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Maa- ja metsätalousministeriön asetus
eräisiin Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisiin eläinten siirtoihin sovellettavista
eläinterveyttä koskevista vaatimuksista ja poikkeuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan eräisiin Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisiin eläinten siirtoihin sovellettavista eläinterveyttä koskevista vaatimuksista ja poikkeuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (328/2021) 5–7 § seuraavasti:
5§
Lemmikkieläiminä pidettävien lintujen muiden kuin kaupallisten siirtojen eläinterveyttä
koskevat vaatimukset
Lemmikkieläiminä Suomeen muulla kuin kaupallisella siirrolla siirrettävien lintujen
kokonaismäärä voi olla korkeintaan viisi ja niiden on täytettävä seuraavat eläinten terveyttä koskevat ehdot:
1) linnut ovat olleet lähettävässä jäsenvaltiossa vähintään kuljetusta edeltävät 30 vuorokautta tai, jos ne on tuotu Euroopan unionin ulkopuolelta, tuonti on tapahtunut tietyistä
suojatoimenpiteistä, jotka liittyvät erittäin patogeeniseen lintuinfluenssaan ja omistajiensa
mukana seuraavien lemmikkilintujen kuljetuksiin yhteisöön annetun komission päätöksen
2007/25/EY mukaisesti;
2) lintujen lähtöpitopaikkaan tai alueelle, jolta linnut ovat lähtöisin, ei eläintautien vastustamiseen liittyvistä syistä kohdistu kyseisten lintujen siirtämistä koskevia kieltoja tai
rajoituksia;
3) linnut on merkitty yksilökohtaisin tunnistein joko umpinaisella jalkarenkaalla tai
mikrosirulla;
4) linnuissa ei lähetyshetkellä esiinny tarttuvien tautien oireita;
5) lintuja ei ole rokotettu Newcastlen taudin tai lintuinfluenssan varalta.
Lintujen mukana on oltava toimijan kirjallinen vakuutus 1 momentissa säädettyjen ehtojen täyttymisestä.
6§
Poikkeus rekisteröityjen hevosten siirtoja koskevaan eläinterveyden todentamisen
vaatimukseen
Rekisteröityjen hevosten siirroissa voidaan soveltaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/429 täydentämisestä unionissa tapahtuviin maaeläinten ja
siitosmunien siirtoihin sovellettavien eläinterveyttä koskevien vaatimusten osalta annetun
komission delegoidun asetuksen N:o 2020/688 69 artiklan mukaista poikkeusta siten kuin
tässä pykälässä säädetään.
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Suomessa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa pysyvästi pidettävä rekisteröity hevonen
saadaan siirtää Norjasta, Ruotsista tai Tanskasta Suomeen taikka Suomesta Norjaan,
Ruotsiin tai Tanskaan ilman tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/429 (”eläinterveyssäännöstö”) 143 artiklan 1 kohdassa edellytettyä eläinterveystodistusta seuraavin ehdoin:
1) hevonen palaa lähtövaltioon kymmenen päivän kuluessa siitä, kun se on ylittänyt
mainittujen valtioiden välisen rajan kilpailuun, jalostusarvosteluun tai jalostuskokeeseen
osallistumista varten;
2) hevosen osallistuminen kilpailuun, jalostusarvosteluun tai jalostuskokeeseen kyetään osoittamaan asiakirjalla tai muulla luotettavalla tavalla ennen siirtymistä valtiosta toiseen;
3) hevosen mukana on kilpailun, jalostusarvostelun tai jalostuskokeen jälkeen todistus
tapahtumaan osallistumisesta;
4) edellä 3 kohdassa tarkoitettu todistus on kilpailua, jalostusarvostelua tai jalostuskoetta valvovan eläinlääkärin antama, tai jos tapahtuma ei edellytä eläinlääkärin valvontaa, tapahtuman ylimmän tuomarin tai hänen valtuuttamansa henkilön antama.
Vaatimuksista, joiden mukaan hevosen mukana tulee olla hevoseläinten elinikäinen
tunnistusasiakirja (hevospassi), säädetään 2 §:n 5 kohdassa mainitun delegoidun asetuksen 66 artiklassa. Vaatimuksista, joiden mukaan hevosen mukana tulee olla alkuperäpitopaikan toimijan antama oma ilmoitus, säädetään eläinterveyssäännöstön 151 artiklassa.
Yleisistä eläinterveyttä koskevista vaatimuksista jäsenvaltioiden välisille pidettävien
maaeläinten siirroille säädetään eläinterveyssäännöstön 124–127 artiklassa. Hevoseläinten siirtoihin sovellettavista vaatimuksista säädetään lisäksi 1 momentissa mainitun asetuksen 22 artiklassa.
7§
Norjan, Ruotsin ja Suomen välillä siirrettäviä hirvieläimiä koskevat erityiset vaatimukset
Norjasta ja Ruotsista Suomeen saa siirtää hirvieläimistä ainoastaan tietyistä CWD-tautiin liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun komission täytäntöönpanopäätöksen
(EU) 2016/1918 2 artiklan 2 kohdan d alakohdassa sekä 3 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja teurasporoja edellyttäen, että niiden teurastuksessa syntyvät sivutuotteet joko käsitellään muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja
niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen EY N:o 1069/2009
24 artiklan mukaan hyväksytyssä käsittelylaitoksessa tai hävitetään polttamalla mainitun
asetuksen 12 artiklan mukaisesti.
Edellä 1 momentissa mainitun komission täytäntöönpanopäätöksen 2 artiklan 2 kohdan
f alakohdassa tarkoitetut hirvieläinten siirrot Norjasta Suomen alueen kautta muualle Norjan alueelle ovat kuitenkin sallittuja. Maan rajan läheisyydessä tapahtuvaan eläinterveyssäännöstön 139 artiklassa tarkoitettuun toimintaan hirvieläinten siirtämiseksi niiden
laidunalueiden välillä ei vaadita eläinterveyssäännöstön 143 artiklan 1 kohdassa edellytettyä eläinterveystodistusta. Eläimet on kuljetettava Suomen alueen halki ajoneuvoissa, eikä
eläimiä saa purkaa ajoneuvoista Suomen alueella.
Suomesta komission täytäntöönpanopäätöksen liitteessä mainitulta alueelta hirvieläimiä ei saa siirtää muualle, lukuun ottamatta mainitun päätöksen 3 artiklan 3 ja 4 kohdissa
tarkoitettuja siirtoja.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuun teurasporojen siirtoon sovelletaan myös, mitä komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 28 artiklassa säädetään.
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Tässä pykälässä säädettyihin siirtoihin sovellettavista vaatimuksista, joiden mukaan
hirvieläinten mukana tulee olla alkuperäpitopaikan toimijan antama oma ilmoitus, säädetään eläinterveyssäännöstön 151 artiklassa.
————
Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä lokakuuta 2021.
Helsingissä 14.10.2021
Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä

Erityisasiantuntija Eero Rautiainen
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