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Utgiven i Helsingfors den 25 november 2014

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

958/2014

om ändring av 7 § och bilaga 1 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om
allmänna krav som för att bekämpa djursjukdomar ställs vid förflyttning av levande

djur, embryon och könsceller mellan Europeiska unionens medlemsländer

Utfärdad i Helsingfors den 21 november 2014

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut
ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om allmänna krav som för att bekämpa

djursjukdomar ställs vid förflyttning av levande djur, embryon och könsceller mellan Europe-
iska unionens medlemsländer (1024/2013) 7 § och bilaga 1 som följer:

7 §

Hälsointyg och användning av
veterinärdatasystemet Traces

De djurarter, embryon och könsceller för
vars del ett officiellt hälsointyg ska utfärdas
och sändas med användning av veterinärdata-
systemet Traces föreskrivs i kommissionens
förordning (EG) nr 599/2004 om antagande
av en harmoniserad förlaga för intyg och
inspektionsprotokoll för handel inom gemen-
skapen med djur och produkter av animaliskt
ursprung.

När förflyttning av vattenbruksdjur för od-
ling eller utsättning inte kräver ett hälsointyg,
ska en anmälan om förflyttning göras via
Traces-systemet.

Ett officiellt hälsointyg eller annan hand-
ling som föreskrivits i kriterierna för förflytt-
ning kan endast gälla de djur, embryon eller
könsceller som ingår i samma transport och
har samma avsändande och mottagande djur-
hållningsplats.

Denna förordning träder i kraft den 1 de-
cember 2014.

Helsingfors den 21 november 2014

Jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo

Veterinäröverinspektör Seppo Kuosmanen



Bilaga 1

Djurarter, embryon och könsceller vars förflyttning kräver att aktören är registrerad
1. Nötkreatur
2. Svin
3. Får
4. Getter
5. Kameldjur
6. Hjortdjur med undantag av slaktrenar samt renar som förflyttas mellan Finland och Norge

eller Sverige på grund av tävlingar eller annat motsvarande temporärt syfte
7. Andra klövdjur
8. Hovdjur med undantag av hästdjur
9. Hundar, katter och frettar

10. Minkar, rävar, illrar och mårdhundar
11. Harar och kaniner
12. Fjäderfä och kläckägg
13. Andra fåglar
14. Bin och humlor
15. Vattenbruksdjur
16. Embryon och könsceller från nötkreatur
17. Embryon och könsceller från svin
18. Embryon och könsceller från får
19. Embryon och könsceller från getter
20. Rom och mjölke avsedd för odling av vattenbruksdjur
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