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Jord- och skogsbruksministeriets förordning
om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings
beslut om djursjukdomskrav för vissa animalieproduktionsdjur samt embryon och
könsceller från dem på Europeiska gemenskapens inre marknad
Utfärdad i Helsingfors den 16 maj 2012

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut
upphävs i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om
djursjukdomskrav för vissa animalieproduktionsdjur samt embryon och könsceller från dem på
Europeiska gemenskapens inre marknad (1578/1994) 9 § och
ändras 1, 6 och 7 §, av dem 1 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 375/2004 och
523/2007 samt 6 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1150/1995, som följer:
1§
Tillämpningsområde
I detta beslut ingår bestämmelser om de
krav som djur och deras embryon och könsceller ska uppfylla för att förhindra spridning
av djursjukdomar, så att de ska kunna transporteras från en medlemsstat i Europeiska
unionen (medlemsstat) till Finland eller från
Finland till en annan medlemsstat.
Beslutet tillämpas på följande djur, embryon och könsceller:
1) nötkreatur, svin, får och getter som hålls
som husdjur,
2) könsceller och embryon från nötkreatur,
svin, får och getter, samt
3) fjäderfä och kläckningsägg från fäderfä.
Bestämmelser om krav som gäller nötkreatur, svin, får och getter som följer med en
cirkus finns dock i kommissionens förord-

ning (EG) nr 1739/2005 om fastställande av
djurhälsokrav för transport av cirkusdjur mellan medlemsstater.
Vad som i detta beslut bestäms om en
medlemsstat eller dess territorium tillämpas
också på en sådan stat som har på ett med
Europeiska unionen ingånget avtal grundad
rätt att verka på unionens inre marknad.
6§
Könsceller och embryon från nötkreatur
Vid handel med sperma från nötkreatur på
den inre marknaden ska iakttas kraven i rådets direktiv 88/407/EEG om djurhälsokrav
som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av djupfryst sperma
från tamdjur av nötkreatur. Spermapartiet
ska åtföljas av ett djurhälsointyg i enlighet
med bilaga D till nämnda direktiv.
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Vid handel med embryon från nötkreatur
på den inre marknaden ska iakttas kraven i
rådets direktiv 89/556/EEG om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och
import från tredje land av embryon från tamdjur av nötkreatur. Embryona ska åtföljas av
ett djurhälsointyg i enlighet med bilaga C till
nämnda direktiv. Embryon som levereras till
Finland från andra medlemsstater ska dessutom behandlas med trypsin i samband med
att de tvättas. Den som levererar embryon
från Finland till andra medlemsstater ska utreda om den mottagande medlemsstaten kräver en motsvarande behandling med trypsin.
7§
Könsceller och embryon från svin
Vid handel med sperma från galtar på den
inre marknaden ska iakttas kraven i rådets
direktiv 90/429/EEG om djurhälsokrav som
är tillämpliga vid handel inom gemenskapen
med och import av sperma från tamdjur av
svin. Spermapartiet ska åtföljas av ett djur-

hälsointyg i enlighet med bilaga D till
nämnda direktiv. Sperma får importeras till
Finland endast från sådana seminstationer där
galtarna inte har vaccinerats mot Aujeszkys
sjukdom.
Vid handel med ägg (ova) och embryon
från svin på den inre marknaden ska iakttas
kraven i rådets direktiv 92/65/EEG om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom
och importen till gemenskapen av djur,
sperma, ägg (ova) och embryon som inte
faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I
till direktiv 90/425/EEG. Äggen (ova) och
embryona ska åtföljas av ett djurhälsointyg i
enlighet
med
kommissionens
beslut
2010/470/EU om fastställande av förlagor till
hälsointyg för handel inom unionen med
sperma, ägg och embryon från hästdjur, får
och getter samt med ägg och embryon från
svin.
Denna förordning träder i kraft den 1 juni
2012.

Helsingfors den 16 maj 2012
Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen

Veterinäröverinspektör Seppo Kuosmanen
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