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Liite VII

Koirat ja kissat

Koiria ja kissoja saadaan tuoda kolmansista maista Suomeen seuraavilla ehdoilla:

A. Todistuksia ja muita asiakirjoja koskevat vaatimukset

Tässä liitteessä tarkoitettujen todistusten ja muiden asiakirjojen on oltava suomen-, ruotsin-,
norjan-, tanskan-, englannin- tai saksankielisiä. Niistä on käytävä ilmi:
1) todistuksen antaneen tai asiakirjaan merkinnän tehneen eläinlääkärin nimi ja asema
asianmukaisesti selvennettyinä;
2) päiväys ja antopaikka; sekä
3) käytetyn raivotautirokotteen nimi ja eränumero.
Todistukset ja muut asiakirjat on maahantuonnin yhteydessä esitettävä tulliviranomaiselle.

B. Tuonti raivotautivapaista kolmansista maista (Norja paitsi Huippuvuoret, Islanti,
Australia, Uusi-Seelanti ja Japani)

Koiria ja kissoja saadaan tuoda edellyttäen, että eläimellä ei lähtöpäivänä ole tarttuvien tautien
oireita.

Maahantuojan on osoitettava luotettavilla asiakirjoilla, että tuonti on tapahtunut joko suoraan
kyseisestä raivotautivapaasta kolmannesta maasta, toisen raivotautivapaan kolmannen maan
kautta tai muiden maiden kautta siten, ettei eläin poistu tullialueelta kuljetuksen aikana.

Jos edellä mainitut asiakirjat ovat merkinnöiltään puutteellisia tai muutoin sellaisia, ettei
tulliviranomainen voi niiden perusteella sallia maahantuontia, voi maahantuojan kustannuksella
paikalle kutsuttu rajaeläinlääkäri määräämillään ehdoilla sallia eläimen maahantuonnin.

C. Tuonti Yhdysvalloista, Kanadasta ja Sveitsistä

Koiria ja kissoja saadaan tuoda seuraavilla ehdoilla:
1) eläimellä ei lähtöpäivänä ole tarttuvien tautien oireita; sekä
2) eläimen mukana on rokotustodistus tai muu asiakirja, jossa on eläinlääkärin tekemä merkintä
siitä, että eläin on rokotettu raivotaudin varalta liitteessä VIII mainitulla rokotteella vähintään
30 vuorokautta ja enintään 12 kuukautta ennen maahantuontia; uusintarokotuksessa ei vaadita
30 vuorokauden odotusaikaa; rokotus voidaan antaa aikaisintaan neljän viikon iässä.

Tuotaessa alle 12 viikon ikäisiä koiria ja kissoja raivotautirokotusta ei vaadita, mutta pennulla
on oltava mukana joko:
1) asiakirja, josta ilmenee, että pennun emä on rokotettu raivotautia vastaan liitteessä VIII
mainitulla rokotteella; tai
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2) eläinlääkärin antama todistus suoritetusta kliinisestä tarkastuksesta, jossa pennulla ei ole
todettu tarttuvien tautien oireita; tämä todistus on voimassa 10 vuorokauden ajan antopäivästä
lähtien.

Jos maahantuotavalta koiralta tai kissalta puuttuu jokin edellä mainituista todistuksista tai
asiakirjoista, ne ovat merkinnöiltään puutteellisia tai kieleltään tai muutoin sellaisia, ettei
tulliviranomainen voi niiden perusteella sallia maahantuontia, voi maahantuojan kustannuksella
paikalle kutsuttu rajaeläinlääkäri määräämillään ehdoilla sallia eläimen maahantuonnin.

D. Tuonti muista kolmansista maista

Koiria ja kissoja saadaan tuoda seuraavilla ehdoilla:
1) eläimellä ei lähtöpäivänä ole tarttuvien tautien oireita; sekä
2) eläimen mukana on rokotustodistus tai muu asiakirja, jossa on eläinlääkärin tekemä merkintä
siitä, että eläin on rokotettu raivotaudin varalta liitteessä VIII mainitulla rokotteella vähintään
30 vuorokautta ja enintään 12 kuukautta ennen maahantuontia; uusintarokotuksessa ei vaadita
30 vuorokauden odotusaikaa; rokotus voidaan antaa aikaisintaan neljän viikon iässä.

Jos edellä mainituista todistuksista tai asiakirjoista puuttuu merkintä raivotautirokotuksesta,
eläimen maahantuontia ei sallita ja eläin on välittömästi palautettava, tai mikäli tämä ei ole
mahdollista, lopetettava rajaeläinlääkärin valvonnassa.

E. Myytäväksi tarkoitetut koirat ja kissat

Jos maahantuotava koira tai kissa on tarkoitettu myytäväksi Suomessa, on A, B, C ja D kohtien
säännösten lisäksi noudatettava seuraavia ehtoja:
1) koira on rokotettu penikkatautia vastaan;
2) eläin on tunnistettavissa tatuoinnilla tai ISO-standardin mukaisella mikrosirulla;
3) eläimen mukana on yksilökohtainen rekisterikirja tai muu asiakirja, josta ilmenevät
tunnistus- ja rokotustiedot; sekä
4) eläimelle tehdään eläinlääkinnällinen rajatarkastus siten, kuin siitä erikseen säädetään.


