från nötkreatur
ska åtföljas av ett sådant veterinärintyg som
avses i del 1, 2 eller 3 i bilaga II till kommis-
sionens beslut 2004/639/EG.

Äggceller av nötkreatur får importeras en-
dast med tillstånd av Livsmedelssäkerhets-
verket. Ett importtillstånd förutsätter att im-
porten inte medför risk för spridning av djur-
sjukdomar. I tillståndet ska nödvändiga im-
portvillkor som gäller djurhälsan anges.

22 §

Villkor för import av könsceller från svin

Sperma från svin får importeras endast
från de tredjeländer som nämns i bilaga I
eller II till kommissionens beslut
2002/613/EG om villkor för import av
sperma från tama svin. Sperman ska vara
insamlad vid de godkända seminstationer
som uppräknas i bilaga V till kommissionens
beslut 2002/613/EG.

Importpartier med sperma från länder som
nämns i bilaga I till kommissionens beslut
2002/613/EG ska åtföljas av ett veterinärin-
tyg enligt bilaga III till beslutet och import-
partier från länder som nämns i bilaga II till
kommissionens beslut 2002/613/EG ska åt-
följas av ett veterinärintyg enligt bilaga IV
till beslutet.

I enlighet med artikel 2 i kommissionens
beslut 2002/613/EG ska sperman härstamma
från seminstationer där galtarna, inklusive
den som donerar sperman, inte har vaccine-
rats mot Aujeszkys sjukdom och vilka enligt
veterinärintyget har uppvisat negativt resultat
vid ett serumneutralisations- eller ELISA-test
avseende Aujeszkys sjukdom, där alla anti-
kroppar mot det virus som orsakar Aujeszkys
sjukdom har använts.

I enlighet med kommissionens beslut
2008/636/EG om fastställande av en förteck-
ning över de tredjeländer från vilka medlems-
staterna får tillåta import av ägg och embryon
från tamsvin får äggceller från svin importe-
ras endast från de tredjeländer från vilka im-
port av sperma från svin är tillåten i kraft av
artikel 1 i beslut 2002/613/EG. Äggceller av
svin får importeras endast med tillstånd av
Livsmedelssäkerhetsverket. Ett importtill-
stånd förutsätter att importen inte medför risk
för spridning av djursjukdomar. I tillståndet
ska nödvändiga importvillkor som gäller
djurhälsan anges.

23 §

Villkor för import av könsceller från får och
getter

Sperma från får och getter får importeras
endast om den samlats i de tredjeländer och
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godkända seminstationer som förtecknas i
bilaga I till kommissionens beslut
2008/635/EG om import till gemenskapen av
sperma, ägg och embryon från får och getter
när det gäller förteckningar över tredjeländer,
seminstationer och embryosamlingsgrupper
samt intygskrav. Importpartiet med sperma
ska åtföljas av ett veterinärintyg som avses i
bilaga II till nämnda kommissionens beslut.

Äggceller från får och getter får importeras
endast om de samlats i de tredjeländer och
genom de godkända embryosamlingsgrupper
som förtecknas i bilaga III till kommissio-
nens beslut 2008/635/EG. Importpartiet med
äggceller ska åtföljas av ett veterinärintyg
som avses i bilaga IV till nämnda kommis-
sionens beslut.

24 §

Villkor för import av könsceller från hästdjur

Könsceller från hästdjur får importeras en-
dast från de tredjeländer eller delar av tredje-
länder som nämns i bilaga I till kommissio-
nens beslut 2004/211/EG om upprättande av
en förteckning över tredje länder eller delar
av tredje länder från vilka medlemsstaterna
tillåter import av levande hästdjur och
sperma, ägg och embryon från hästdjur samt
om ändring av besluten 93/195/EEG och
94/63/EG, om det i tabellen i bilagan har
antecknats att import av könsceller är tillåtet
från landet eller delen i fråga.

Ett villkor för import av sperma från häst-
djur är att sperman har insamlats endast från
sådana hästdjur av vilka permanent import
till gemenskapen tillåts. Sperman ska ha sam-
lats på en sådan seminstation som nämns i
bilagan till kommissionens beslut
2004/616/EG om upprättande av en förteck-
ning över godkända stationer för insamling
av sperma för import av sperma från hästdjur
från tredjeland. Importpartier med sperma
ska åtföljas av ett veterinärintyg enligt bila-
gan till kommissionens beslut 96/539/EG om
djurhälsokrav och utfärdande av veterinärin-
tyg vid import av sperma av hästdjur till
gemenskapen.

Ett villkor för import av äggceller från
hästdjur är att äggcellerna samt uppsam-
lingslaget som av den behöriga myndigheten

i tredjelandet godkänts för insamling, be-
handling och förvaring av äggceller uppfyller
kraven i kapitel III i rådets direktiv
92/65/EEG. Importpartier med äggceller ska
åtföljas av ett veterinärintyg enligt bilagan till
kommissionens beslut 96/540/EG om djur-
hälsokrav och utfärdande av veterinärintyg
vid import av ägg (ova) och embryon av
hästdjur till Europeiska gemenskapen.

25 §

Villkor för import av könsceller från andra
klöv- och hovdjur än sådana som avses i

21–24 §

Könsceller från andra klöv- och hovdjur än
sådana som avses i 21–24 § får importeras
endast med tillstånd av Livsmedelssäkerhets-
verket. Ett importtillstånd förutsätter att im-
porten inte medför risk för spridning av djur-
sjukdomar. I tillståndet ska nödvändiga im-
portvillkor som gäller djurhälsan anges.

26 §

Villkor för import könsceller från fiskar

Könsceller från fiskar avsedda för odling
får importeras under förutsättning att

1) könscellerna härstammar endast från de
tredjeländer eller regioner i tredjeländer som
nämns i bilaga I till kommissionens beslut
2003/858/EG,

2) importpartiet åtföljs av ett sådant djur-
hälsointyg enligt förlagan i bilaga II till kom-
missionens beslut 2003/858/EG som stämmer
överens med bilaga III till beslutet,

3) könscellerna transporteras under förhål-
landen som inte påverkar deras hälsostatus,
samt

4) könscellerna importeras till en odlings-
anläggning som registrerats i enlighet med
jord- och skogsbruksministeriets beslut om
register för vattenbruket.

Könsceller från fiskar får importeras för
utplantering eller för forskningsändamål en-
dast med tillstånd av Livsmedelssäkerhets-
verket. Ett importtillstånd förutsätter att im-
porten inte medför risk för spridning av djur-
sjukdomar. I tillståndet ska nödvändiga im-
portvillkor som gäller djurhälsan anges.
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När det gäller import som avses i 1 och 2
mom. ska det säkerställas att transportvattnet
från importförsändelser inte sprider fisksjuk-
domar till de naturliga vattnen.

27 §

Villkor för import av könsceller från blötdjur

Könsceller från blötdjur får importeras för
tillväxt, gödning eller återutläggning under
förutsättning att

1) könscellerna härstammar endast från de
tredjeländer eller regioner i tredjeländer som
nämns i bilaga I till kommissionens beslut
2003/804/EG,

2) importpartiet åtföljs av ett sådant djur-
hälsointyg enligt förlagan i bilaga II till kom-
missionens beslut 2003/804/EG som stämmer
överens med bilaga III till beslutet,

3) könscellerna transporteras under förhål-
landen som inte påverkar deras hälsostatus,
samt

4) könscellerna importeras till en odlings-
anläggning som registrerats i enlighet med
artikel 3.1 i rådets direktiv 95/70/EG.

Könsceller från blötdjur får importeras för
utplantering eller forskningsändamål endast
med tillstånd av Livsmedelssäkerhetsverket.
Ett importtillstånd förutsätter att importen
inte medför risk för spridning av djursjukdo-
mar. I tillståndet ska nödvändiga importvill-
kor som gäller djurhälsan anges.

När det gäller import som avses i 1 och 2
mom. ska det säkerställas att transportvattnet
från importförsändelser inte sprider djursjuk-
domar till de naturliga vattnen.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. gäller
dock inte könsceller från prydnadsblötdjur
som permanent hålls i akvarier.

28 §

Villkor för import av könsceller från
kräftdjur

Könsceller från sötvattenskräftor och andra
kräftdjur får importeras för odling, utplante-
ring eller forskningsändamål endast med till-
stånd av Livsmedelssäkerhetsverket. Ett im-

porttillstånd förutsätter att importen inte med-
för risk för spridning av djursjukdomar. I
tillståndet ska nödvändiga importvillkor som
gäller djurhälsan anges.

När det gäller import som avses i 1 mom.
ska det säkerställas att transportvattnet från
importförsändelser inte sprider djursjukdo-
mar till de naturliga vattnen.

Bestämmelserna i 1 mom. gäller dock inte
könsceller från prydnadskräftdjur som per-
manent hålls i akvarier.

4 kap.

Villkor för import av embryon

29 §

Villkor för import av embryon från
nötkreatur

Embryon från nötkreatur får importeras
endast från de tredjeländer som nämns i bi-
laga I till kommissionens beslut
2006/168/EG om fastställande av djurhälso-
krav och krav på veterinärintyg för import till
gemenskapen av embryon från nötkreatur
och om upphävande av beslut 2005/217/EG.

Embryon från nötkreatur ska ha insamlats,
behandlats och förvarats av sådana embryo-
samlings- eller embryoproduktionsgrupper
som nämns i bilagan till kommissionens be-
slut 2008/155/EG om upprättande av en för-
teckning över embryosamlings- och embryo-
produktionsgrupper i tredjeländer som god-
känts för import av embryon från nötkreatur
till gemenskapen.

Importpartier med embryon från nötkreatur
som tillkommit genom befruktning in vivo
ska åtföljas av ett sådant veterinärintyg som
avses i bilaga II till kommissionens beslut
2006/168/EG. Importpartier med embryon
från nötkreatur som producerats in vitro ska
åtföljas av

1) ett veterinärintyg enligt bilaga III till
kommissionens beslut 2006/168/EG, när em-
bryona producerats genom befruktning med
sperma som uppfyller kraven i rådets direktiv
88/407/EEG, eller

2) ett veterinärintyg enligt bilaga IV till
kommissionens beslut 2006/168/EG, när em-
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bryona producerats genom befruktning med
sperma som producerats eller lagrats av god-
kända tjurstationer eller spermalagringsstatio-
ner som är belägna i ett tredjeland som
nämns i bilaga I till kommissionens beslut
2004/639/EG. Sådana embryon får inte vara
föremål för handel inom gemenskapen efter
importen och de ska implanteras endast i
nötkreatur i den destinationsmedlemsstat som
anges i veterinärintyget.

30 §

Villkor för import av embryon från svin

I enlighet med kommissionens beslut
2008/636/EG får embryon från svin importe-
ras endast från de tredjeländer från vilka im-
port av sperma från svin är tillåten i kraft av
artikel 1 i kommissionens beslut
2002/613/EG. Embryon från svin får impor-
teras endast med tillstånd av Livsmedelssä-
kerhetsverket. Ett importtillstånd förutsätter
att importen inte medför risk för spridning av
djursjukdomar. I tillståndet ska nödvändiga
importvillkor som gäller djurhälsan anges.

31 §

Villkor för import av embryon från får
och getter

Embryon från får och getter får importeras
endast om de samlats i de tredjeländer och
genom de godkända embryosamlingsgrupper
som förtecknas i bilaga III till kommissio-
nens beslut 2008/635/EG. Importpartiet med
embryon ska åtföljas av ett veterinärintyg
som avses i bilaga IV till nämnda kommis-
sionens beslut.

32 §

Villkor för import av embryon från hästdjur

Embryon från hästdjur får importeras en-
dast från de tredjeländer eller delar av tredje-
länder som nämns i bilaga I till kommissio-
nens beslut 2004/211/EG, om det i tabellen i
bilagan har antecknats att import av embryon

är tillåtet från landet eller området i fråga. Ett
villkor för import av embryon är att den
samlingsgrupp som har samlat, behandlat och
lagrat embryona är godkänd av den behöriga
myndigheten i tredjelandet.

Importpartier med embryon från hästdjur
ska åtföljas av ett veterinärintyg enligt bila-
gan till kommissionens beslut 96/540/EG.

33 §

Villkor för import av embryon från andra
klöv- och hovdjur än sådana som avses i

29–32 §

Embryon från andra klöv- och hovdjur än
sådana som avses i 29–32 § får importeras
endast med tillstånd av Livsmedelssäkerhets-
verket. Ett importtillstånd förutsätter att im-
porten inte medför risk för spridning av djur-
sjukdomar. I tillståndet ska nödvändiga im-
portvillkor som gäller djurhälsan anges.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

34 §

Krav i fråga om TSE-sjukdomar

Bestämmelser om krav som gäller TSE-
sjukdomar vid import av levande nötkreatur,
får och getter samt sperma och embryon av
får och getter finns i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fast-
ställande av bestämmelser för förebyggande,
kontroll och utrotning av vissa typer av trans-
missibel spongiform encefalopati.

Bestämmelser om kompletterande garan-
tier angående skrapie hos får och getter samt
könsceller och embryon av får och getter
finns dessutom i kommissionens förordning
(EG) nr 546/2006 om tillämpning av Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr
999/2001 vad gäller nationella program för
kontroll av skrapie och kompletterande ga-
rantier, om undantag från vissa krav i beslut
2003/100/EG och om upphävande av förord-
ning (EG) nr 1874/2003. Livsmedelssäker-
hetsverket bestämmer om de officiella res-
triktionerna för förflyttning som anges i arti-
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kel 3 i kommissionens beslut. Restriktionerna
ska gälla i sju år efter dagen då djuren inför-
des och med dem ska förbjudas

1) flyttning av får och getter till gården och
från gården till en annan gård, med undantag
av får av prionproteingenotyp ARR/ARR,
samt

2) flyttning av sperma, embryon och ägg-
celler från får och getter till gården och från
gården, med undantag av sperma, embryon
och äggceller från får av prionproteingenotyp
ARR/ARR.

35 §

Importbegränsningar gällande vissa hormo-
nella och tyreostatiska ämnen samt beta-

agonister

Utan hinder av vad som bestäms i 2 kap.
får animalieproduktionsdjur som tillförts ty-
reostatika, stilben, stilbenderivat, deras salter
och estrar, 17-beta-estradiol och dess ester-
liknande derivat, beta-agonister eller ämnen
med östrogen, androgen eller gestagen ver-
kan inte importeras från tredjeländer. Från
tredjeländer får dock importeras sådana ovan
avsedda djur som har behandlats i enlighet
med 2 och 3 a § i jord- och skogsbruksmini-
steriets beslut om förbud mot användningen
av vissa läkemedelssubstanser i fråga om djur
(743/1997).

36 §

Krav som gäller förande av förteckning

De som importerar i denna förordning av-
sedda levande djur samt könsceller eller em-
bryon ska föra förteckning över alla import-
partier som de tar emot. Följande uppgifter
ska framgå av förteckningen:

1) försändelsens ankomstdatum,
2) försändelsens innehåll (djurslag, antalet

djur och eventuella identifieringsmärken eller
uppgifter och mängder i fråga om könsceller
och embryon),

3) exportland,
4) gård eller anläggning från vilken djuren

eller könscellerna eller embryona härrör,
samt

5) nästa mottagare, om importören har

överlåtit vidare sådana djur eller könsceller
eller embryon som hör till importpartier han
har tagit emot.

En förteckning enligt 1 mom. ska förvaras
i minst fem år efter importen. Förteckningen
ska på begäran visas för kommunal- eller
länsveterinären.

37 §

Intyg och andra handlingar

Alla i denna förordning avsedda veterinär-
intyg, hälsointyg och andra officiella hand-
lingar som medföljer importpartier ska i fråga
om levande djur vara upprättade i enlighet
med punkt 1 i bilaga 2 till jord- och skogs-
bruksministeriets förordning om veterinära
gränskontroller av djur samt i fråga om em-
bryon och könsceller i enlighet med punkt A
i bilaga 2 till jord- och skogsbruksministeri-
ets förordning om veterinär gränskontroll av
animaliska livsmedel och andra varor. När ett
importparti är avsett för Finland, får intygen
avfattas på engelska i stället för på finska
eller svenska.

Importören ska förvara alla intyg och öv-
riga handlingar som avses i denna förordning
eller kopior av dem minst fem år efter impor-
ten.

38 §

Förändring i djursjukdomssituationen

Utan hinder av vad som bestäms i denna
förordning ska de beslut om skyddsåtgärder
som kommissionen utfärdar och som gäller
ursprungs-, export- eller transitlandet iakttas
vid import av levande djur samt könsceller
och embryon.

39 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2009.

Genom denna förordning upphävs jord-
och skogsbruksministeriets beslut av den 14
mars 1997 om de krav i fråga om djursjukdo-
mar som ställs vid import från tredje land av
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vissa djur samt embryon och könsceller från
dem (231/1997) jämte ändringar.

Importtillstånd som beviljats innan denna

förordning trätt i kraft gäller fortsättningsvis
den tid som anges i tillståndet.

Helsingfors den 12 december 2008

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila

Veterinärråd Hentriikka Kontio
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Bilaga I

GODKÄNDA KONTROLLPLATSER I FINLAND UTSEDDA FÖR IMPORT AV
SÄLLSKAPSDJUR

1. KONTROLLPLATSER FÖR SÄLLSKAPSDJUR SOM ANLÄNDER MED FLYG

Helsingfors-Vanda flygplats

2. KONTROLLPLATSER FÖR SÄLLSKAPSDJUR SOM ANLÄNDER VIA LANDSVÄG
ELLER JÄRNVÄG

Imatra
Kuusamo
Niirala
Nuijamaa
Raja-Jooseppi
Salla
Vaalimaa
Vainikkala
Vartius

3. KONTROLLPLATSER FÖR SÄLLSKAPSDJUR SOM ANLÄNDER SJÖVÄGEN

Helsingfors (Södra hamnen, Skatudden, Västra hamnen, Sumparn)
Fredrikshamn
Hangö
Ingå
Kotka
Lovisa
Mariehamn
Borgå
Åbo
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Bilaga II

IMPORTVILLKOR SOM GÄLLER HUNDAR, KATTER OCH ILLRAR SOM
IMPORTERAS FÖR ATT HÅLLAS SOM SÄLLSKAPSDJUR

Följande importvillkor gäller i enlighet med förordningen om sällskapsdjur för import av
högst fem sällskapshundar, sällskapskatter eller sällskapsillrar. Om antalet sällskapsdjur som
införs samtidigt överstiger fem individer gäller enligt förordningen om sällskapsdjur import-
villkoren för import i kommersiellt syfte och på importen tillämpas således importvillkoren i
bilaga III.

1. Krav som gäller importländer och veterinärintyg

Bestämmelser om de länder från vilka import av hundar, katter och illrar är tillåtet finns i
artikel 8 i förordningen om sällskapsdjur.

Importpartier med hundar, katter och illrar ska åtföljas av ett veterinärintyg enligt förlagan i
bilagan till kommissionens beslut 2004/824/EG. Hundar, katter och illrar som importeras från
länder som nämns i avsnitt 2 i del B i bilaga II till förordningen om sällskapsdjur kan i stället
för veterinärintyget åtföljas av ett pass enligt förlagan i kommissionens beslut 2003/803/EG,
om länderna i fråga har meddelat kommissionen och medlemsstaterna att de använder pass i
stället för veterinärintyg.

2. Krav som gäller identifieringsmärkning

Bestämmelser om identifieringsmärkning av sällskapsdjur finns i artikel 4 i förordningen om
sällskapsdjur.

3. Krav som gäller vaccinering mot rabies och serologiska undersökningar

Rabiesvaccin som ges till hundar, katter och illrar ska vara ett inaktiverat vaccin framställt i
enlighet med Internationella byrån för epizootiska sjukdomars (OIE) standarder.

I artikel 8 punkt b i förordningen om sällskapsdjur föreskrivs om serologiska undersökningar
som djur ska genomgå avseende rabies då hundar, katter eller illrar importeras från något annat
tredjeland än de som nämns i bilaga II till förordningen om sällskapsdjur.

4. Krav som gäller echinokockos

Hundar, katter och illrar som importeras till Finland ska i enlighet med artikel 16 i
förordningen om sällskapsdjur uppfylla Finlands nationella krav som gäller echinokockos. I
enlighet med kraven som gäller echinokockos ska det i ett veterinärintyg eller pass enligt punkt
1 finnas en anteckning om att djuret högst 30 dagar innan det anlände till Finland har getts en
lämplig dos av ett för denna djurart godkänt läkemedel innehållande prazikvantel eller
epsiprantel mot bandmask som orsakar echinokockos. Kravet på veterinärintyg över genom-
förd medicinering mot echinokockos tillämpas inte på djur som förs in till Finland inom 24
timmar från att de förts ut från Finland.
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5. Villkor för import av hundvalpar och kattungar som är under 3 månader gamla och
som inte vaccinerats mot rabies

Hundvalpar och kattungar som är under tre månader gamla och som inte vaccinerats mot
rabies får enligt artikel 1 i kommissionens beslut om fastställande av villkor för transport av
hundvalpar och kattungar utan kommersiellt syfte från tredje länder till gemenskapen
(2004/839/EG) importeras nationellt till Finland för att hållas som sällskapsdjur endast från de
tredjeländer som nämns i del B och C i bilaga II till förordningen om sällskapsdjur och som är
rabiesfria i enlighet med den Internationella byrån för epizootiska sjukdomars (OIE) standar-
der.

Bestämmelser om de krav som ställs på import av hundvalpar och kattungar som är under tre
månader gamla finns i artikel 5.2 i förordningen om sällskapsdjur. Dessutom ska djuren
uppfylla kraven i punkt 1, 2 och 4.

Under tre månader gamla hundvalpar och kattungar som inte vaccinerats mot rabies och som
importerats för att hållas som sällskapsdjur får enligt artikel 1.2 i kommissionens beslut
2004/839/EG efter importen transporteras till en annan medlemsstat endast om djuren beroende
på bestämmelsemedlemsstaten uppfyller antingen de villkor som anges i artikel 5.1 eller de
som anges i artikel 6.1 i förordningen om sällskapsdjur.
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Bilaga III

VILLKOR FÖR IMPORT AV HUNDAR, KATTER OCH ILLRAR SOM IMPORTE-
RAS FÖR ANNAT ÄNDAMÅL ÄN FÖR ATT HÅLLAS SOM SÄLLSKAPSDJUR

Följande villkor gäller hundar, katter och illrar som importeras för annat ändamål än för att
hållas som sällskapsdjur. Importvillkoren gäller också för hundar, katter och illrar som
importeras för att hållas som sällskapsdjur, om importpartiet omfattar mer än fem djurindivi-
der.

1. Länder från vilka import är tillåtet och importvillkoren

Hundar, katter och illrar får enligt kommissionens beslut 2004/595/EG importeras från de
tredjeländer som nämns i del 1 i bilaga II till rådets beslut 79/542/EEG och i avsnitt 2 i del B
i bilaga II eller i del C i bilaga II till förordningen om sällskapsdjur.

Om hundar, katter och illrar importeras till ett i artikel 2 punkt c i rådets direktiv 92/65/EEG
avsett organ, institut eller centrum som officiellt godkänts enligt artikel 13.2 i direktivet får
hundar, katter och illrar importeras endast från de tredjeländer som nämns i avsnitt 2 i del B i
bilaga II och i del C i bilaga II till förordningen om sällskapsdjur.

De villkor som ska iakttas vid import av djuren ska enligt artikel 16 i rådets direktiv
92/65/EEG motsvara minst de som fastställs i kapitel III i förordningen om sällskapsdjur.

2. Krav som gäller veterinärintyg

Hundar, katter och illrar ska åtföljas av ett veterinärintyg enligt förlagan i bilagan till
kommissionens beslut 2004/595/EG.

Om hundar, katter och illrar importeras till ett i artikel 2 punkt c i rådets direktiv 92/65/EEG
avsett organ, institut eller centrum som officiellt godkänts enligt artikel 13.2 i direktivet ska
importpartiet dock åtföljas av ett veterinärintyg enligt kommissionens beslut 2005/64/EG.

3. Krav som gäller identifieringsmärkning

Bestämmelser om identifieringsmärkning av hundar, katter och illrar finns i artikel 4 i
förordningen om sällskapsdjur.

4. Krav som gäller vaccinering mot rabies och serologiska undersökningar

Rabiesvaccin som ges till djur ska vara ett inaktiverat vaccin framställt i enlighet med
Internationella byrån för epizootiska sjukdomars (OIE) standarder.

I artikel 8 punkt b i förordningen om sällskapsdjur föreskrivs om serologiska undersökningar
som djur ska genomgå avseende rabies då hundar, katter eller illrar importeras från något annat
tredjeland än de som nämns i avsnitt 2 i del B i bilaga II och i del C i bilaga II till förordningen
om sällskapsdjur.

5. Krav som gäller kliniska undersökningar

Veterinären i ett tredjeland ska 24 timmar innan djuret sänds utföra den kliniska undersök-
ning som nämns i det veterinärintyg som avses i punkt 2 och försäkra att djuret är friskt och
klarar av transporten till bestämmelseorten.
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6. Krav som gäller echinokockos

Hundar, katter och illrar som importeras till Finland ska i enlighet med artikel 16 i
förordningen om sällskapsdjur uppfylla Finlands nationella krav som gäller echinokockos. I
enlighet med kraven som gäller echinokockos ska det i ett veterinärintyg enligt punkt 2 finnas
en anteckning om att djuret högst 30 dagar innan det anlände till Finland har getts en lämplig
dos av ett för denna djurart godkänt läkemedel innehållande prazikvantel eller epsiprantel mot
bandmask som orsakar echinokockos. Kravet på veterinärintyg över genomförd medicinering
mot echinokockos tillämpas inte på djur som förs in till Finland inom 24 timmar från att de
förts ut från Finland.
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Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Nr 867

om fjäderfä och andra fåglar samt kläckägg av dessa som importeras från länder utanför
Europeiska gemenskapen

Given i Helsingfors den 12 december 2008

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 5 § samt
30 § 2 mom. i lagen av den 20 december 1996 om veterinär gränskontroll (1192/1996) samt
med stöd av 12 och 12 c § i lagen av den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/1980), av dem
2 och 5 § i förstnämnda lag sådana de lyder delvis ändrade i lag 397/1998 samt 12 och 12 c §
i sistnämnda lag sådana de lyder i lag 303/2006:

Rådets direktiv 90/539/EEG (31990L0539); EGT nr L 303, 31.10.1990, s. 6,
Rådets direktiv 91/496/EEG (31991L0496); EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 56,
Rådets direktiv 92/65/EEG (31992L0065); EGT nr L 268, 14.9.1992, s. 54,
Kommissionens beslut 94/963/EG (31994D0963); EGT nr L 371, 31.12.1994, s. 29,
Kommissionens beslut 95/410/EG (31995D0410); EGT nr L 243, 11.10.1995, s. 25,
Rådets direktiv 96/22/EG; EGT nr L 125, 23.5.1996, s. 3,
Gemensamma EES-kommitténs beslut 69/98; EGT nr L 158, 24.6.1999, s. 1,
Kommissionens beslut 2003/644/EG (32003D0644); EGT nr L 228, 12.9.2003, s. 29,
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 (32003R0998); EGT nr L 146, 13.6.2003, s. 1,
Kommissionens beslut 2004/235/EG (32004D0235); EGT nr L 72, 11.3.2004, s. 86,
Kommissionens beslut 2007/25/EG (32007D0025); EGT nr L 8, 13.1.2007, s. 29,
Kommissionens beslut 2007/240/EG (32007D0240); EGT nr L 104, 21.4.2007, s. 37,
Kommissionens beslut (EG) nr 318/2007 (32007R0318); EGT nr L 84, 24.3.2007, s. 7,
Kommissionens beslut (EG) nr 798/2008 (32008R0798); EGT nr L 226, 23.8.2008, s. 1

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Syfte och tillämpningsområde

Syftet med denna förordning är att förhin-
dra spridning av vissa djursjukdomar till Fin-
land vid import av fjäderfä och andra fåglar
samt kläckägg av dessa från länder utanför
Europeiska gemenskapen (tredjeländer).

I denna förordning föreskrivs om de vill-

kor enligt vilka fjäderfä och andra fåglar samt
kläckägg av dessa får importeras till Finland
antingen direkt från tredjeland eller från tred-
jeland via en annan medlemsstat inom Euro-
peiska unionen. Denna förordning tillämpas
också på fjäderfä och andra fåglar samt
kläckägg av dessa som transiteras via Finland
till ett tredjeland eller en medlemsstat inom
Europeiska unionen enligt vad som före-
skrivs i denna förordning.

Vad som i denna förordning föreskrivs om
Europeiska unionens medlemsstater och Eu-
ropeiska gemenskapens territorium tillämpas
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också på Norge. Utöver bestämmelserna i
denna förordning ska bestämmelser i de in-
ternationella avtal om import och transitering
av fjäderfä och andra fåglar samt kläckägg av
dessa som Europeiska gemenskapen ingått
med tredjeländer iakttas.

2 §

Avgränsning av tillämpningsområdet

Denna förordning tillämpas inte på sådana
fjäderfän eller andra fåglar eller kläckägg av
dessa som importeras från Norge och som
omfattas av bestämmelserna om djursjuk-
domskrav på Europeiska gemenskapens inre
marknad i jord- och skogsbruksministeriets
förordningar.

3 §

Samband med andra författningar

Bestämmelser om de djurskyddskrav som
ska iakttas vid transporter av fjäderfä och
andra fåglar finns i rådets förordning (EG) nr
1/2005 om skydd av djur under transport och
därmed sammanhängande förfaranden och
om ändring av direktiven 64/432/EEG och
93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97
och i lagen om transport av djur (1429/2006).

Bestämmelser om veterinär gränskontroll
av fjäderfä och andra fåglar finns i jord- och
skogsbruksministeriets förordning om veteri-
nära gränskontroller av djur (398/2004) samt
i kommissionens förordning (EG) nr
282/2004 om inrättande av ett dokument för
deklarering och veterinärkontroll av djur från
tredje land som förs in i gemenskapen.

Bestämmelser om veterinär gränskontroll
av kläckägg av fjäderfä och andra fåglar finns
i jord- och skogsbruksministeriets förordning
om veterinär gränskontroll av animaliska
livsmedel och andra varor (1370/2004) samt i
kommissionens förordning (EG) nr 136/2004
om veterinärkontroller av produkter från
tredje land vid gemenskapens gränskontroll-
stationer.

Bestämmelser om import av hotade och
fridlysta djurarter finns förutom i denna för-

ordning dessutom i 44 och 45 § i naturvårds-
lagen (1096/1996).

Bestämmelser om import eller utsättande i
frihet av fjäderviltbestånd av främmande ur-
sprung finns förutom i denna förordning
dessutom i 42 § i jaktlagen (615/1993).

4 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) fjäderfä höns, kalkoner, pärlhöns, an-

kor, änder, gäss, vaktlar, duvor, fasaner,
rapphöns och ratiter (Ratitae) i enlighet med
definitionen i punkt 1 i artikel 2 i kommissio-
nens förordning (EG) nr 798/2008 om fast-
ställande av en förteckning över tredjeländer,
områden, zoner eller delområden från vilka
fjäderfä och fjäderfäprodukter får importeras
till och transiteras genom gemenskapen samt
kraven för veterinärintyg,

2) kläckägg ägg av fjäderfä i enlighet med
definitionen i punkt 2 i artikel 2 i kommissio-
nens förordning (EG) nr 798/2008 samt ägg
för ruvning som lagts av andra fåglar än
fjäderfä,

3) dagsgamla kycklingar fjäderfän som
inte är äldre än 72 timmar i enlighet med
definitionen i punkt 3 i artikel 2 i kommissio-
nens förordning (EG) nr 798/2008,

4) inrättning en enhet eller en del av en
enhet i enlighet med definitionen i punkt 12 i
artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr
798/2008,

5) hobbyfåglar andra fåglar än de som
avses i artiklarna 2 a—2 f i kommissionens
förordning (EG) nr 318/2007 om djurhälso-
krav för import av vissa fåglar till gemenska-
pen och villkoren för karantän för denna im-
port,

6) sällskapsfåglar fåglar som hålls som
sällskapsdjur enligt definitionen i artikel 3 a i
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 998/2003 om djurhälsovillkor som
skall tillämpas vid transporter av sällskaps-
djur utan kommersiellt syfte och om ändring
av rådets direktiv 92/65/EEG, nedan förord-
ningen om sällskapsdjur, vilka importeras till
gemenskapens område till ett antal av högst
fem individer per gång,

7) animalieproduktionsdjur animaliepro-
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duktionsdjur enligt definitionen i 4 § 7 punk-
ten i lagen om medicinsk behandling av djur
(617/1997),

8) importparti fjäderfä eller andra fåglar
samt kläckägg av dessa som härrör från
samma tredjeland eller en region i det och för
vilka det finns ett gemensamt veterinärintyg,

9) förordnad veterinär en veterinär åt vil-
ken Livsmedelssäkerhetsverket gett i uppdrag
att vid en viss inrättning utföra de inspektio-
ner och åtgärder som fastställs i denna för-
ordning,

10) import leverans av ett importparti till
Europeiska gemenskapens område eller
marknad,

11) transitering transport av ett importparti
genom gemenskapens område vidare till ett
tredjeland,

12) ursprungsland det tredjeland där fjä-
derfän och andra fåglar samt kläckägg av
dessa har producerats,

13) exportland ett tredjeland där en tjänste-
veterinär har undertecknat det veterinärintyg
som medföljer importpartiet,

14) gemenskapen Europeiska gemenska-
pen,

15) medlemsstat en medlemsstat inom Eu-
ropeiska unionen,

16) kommissionen Europeiska gemenska-
pernas kommission, samt

17) beslut om skyddsåtgärder ett beslut
som kommissionen utfärdar för att begränsa
importen från ett tredjeland eller transitering
genom det med anledning av en förändrad
situation när det gäller djursjukdomar eller
hälsotillstånd i landet i fråga.

När det i denna förordning hänvisas till
gemenskapens rättsakter avses rättsakten
jämte ändringar.

5 §

Allmänna krav på import, transitering och
leverans till en annan medlemsstat

Allmänna krav på import, transitering och
leverans till en annan medlemsstat av fjäderfä
och kläckägg av fjäderfä ställs i 6-9 § i denna
förordning. Allmänna krav på import, transi-
tering och leverans till en annan medlemsstat
av andra fåglar och kläckägg än fjäderfän och
kläckägg av fjäderfä ställs i 10-14 § i denna
förordning.

Fjäderfä och andra fåglar samt kläckägg av
dessa avsedda att transiteras eller levereras
till en annan medlemsstat ska uppfylla
samma krav som importpartier avsedda att
importeras till Finland, om inte något annat
bestäms i denna förordning. Dessutom ska
fjäderfän och andra fåglar som är avsedda att
transiteras eller levereras till andra medlems-
stater uppfylla kraven i den stat som är be-
stämmelseland i enlighet med 3 § i jord- och
skogsbruksministeriets förordning om veteri-
nära gränskontroller av djur, samt kläckägg
avsedda att transiteras eller levereras till an-
dra medlemsstater uppfylla kraven i den stat
som är bestämmelseland i enlighet med 11
och 13 § i jord- och skogsbruksministeriets
förordning om veterinär gränskontroll av ani-
maliska livsmedel och andra varor.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i
denna förordning krävs inget importtillstånd
för importpartier som transiteras eller levere-
ras till en annan medlemsstat. Sådana fjäder-
fän och andra fåglar som transiteras och för
vilka det enligt denna förordning vid import
krävs importtillstånd av Livsmedelssäker-
hetsverket, ska i stället för importtillståndet
ha ett tillstånd för transit av Livsmedelssäker-
hetsverket i enlighet med 3 § 4 mom. i jord-
och skogsbruksministeriets förordning om
veterinära gränskontroller av djur.

Fjäderfä och andra fåglar samt kläckägg av
dessa som är avsedda för Finland eller ett
annat medlemsland eller för transitering får
inte medföra risk för spridning av djursjukdo-
mar eller fara för människors hälsa.

2 kap.

Krav som gäller import och transitering
av fjäderfä och kläckägg av fjäderfä

6 §

Allmänna krav som gäller import och transi-
tering av fjäderfä och kläckägg av fjäderfä

Om krav för import och transitering av
fjäderfä och kläckägg av fjäderfä bestäms i
kommissionens förordning (EG) nr
798/2008.
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7 §

Ytterligare krav på fjäderfä och kläckägg av
fjäderfä

Fjäderfä och kläckägg av fjäderfä ska dess-
utom uppfylla följande ytterligare krav:

1) krav som gäller Newcastlesjuka enligt
kommissionens beslut 1994/963/EG om fast-
ställande av Finlands status som ett land där
vaccinering mot Newcastlesjuka inte före-
kommer, och

2) krav som gäller salmonella enligt rådets
beslut 95/410/EG som fastställer regler för
mikrobiologisk provtagning i ursprungsan-
läggningen av fjäderfä för slakt avsedda för
Finland och Sverige, kommissionens beslut
2003/644/EG om fastställande av tilläggsga-
rantier avseende salmonella för försändelser
av avelsfjäderfä och daggamla kycklingar till
Finland och Sverige som är avsedda att ingå i
flockar av avelsfjäderfä eller fjäderfä för pro-
duktion, kommissionens beslut 2004/235/EG
om fastställande av tilläggsgarantier avse-
ende salmonella för försändelser av värphöns
till Finland och Sverige.

Fjäderfä eller kläckägg av fjäderfä som
transiteras via Finland till en annan medlems-
stat eller till ett tredjeland ska dock uppfylla
endast de ytterligare krav som gäller import
av slaktdjur i de beslut som avses i 1 mom.

I det veterinärintyg eller den bilaga till det
som åtföljer fjäderfä och kläckägg av fjäderfä
ska finnas en anteckning om att de ytterligare
krav som avses i 1 och 2 mom. uppfylls.

8 §

Importvillkor för fjäderfän avsedda för
utställningar och tävlingar

Utan hinder av vad som föreskrivs i denna
förordning får fjäderfän avsedda för utställ-
ningar och tävlingar också importeras med
importtillstånd av Livsmedelssäkerhetsverket
och med iakttagande av villkoren i tillståndet.

Beviljandet av importtillstånd förutsätter
att importen inte medför risk för spridning av
djursjukdomar eller fara för människors
hälsa. I tillståndet ska nödvändiga importvill-
kor som gäller djurhälsan anges.

9 §

Krav på den veterinärkontroll som görs efter
importen

En officiell eller förordnad veterinär gör en
klinisk undersökning och provtagning av im-
porterade fjäderfän och fjäderfän som kläckts
ur importerade kläckägg i enlighet med be-
stämmelserna i kommissionens förordning
(EG) nr 798/2008.

3 kap.

Krav som gäller import och transitering
av andra fåglar och kläckägg än fjäderfän

och kläckägg av fjäderfä

10 §

Krav som gäller import och transitering av
hobbyfåglar

Bestämmelser om villkor för import av
hobbyfåglar finns i kommissionens förord-
ning (EG) nr 318/2007. De godkända en-
skilda karantäner och godkända karantänsta-
tioner som avses i artikeln 6.1 i kommissio-
nens förordning godkänns i Finland av Livs-
medelssäkerhetsverket.

Med avvikelse från 1 mom. är transitering
av hobbyfåglar genom finskt territorium tillå-
ten endast med tillstånd av Livsmedelssäker-
hetsverket och med iakttagande av villkoren i
transiteringtillståndet. Beviljandet av tillstånd
förutsätter att transiteringen inte medför risk
för spridning av djursjukdomar eller fara för
människors hälsa. I tillståndet ska nödvän-
diga importvillkor som gäller djurhälsan
anges.

11 §

Krav på det land som exporterar sällskaps-
fåglar samt djurhälsovillkor

Ett importparti sällskapsfåglar får bestå av
högst fem sällskapsfåglar. På större import-
partier tillämpas bestämmelserna i 10 §.

Det land som exporterar sällskapsfåglar
ska vara medlem i Världsorganisationen för
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djurens hälsa (OIE) och tillhöra en av de
regionkommittéer som förtecknas i

1) del A i bilaga I till kommissionens
beslut 2007/25/EG om vissa skyddsåtgärder i
samband med högpatogen aviär influensa och
förflyttning av sällskapsfåglar som åtföljer
sin ägare till gemenskapen, eller

2) del B i bilaga I till kommissionens
beslut 2007/25/EG, under förutsättning att
något av villkoren i artikel 1.1 b i — iv i
kommissionens beslut 2007/25/EG uppfylls.

Bestämmelser om importvillkor för säll-
skapsfåglar finns dessutom i förordningen
om sällskapsdjur.

12 §

Krav som gäller importhandlingar för
sällskapsfåglar

Sällskapsfåglar ska åtföljas av ett intyg i
enlighet med förlagan i bilaga II till kommis-
sionens beslut 2007/25/EG. För att villkoret i
punkt 4.4 i intygsförlagan ska uppfyllas, ska
sällskapsfåglarnas ägare eller dennes ombud
ge en försäkran i enlighet med förlagan i
bilaga III till 2007/25/EG som ska fogas till
det intyg som åtföljer importpartiet.

13 §

Krav som gäller förflyttandet av sällskaps-
fåglar till gemenskapens territorium

Sällskapsfåglar får förflyttas till gemenska-
pens territorium endast via sådana gränsöver-
gångsställen som man har utsett till kontroll-
plats enligt artikel 2.2 i kommissionens beslut
2007/25/EG.

De kontrollplatser som avses i 1 mom. ska
anmälas till övriga medlemsstater och till
kommissionen. De kontrollplatser som Fin-
land enligt 1 mom. utsett för import av säll-
skapsfåglar nämns i bilaga I.

Den enskilda karantän i Finland som an-
vänds efter import och som avses i artikel 1.1
b ii i kommissionens beslut 2007/25/EG god-
känns av Livsmedelssäkerhetsverket.

14 §

Krav som gäller import av andra fåglar än
fjäderfän, hobbyfåglar eller sällskapsfåglar
samt av andra kläckägg än kläckägg av fjä-

derfä

Andra fåglar än fjäderfän, hobbyfåglar och
sällskapsfåglar samt andra kläckägg än kläck-
ägg av fjäderfä får importeras endast med
tillstånd av Livsmedelssäkerhetsverket och
med iakttagande av villkoren i tillståndet.

Beviljandet av tillstånd förutsätter att im-
porten inte medför risk för spridning av djur-
sjukdomar eller fara för människors hälsa. I
tillståndet ska nödvändiga importvillkor som
gäller djurhälsan anges.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

15 §

Importbegränsningar gällande vissa hormo-
nella och tyreostatiska ämnen samt

beta-agonister

Utan hinder av vad som föreskrivs i denna
förordning får animalieproduktionsdjur som
tillförts tyreostatika, stilben, stilbenderivat,
deras salter och estrar, 17-beta-estradiol och
dess esterliknande derivat, beta-agonister el-
ler ämnen med östrogen, androgen eller ges-
tagen verkan inte importeras från tredjelän-
der. Från tredjeländer får dock importeras
sådana ovan avsedda djur som har behandlats
i enlighet med 2 och 3 a § i jord- och
skogsbruksministeriets beslut om förbud mot
användningen av vissa läkemedelssubstanser
i fråga om djur (743/1997).

16 §

Krav som gäller förande av förteckning

De som importerar i denna förordning av-
sedda fjäderfä och andra fåglar samt kläck-
ägg ska föra förteckning över alla importpar-
tier som de tar emot. Följande uppgifter ska
framgå av förteckningen:

1) försändelsens ankomstdatum,
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2) försändelsens innehåll (djurart, antalet
djur och eventuella identifieringsmärken eller
uppgifter och mängder i fråga om kläckägg),

3) exportland,
4) anläggning eller inrättning från vilken

fjäderfäna och de andra fåglarna eller kläck-
äggen härrör, samt

5) följande mottagare, om importören har
överlåtit vidare fjäderfä, andra fåglar eller
kläckägg som hör till importpartier han har
mottagit.

En förteckning enligt 1 mom. ska förvaras
i minst fem år efter importen. Förteckningen
ska på begäran visas för kommunal- eller
länsveterinären.

17 §

Intyg och andra handlingar

Alla veterinärintyg och andra officiella
handlingar som ska åtfölja de importpartier
som avses i denna förordning ska i fråga om
fjäderfä och andra fåglar vara upprättade i
enlighet med punkt 1 i bilaga 2 till jord- och
skogsbruksministeriets förordning om veteri-
nära gränskontroller av djur samt i fråga om
kläckägg i enlighet med punkt A i bilaga 2
till jord- och skogsbruksministeriets förord-
ning om veterinär gränskontroll av anima-

liska livsmedel och andra varor. När ett im-
portparti är avsett för Finland, får intygen
avfattas på engelska i stället för på finska
eller svenska.

Importören ska förvara alla intyg och öv-
riga handlingar som avses i denna förordning
eller kopior av dem minst fem år efter impor-
ten.

18 §

Förändring i djursjukdomssituationen

Utan hinder av vad som bestäms i denna
förordning ska de beslut om skyddsåtgärder
som kommissionen utfärdar och som gäller
ursprungs-, export- eller transitlandet iakttas
vid import av fjäderfä och andra fåglar samt
kläckägg av dessa.

19 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2009.

Importtillstånd som beviljats fjäderfä, an-
dra fåglar eller kläckägg av dessa innan
denna förordning trätt i kraft gäller fortfa-
rande den tid som anges i tillståndet.

Helsingfors den 12 december 2008

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila

Veterinärråd Hentriikka Kontio
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Bilaga 1

GODKÄNDA KONTROLLPLATSER I FINLAND UTSEDDA FÖR IMPORT AV
SÄLLSKAPSFÅGLAR

Finland har i enlighet med artikel 2.2 i kommissionens beslut 2007/25/EG utsett följande
gränsövergångsställen i Finland till kontrollplatser för import av sällskapsfåglar som åtföljs av
sin ägare till gemenskapens territorium:

• Helsingfors-Vanda/flygplatsen
• Vaalimaa
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