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Maa- ja metsätalousministeriön päätös

N:o 8

eläimiä ja eläimistä saatavia tuotteita koskevien viranomaisten todistusten antamisesta
Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla

Annettu Helsingissä 7 päivänä tammikuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt 18 päivänä tammikuuta 1980 annetun eläin-
tautilain (55/1980) 5 §:n, eläinten kuljetuksesta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun asetuk-
sen (491/1996) 45 §:n 1 momentin, 20 päivänä elokuuta 1993 annetun hevostalouslain
(796/1993) 3, 8 ja 11 §:n, 20 päivänä elokuuta 1993 annetun kotieläinjalostuslain (794/1993)
4, 7 ja 10 §:n, eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta 20 päivänä joulu-
kuuta 1996 annetun lain (1195/1996) 55 §:n sekä eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta
20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1192/1996) 7 §:n 2 momentin nojalla, sellaisina
kuin ne ovat, eläintautilaki osaksi laissa 424/1994, hevostalouslaki osaksi laissa 1208/1994 ja
kotieläinjalostuslaki osaksi laissa 1209/1994:

1 §

Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän päätöksen tarkoituksena on yh-
tenäistää eläimiä sekä eläimistä saatavia
elintarvikkeita ja muita tuotteita koskevien
viranomaisten todistusten antamisessa nou-
datettavat menettelytavat ja varmistaa todis-
tusten luotettavuus.

Päätöstä sovelletaan eläimiä sekä eläimistä
saatavia elintarvikkeita ja muita tuotteita
koskevien viranomaisten todistusten antami-
seen Euroopan yhteisön sisämarkkinakaupas-
sa. Päätös ei koske vientitodistuksia silloin,
kun kyseessä on vienti Suomesta Euroopan
yhteisön ulkopuolelle.

Viranomaisten todistusten antamista koske-
via säännöksiä on lisäksi erikseen eläin- ja
tuotekohtaisesti annetuissa maa- ja metsäta-
lousministeriön ja sen eläinlääkintä- ja elin-
tarvikeosaston päätöksissä.

2 §

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:
1) lainsäädännöllä eläntautilakia (55/1980),

eläinsuojeluasetusta (491/1996), hevostalous-
lakia (796/1993), kotieläinjalostuslakia
(794/1993), lakia eläimistä saatavien elintar-
vikkeiden elintarvikehygieniasta (1195/1996)
ja lakia eläinlääkinnällisestä rajatarkastukses-
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ta (1192/1996) sekä niiden nojalla annettuja
säännöksiä;

2) virkaeläinlääkärillä läänin- ja kun-
naneläinlääkäriä, valtion tarkastuseläinlääkä-
riä, rajaeläinlääkäriä sekä muuta maa- ja
metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elin-
tarvikeosaston määräämää eläinlääkäriä;

3) viranomaisella virkaeläinlääkäriä tai
muuta viranomaista taikka muuta julkista
valtaa käyttävää henkilöä, jolle on lainsää-
dännössä annettu valtuutus viranomaisten
todistusten allekirjoittamiseen; sekä

4) todistuksella viranomaisen allekirjoitta-
maa lainsäädännössä säädettyä asiakirjaa,
joka koskee asiakirjassa mainittua eläintä tai
eläimistä saatavaa elintarviketta taikka muu-
ta tuotetta.

3 §

Todistuksen antamisen edellytykset

Todistuksen antamisen edellytyksenä on,
että viranomaisella on riittävä lainsäädännön
tuntemus niiden eläinten, eläimistä saatavien
elintarvikkeiden tai muiden tuotteiden osalta,
joista hän antaa todistuksen, ja että hänellä
on lainsäädäntöön perustuva valtuutus todis-
tuksen antamiseen. Viranomaisen on myös
tiedettävä, mitä tutkimuksia ja tarkastuksia
todistuksen antaminen edellyttää.

Viranomainen ei saa antaa todistusta sel-
laisista eläimistä, eläimistä saatavista elintar-
vikkeista tai muista tuotteista, joita hän ei
ole tarkastanut tai jotka eivät enää ole hänen
valvonnassaan, ellei tämän pykälän 3 mo-
mentista tai 4 §:n 3 momentista muuta joh-
du.

Edellä 2 momentissa säädetyn estämättä
todistus voidaan kuitenkin antaa muiden to-
distusten tai luotettavien asiakirjojen perus-
teella, jos todistuksen antavalla viranomai-
sella on muut todistukset tai asiakirjat käy-
tössään ennen todistuksen allekirjoittamista.

4 §

Todistuksen sisältö

Viranomainen ei saa allekirjoittaa tyhjiä tai
epätäydellisiä todistuksia.

Todistus ei saa sisältää sellaisia tietoja,
joista todistuksen antavalla viranomaisella ei
ole henkilökohtaista tietoa tai joita hän ei
voi tarkistaa, ellei 3 momentista muuta joh-
du.

Edellä 3 §:n 2 momentissa ja tämän pykä-
län 2 momentissa säädetyn estämättä virka-
eläinlääkäri voi kuitenkin allekirjoittaa todis-
tuksen, jonka sisältämät tiedot:

1) on varmentanut lainsäädännössä tehtä-
vään valtuutettu, todistuksen antavan virka-
eläinlääkärin valvonnassa toimiva henkilö
edellyttäen, että virkaeläinlääkäri voi varmis-
taa tietojen paikkansapitävyyden; tai

2) perustuvat lainsäädännön mukaiseen
eläintautien valvontajärjestelmään, viran-
omaisen hyväksymään omavalvontaohjel-
maan tai lainsäädännön edellyttämään ter-
veysvalvontaohjelmaan.

5 §

Todistuksen muoto

Todistus on laadittava yhdelle arkille ja se
on osoitettava yhdelle vastaanottajalle. To-
distukset on numeroitava. Allekirjoituksen ja
leiman värin on poikettava todistuksen pai-
noväristä.

6 §

Todistuksen kieli

Todistus on laadittava kielellä, jota todis-
tuksen antava viranomainen ymmärtää ja,
jos eläimet tai eläimistä saatavat tuotteet
viedään toiseen Euroopan unionin jäsenvalti-
oon, vähintään yhdellä tämän jäsenvaltion
virallisista kielistä siten kuin asiasta on Eu-
roopan yhteisön lainsäädännössä säädetty.

7 §

Todistusjäljennösten säilyttäminen

Viranomaisen on säilytettävä jäljennökset
antamistaan todistuksista ja 3 § 3 momentis-
sa tarkoitetuista muista todistuksista ja asia-
kirjoista vähintään kolmen vuoden ajan, jos
asiasta ei ole erikseen muuta säädetty.

8 §

Valvonta

Tämän päätöksen noudattamista valvotaan
siten kuin asianomaisessa lainsäädännössä
on säädetty.
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9 §

Seuraamukset yksityisen henkilön
virheellisestä menettelystä

Jos luonnollinen henkilö tai yksityinen
oikeushenkilö on käyttänyt viranomaisen
myöntämää todistusta vilpillisellä tavalla tai
muuttanut todistusta, viranomaisen on käy-
tettävissään olevin keinoin pyrittävä varmis-
tumaan, että tekoa ei voida uusia.

Rangaistus 1 momentissa tarkoitetusta
teosta säädetään rikoslaissa.

10 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä
tammikuuta 1998.

Helsingissä 7 päivänä tammikuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Eläinlääkintötarkastaja Risto Holma
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Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston
päätös

N:o 9

eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla
annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen

muuttamisesta

Annettu Helsingissä 7 päivänä tammikuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on
kumonnut eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisä-

markkinoilla 11 päivänä tammikuuta 1995 annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlää-
kintä- ja elintarvikeosaston päätöksen /27/1995) 3 ja 4 §:n, sellaisina kuin ne ovat päätök-
sessä 780/1995, sekä

muuttanut 1 §:n 3 momentin seuraavasti:

1 §

Tarkoitus ja soveltamisala

— — — — — — — — — — — — —
Tätä päätöstä ei sovelleta seuraavien eläin-

ten ja tavaroiden sisämarkkinakauppaan,
muuhun tuontiin muista jäsenmaista ja muu-
hun vientiin muihin jäsenmaihin:

1) Kotieläiminä pidettävät nautaeläimet
sekä niiden sukusolut ja alkiot;

2) Kotieläiminä pidettävät siat, tarhatut
villisiat mukaanlukien, sekä niiden sukusolut
ja alkiot;

3) Kotieläiminä pidettävät lampaat ja vuo-
het sekä niiden sukusolut ja alkiot;

4) Siipikarja ja siitosmunat;
5) Hevoset sekä niiden sukusolut ja alkiot;
6) Elävät kalat, elävät äyriäiset ja elävät

nilviäiset sekä niiden sukusolut;
7) Elintarvikkeeksi tarkoitettu liha ja liha-

tuotteet;
8) Elintarvikkeeksi tarkoitettu maito ja

maitopohjaiset tuotteet; sekä
9) Elintarvikkeeksi tarkoitetut linnunmunat

ja munatuotteet.

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä
tammikuuta 1998.

Helsingissä 7 päivänä tammikuuta 1998

Apulaisosastopäällikkö Jaana Husu-Kallio

Eläinlääkintötarkastaja Kajsa Hakulin
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Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston
päätös

N:o 10

elävien kalojen, äyriäisten ja nilviäisten eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön
sisämarkkinoilla

Annettu Helsingissä 7 päivänä tammikuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on päättänyt eläintautien
vastustamisesta Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla sekä viennissä kolmansiin maihin
30 päivänä joulukuuta 1996 annetun asetuksen (1338/1996) 4 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän päätöksen tarkoituksena on estää
eläintautien leviäminen muista Euroopan
unionin jäsenvaltioista Suomen alueelle sekä
Suomesta muihin jäsenvaltioihin.

Tämä päätös koskee muista jäsenvaltioista
Suomeen ja Suomesta muihin jäsenvaltioihin
toimitettavien elävien kalojen, elävien äyri-
äisten ja elävien nilviäisten sekä niiden su-
kusolujen eläintautivaatimuksia.

2 §

Suhde muuhun lainsäädäntöön

Tämän päätöksen noudattamisen valvon-
nasta sekä tuonnin ja viennin yhteydessä
vaadittavista tarkastuksista ja ilmoituksista
säädetään eläintautien vastustamiseksi suori-
tettavista tarkastuksista Euroopan yhteisön
sisämarkkinoilla annetussa maa- ja metsäta-
lousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvike-
osaston päätöksessä (572/1995).

Elintarvikkeeksi tarkoitettujen kalojen, äy-
riäisten ja nilviäisten kauppaan sovelletaan
myös kalastustuotteille, valmisteille ja jalos-
teille asetettavista hygieniavaatimuksista an-
nettua maa- ja metsätalousministeriön pää-
töstä 14/EEO/1996 sekä eläville kaksikuori-
sille simpukoille, piikkinahkaisille, vaippa-
eläimille ja merikotiloille asetettavista hy-
gieniavaatimuksista annettua maa- ja metsä-
talousministeriön päätöstä 3/EEO/1997.

Elävien kalojen, elävien rapujen ja niiden
sukusolujen maahantuonnista säädetään
myös kalastuslaissa (286/1982). Rauhoitettu-
jen ja uhanalaisten eläinten maahantuonnista
ja maastaviennistä säädetään luonnonsuojelu-
laissa (1096/1996).

3 §

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan
1) jäsenvaltiolla Euroopan unionin jäsen-

valtiota;
2) tuonnilla elävien kalojen, elävien äyri-

äisten tai elävien nilviäisten taikka niiden
sukusolujen toimittamista muista jäsenval-
tioista Suomeen;

3) viennillä elävien kalojen, elävien äyri-
äisten tai elävien nilviäisten taikka niiden
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sukusolujen toimittamista Suomesta muihin
jäsenvaltioihin;

4) viejämaalla jäsenvaltiota, josta kalat,
äyriäiset, nilviäiset tai niiden sukusolut lähe-
tetään Suomeen;

5) viljelylaitoksella laitosta tai muuta paik-
kaa, jossa pidetään eläviä kaloja, eläviä äyri-
äisiä tai eläviä nilviäisiä lisääntymistä, kas-
vatusta, istutusta tai markkinoille laskemista
varten, ei kuitenkaan akvaariota eikä laitosta,
jossa eläimet ovat väliaikaisesti karanteenis-
sa niiden tautitilanteen selvittämiseksi;

6) viljelykaloilla eläviä kaloja, joita pide-
tään viljelylaitoksessa, jotka tulevat viljely-
laitoksesta tai jotka ovat menossa viljelylai-
tokseen;

7) viljelyäyriäisillä eläviä äyriäisiä, joita
pidetään viljelylaitoksessa, jotka tulevat vil-
jelylaitoksesta tai jotka ovat menossa viljely-
laitokseen;

8) viljelynilviäisillä eläviä nilviäisiä, joita
pidetään viljelylaitoksessa, jotka tulevat vil-
jelylaitoksesta tai jotka ovat menossa viljely-
laitokseen;

9) vesiviljelyeläimillä viljelykaloja, viljely-
äyriäisiä ja viljelynilviäisiä;

10) sukusoluilla viljelyyn tai istutukseen
tarkoitettua kalojen, äyriäisten tai nilviäisten
hedelmöitettyä tai hedelmöittämätöntä mätiä
sekä mainittujen eläinten maitia;

11) IHN-taudilla tarttuvaa kalojen verta-
muodostavan kudoksen kuoliota;

12) VHS-taudilla kirjolohen verenvuoto-
septikemiaa;

13) komissiolla Euroopan yhteisön komis-
siota;

14) osastolla maa- ja metsätalousministeri-
ön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastoa; sekä

15) bonamioosilla Bonamia ostrean aiheut-
tamaa osteritautia;

16) marteilioosilla Marteilia refringensin
aiheuttamaa osteritautia.

2 luku

Tuonti

4 §

Vesiviljelyeläinten ja niiden sukusolujen
yleiset terveysvaatimukset

Vesiviljelyeläinten on täytettävä seuraavat
yleiset terveysvaatimukset:

1) eläimissä ei lastauspäivänä ole tarttuvi-
en tautien kliinisiä oireita;

2) viejämaan viranomaiset eivät ole mää-
ränneet eläimiä teurastettaviksi tai hävitettä-
viksi liitteessä 1 mainitun taudin hävittä-
misohjelmaan kuuluvana toimenpiteenä; sekä

3) eläimet eivät ole peräisin viljelylaitok-
sesta, jonka viejämaan viranomaiset ovat
asettaneet rajoituksen alaiseksi yhteisön vä-
himmäistoimenpiteistä tiettyjen kalatautien
torjumiseksi 24 päivänä kesäkuuta 1993 an-
netun neuvoston direktiivin 93/53/ETY mu-
kaisesti tai muun kuin direktiivissä säädetyn
tarttuvan eläintaudin leviämisen ehkäisemi-
seksi, eivätkä eläimet ole olleet kosketukses-
sa tällaisesta viljelylaitoksesta peräisin olevi-
en eläinten kanssa.

Vesiviljelyeläinten sukusolujen on oltava
peräisin eläimistä, jotka ovat täyttäneet 1
momentissa säädetyt vaatimuket.

5 §

Viljelykalojen ja niiden sukusolujen IHN- ja
VHS-tautia koskevat vaatimukset

Liitteessä 1 mainittujen kalalajien ja niiden
sukusolujen tulee olla peräisin alueelta tai
viljelylaitoksesta, joka komission päätöksellä
on hyväksytty vapaaksi IHN- ja VHS-taudis-
ta. Kalojen tai sukusolujen mukana on olta-
va viejämaan toimivaltaisen viranomaisen
antama, liitteessä 2 olevan mallin mukainen
siirtoasiakirja.

Luettelo 1 momentissa tarkoitetuista alu-
eista ja viljelylaitoksista annetaan tuojalle
2 §:n 1 mometissa tarkoitetun osaston pää-
töksen 11 §:ssä säädetyn rekisteriin merkit-
semisen yhteydessä.

6 §

Viljelykalojen ja niiden sukusolujen muita
tauteja koskevat vaatimukset

Viljelykalojen ja niiden sukusolujen tuon-
nissa on lisäksi noudatettava osaston erik-
seen antamia muita tauteja koskevia mää-
räyksiä. Määräykset annetaan tuojalle 2 §:n
1 momentissa tarkoitetun osaston päätöksen
11 §:ssä säädetyn rekisteriin merkitsemisen
yhteydessä.

7 §

Muiden kalojen, äyriäisten ja nilviäisten
terveysvaatimukset

Muita kaloja kuin viljelykaloja saadaan
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tuoda ainoastaan osaston myöntämällä tuon-
tiluvalla ja noudattaen tuontiluvan ehtoja.
Trooppisia akvaariokaloja saadaan kuitenkin
tuoda ilman tuontilupaa.

Muiden äyriäisten kuin viljelyäyriäisten
tuonnissa ja muiden nilviäisten kuin vilje-
lynilviäisten tuonnissa on noudatettava 4 §:n
1 momentin säännöksiä.

8 §

Muiden kalojen, äyriäisten ja nilviäisten
sukusolujen terveysvaatimukset

Muiden kalojen kuin viljelykalojen su-
kusoluja saadaan tuoda ainoastaan osaston
myöntämällä tuontiluvalla ja noudattaen
tuontiluvan ehtoja. Trooppisten akvaarioka-
lojen sukusoluja saadaan kuitenkin tuoda
ilman tuontilupaa.

Muiden äyriäisten kuin viljelyäyriäisten ja
muiden nilviäisten kuin viljelynilviäisten
sukusolujen tuonnissa on noudatettava 4 §:n
2 momentin säännöksiä.

3 luku

Vienti

9 §

Vesiviljelyeläinten ja niiden sukusolujen
yleiset terveysvaatimukset

Vesiviljelyeläinten on täytettävä seuraavat
yleiset terveysvaatimukset:

1) eläimissä ei lastauspäivänä ole tarttuvi-
en tautien kliinisiä oireita;

2) eläimiä ei ole eläintautilain (55/1980)
tai sen nojalla annetun säädöksen tai mää-
räyksen mukaisesti määrätty teurastettaviksi
tai hävitettäviksi liitteessä 1 mainitun taudin
hävittämisohjelmaan kuuluvana toimenpitee-
nä; sekä

3) eläimet eivät ole peräisin viljelylaitok-
sesta, joka eläintautilain tai sen nojalla anne-
tun säädöksen tai määräyksen mukaisesti on
asetettu rajoituksen alaiseksi yhteisön vähim-
mäistoimenpiteistä tiettyjen kalatautien torju-
miseksi annetussa neuvoston direktiivissä
93/53/ETY säädetyn tai muun tarttuvan
eläintaudin leviämisen ehkäisemiseksi, eivät-
kä eläimet ole olleet kosketuksessa tällaises-
ta viljelylaitoksesta peräisin olevien eläinten
kanssa.

Vesiviljelyeläinten sukusolujen on oltava

peräisin eläimistä, jotka ovat täyttäneet 1
momentissa säädetyt vaatimuket.

10 §

Viljelykalojen ja niiden sukusolujen IHN- ja
VHS-tautia koskevat vaatimukset

Liitteessä 1 mainittuja kalalajeja ja niiden
sukusoluja ei saa viedä alueelle tai viljelylai-
tokseen, joka komission päätöksellä on hy-
väksytty vapaaksi IHN- tai VHS-taudista tai
jolla on komission hyväksymä valvontaoh-
jelma IHN- tai VHS-taudin suhteen. Luettelo
näistä alueista ja laitoksista annetaan viejälle
2 §:ssä 1 momentissa tarkoitetun osaston
päätöksen 3 §:ssä säädetyn rekisteriin mer-
kitsemisen yhteydessä.

Muita kalalajeja ja niiden sukusoluja saa-
daan viedä alueelle tai viljelylaitokseen, joka
komission päätöksellä on hyväksytty vapaak-
si IHN- tai VHS-taudista, jos kalat ja su-
kusolut tulevat laitoksesta, jossa ei pidetä
liitteessä 1 mainittuja kalalajeja ja joka ottaa
vetensä pelkästään lähteestä tai porakaivosta.
Kalojen tai sukusolujen mukana on oltava
vientilaitosta valvovan virkaeläinlääkärin
antama, liitteessä 3 olevan mallin mukainen
siirtoasiakirja.

11 §

Viljelykalojen ja niiden sukusolujen karpin
kevätviremiaa koskevat vaatimukset

Liitteessä 4 mainittuja kalalajeja ja niiden
mätiä ei saa viedä alueelle, joka komission
päätöksellä on hyväksytty vapaaksi karpin
kevätviremiasta tai jolla on komission hy-
väksymä valvontaohjelma karpin kevätvire-
mialle, jos ne ovat peräisin laitoksesta, jolle
on annettu rajoittavat määräykset karpin ke-
vätviremian takia. Vietäessä edellä tarkoitet-
tuja kalalajeja tai niiden mätiä edellä tarkoi-
tetuille alueille, kalojen tai mädin mukana
on oltava vientilaitosta valvovan virkaeläin-
lääkärin antama, osaston hyväksymän mallin
mukainen todistus.

Luettelo 1 momentissa tarkoitetuista alu-
eista annetaan viejälle 2 §:n 1 momentissa
tarkoitetun osaston päätöksen 3 §:ssä sääde-
tyn rekisteriin merkitsemisen yhteydessä.
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12 §

Lohikalojen Gyrodactylus salaris-loista
koskevat vaatimukset

Elävien lohikalojen vienti Ison-Britannian,
Pohjois-Irlannin, Man-saaren, Irlannin ja
Guernseyn alueelle on kielletty Gyrodactylus
salaris-loisen tartuntavaaran takia.

Lohikalojen mätiä saadaan viedä Ison-Bri-
tannian, Pohjois-Irlannin, Man-saaren, Irlan-
nin ja Guernseyn alueelle, jos mäti on vien-
nin yhteydessä käsitelty siten, ettei Gyrodac-
tylus salaris-loisen leviämisen vaaraa ole.
Mädin mukana on oltava vientilaitosta val-
vovan virkaeläinlääkärin antama, osaston
hyväksymän mallin mukainen todistus.

13 §

Viljelykalojen ja viljelyäyriäisten sekä
niiden sukusolujen muita tauteja koskevat

vaatimukset

Liitteessä 5 mainittuja tauteja koskevat
vientivaatimukset annetaan viejälle 2 §:n 1
momentissa tarkoitetun osaston päätöksen
3 §:ssä säädetyn rekisteriin merkitsemisen
yhteydessä.

14 §

Viljelynilviäisten bonamioosia ja
marteilioosia koskevat vaatimukset

Eläviä Ostrea edulis-lajiin kuuluvia viljely-
ostereita ei saada viedä istutukseen tai vilje-
lyyn alueelle tai viljelylaitokseen, joka ko-
mission päätöksellä on hyväksytty vapaaksi
bonamioosista tai marteilioosista tai jolla on
komission hyväksymä valvontaohjelma bo-
namioosin tai marteilioosin varalta. Luettelo
näistä alueista ja viljelylaitoksista annetaan
viejälle eläintautien vastustamiseksi suoritet-
tavista tarkastuksista Euroopan yhteisön sisä-
markkinoilla annetun osaston päätöksen
3 §:ssä tarkoitetun rekisteriin merkitsemisen
yhteydessä.

15 §

Muiden kalojen, äyriäisten ja nilviäisten
sekä niiden sukusolujen terveysvaatimukset

Vietäessä muita eläviä kaloja, äyriäisiä ja
nilviäisiä kuin viljelykaloja, -äyriäisiä ja

-nilviäisiä on noudatettava vastaanottajamaan
asettamia tuontiehtoja.

Vietäessä sukusoluja, jotka ovat peräisin
muista kaloista äyriäisistä ja nilviäisistä kuin
viljelykaloista, -äyriäisistä ja nilviäisistä, on
noudatettava vastaanottajamaan asettamia
tuontiehtoja.

4 luku

Kuljetusta, tunnistusta ja asiakirjoja
koskevat säännökset

16 §

Kalojen, äyriäisten ja nilviäisten kuljetus ja
vedenvaihto

Elävät kalat, äyriäiset ja nilviäiset on kul-
jetettava mahdollisimman nopeasti määrä-
paikkaan. Kuljetusväline on ennen kuljetusta
puhdistettava ja tarvittaessa desinfioitava.
Kuljetus on tehtävä kuljetusvälineessä, josta
vesi ei valu ulos kuljetuksen aikana.

Kuljetusvälineen vesi saadaan vaihtaa ai-
noastaan asianomaisen jäsenvaltion hyväksy-
mässä vedenvaihtopaikassa. Luettelo Suo-
messa hyväksytyistä vedenvaihtopaikoista
toimitetaan tuojille ja viejille eläintautien
vastustamiseksi suoritettavista tarkastuksista
Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun
osaston päätöksen 3 ja 11 §:ssä tarkoitetun
rekisteriin merkitsemisen yhteydessä.

17 §

Tuonti- ja vientierien tunnistaminen

Jokainen tuonti- ja vientierä on selvästi
merkittävä siten, että viljelylaitos tai muu
paikka, josta eläimet tai sukusolut ovat läh-
töisin, voidaan jäljittää ja että voidaan var-
mistaa eläinten tai sukusolujen vastaavan
niitä seuraavaa asiakirjaa. Merkintä on tehtä-
vä lähetyksen säiliöön.

18 §

Viranomaisten asiakirjat

Tämän päätöksen 5 ja 10 §:ssä tarkoitettu-
jen siirtoasiakirjojen ja 11 §:ssä tarkoitetun
todistuksen on oltava alkuperäisiä, numeroi-
tuja, yhdelle paperiarkille laadittuja ja tämän
päätöksen mukaisesti täytettyjä. Siirtoasiakir-
jat ja todistukset on laadittava vähintään yh-
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dellä tuojamaan virallisista kielistä sekä sel-
laisella kielellä, jota allekirjoittava virkamies
ymmärtää.

Siirtoasiakirjoissa ja todistuksissa on olta-
va viejämaan toimivaltaisen viranomaisen
edustajan nimi, ammattinimike, virka-asema
ja allekirjoitus sekä toimivaltaisen viran-
omaisen virallinen leima. Allekirjoituksen ja
leiman on oltava eri värisiä kuin siirto-
asiakirjan tai todistuksen painoväri.

Siirtoasiakirja tai todistus on laadittava
erikseen jokaiselle vastaanottajalle. Siirto-
asiakirja tai todistus on annettava enintään
48 tuntia ennen eläinten tai sukusolujen las-
tausta ja ne ovat voimassa enintään 10 päi-
vää.

19 §

Muut asiakirjat

Sen lisäksi, mitä tässä päätöksessä on mää-
rätty todistuksista ja asiakirjoista, on jokai-

sen tuonti- ja vientierän mukana oltava asia-
kirja, josta käy ilmi mitä lähetys sisältää,
vientilaitos ja viejämaa.

5 luku

Muut määräykset

20 §

Eläintautitilanteen muutos

Sen lisäksi, mitä tässä päätöksessä sääde-
tään, on noudatettava komission, osaston tai
toisen jäsenvaltion eläintautitilanteen muu-
toksen takia annettuja suojapäätöksiä.

21 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä
tammikuuta 1998.

Helsingissä 7 päivänä tammikuuta 1998

Apulaisosastopäällikkö Jaana Husu-Kallio

Eläinlääkintötarkastaja Kajsa Hakulin
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Liite 1

VHS-taudille herkät kalalajit

Kaikki lohikalalajit harjus ja Coregonus-lajit mukaanlukien

Hauki (Esox lucius)

Piikkikampela (Scophthalmus maximus)

IHN-taudille herkät kalalajit

Kaikki lohikalalajit

Hauen poikaset (Esox lucius)
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Liite 2

A. HYVÄKSYTYLTÄ ALUEELTA PERÄISIN OLEVIEN ELÄVIEN KALOJEN, MÄDIN
TAI MAIDIN SIIRTOASIAKIRJAN MALLI

I Alkuperämaa:...........................................................................................................................

Hyväksytty alue:.........................................................................................................................

II Alkuperälaitos (nimi ja osoite):............................................................................................

.......................................................................................................................................................

III Eläimet tai tuotteet:..............................................................................................................

Elävät kalat Mäti Maiti

Suku (yleinen nimi ja tieteellinen nimi)
Laji (yleinen nimi ja tieteellinen nimi)

Määrä     Lukumäärä
            Kokonaispaino
            Keskipaino

IV Määräpaikka

Määrämaa:...................................................................................................................................

Vastaanottaja (nimi ja osoite):..................................................................................................

.......................................................................................................................................................

V Kuljetusväline (väline ja tunnistusmerkintä):.....................................................................

.......................................................................................................................................................

VI Terveystodistus
Minä, allekirjoittanut virkamies, todistan että oheiseen lähetykseen sisältyvät eläimet tai
tuotteet ovat peräisin hyväksytyltä alueelta ja että ne täyttävät direktiivin 91/67/ETY
vaatimukset.

Annettu.............................................................................................................................. 
                                                    (paikka ja päivämäärä)

Toimivaltainen viranomainen:
                                                                 .....................................................

                                                    (Nimenselvennys)
Leima                                                         ...................................................

                                                    (Virka-asema)
                                                  ...................................................
                                                    (Allekirjoitus)
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B. HYVÄKSYTYLTÄ VILJELYLAITOKSELTA PERÄISIN OLEVIEN ELÄVIEN
KALOJEN, MÄDIN TAI MAIDIN SIIRTOASIAKIRJAN MALLI

I Alkuperämaa:...........................................................................................................................

II Alkuperälaitos (nimi ja osoite):............................................................................................

......................................................................................................................................................

III Eläimet tai tuotteet:..............................................................................................................

Elävät kalat Mäti Maiti

Suku (yleinen nimi ja tieteellinen nimi)
Laji (yleinen nimi ja tieteellinen nimi)

Määrä      Lukumäärä
             Kokonaispaino
             Keskipaino
  
IV Määräpaikka

Määrämaa:...................................................................................................................................

Vastaanottaja (nimi ja osoite):..................................................................................................

.......................................................................................................................................................

V Kuljetusväline (väline ja tunnistusmerkintä):.....................................................................

.......................................................................................................................................................

VI Terveystodistus
Minä, allekirjoittanut virkamies, todistan että oheiseen lähetykseen sisältyvät eläimet tai
tuotteet ovat peräisin hyväksytyltä viljelylaitokselta ja että ne täyttävät direktiivin
91/67/ETY vaatimukset.

Annettu...............................................................................................................................
                                                          (paikka ja päivämäärä)

Toimivaltainen viranomainen:

                                                       ...................................................
                                                       (Nimenselvennys)

Leima                                              ................................................
                                                  (Virka-asema)

                                                       ...................................................
                                                       (Allekirjoitus)
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Liite 3

DIREKTIIVIN 91/67/ETY ARTIKLASSA 14(1) TARKOITETTUJEN ELÄVIEN
KALOJEN, MÄDIN TAI MAIDIN SIIRTOASIAKIRJAN MALLI

Tämä siirtoasiakirja  on annettu lähetykselle, joka viedään:1)

-hyväksytylle alueelle  2)

-hyväksyttyyn viljelylaitokseen2)

 
I Lähetyksen alkuperä

Alkuperämaa:................................................................................................................................

Alkuperälaitos:

Nimi:............................................................................................................................................

Osoite:...........................................................................................................................................

II Lähetys:

Elävät kalat Mäti Maiti

Laji 
yleinen nimi 
tieteellinen nimi

Määrä      Lukumäärä
           Kokonaispaino
             Keskipaino
  
III Määräpaikka

Määrämaa:.....................................................................................................................................

Vastaanottaja:

Nimi:.............................................................................................................................................

Osoite:...........................................................................................................................................

Määräpaikka:.................................................................................................................................

IV Kuljetusväline: 

Väline:...........................................................................................................................................

Tunnistusmerkintä:........................................................................................................................

__________

1) Asiakirja on laadittava vähintään yhdellä määrämaan virallisista kielistä
2) Tarpeeton viivataan yli
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V Terveystodistus
Minä, allekirjoittanut virkamies, todistan että oheiseen lähetykseen sisältyvät eläimet tai
tuotteet ovat peräisin  :2)

(a) seuraavalta alueelta:............................................................................................................  ,3)

joka on hyväksytty seuraavien tautien osalta:............................................................................,
päätöksen.................................................................  mukaisesti;4)

(b)  seuraavalta viljelylaitokselta:............................................................................................  ,5)

joka on hyväksytty seuraavien tautien osalta:............................................................................,
päätöksen.................................................................  mukaisesti;4)

(c) seuraavalta viljelylaitokselta:..............................................................................................  ,5)

joka ei sijaitse hyväksytyllä alueella, jossa ei pidetä direktiiviin 91/67/ETY liitteen A
sarakkeen 2, luettelon I ja II mukaisesti herkkiin lajeihin kuuluvia kaloja, nilviäisiä tai
äyriäisiä   ja joka ei ole yhteydessä sisävesistöön tai rannikkovesistöön.2)

 
Annettu.................................................................................................................................

                                          (paikka ja päivämäärä)

Toimivaltainen viranomainen:

                                                                       ........................................
                                                                       (Nimenselvennys)

Leima                                                                .........................................
                                                                       (Virka-asema)
                                                                      .........................................
                                                                       (Allekirjoitus)

__________

3) Alueen kuvaus
4) Viittaus yhteisöjen päätökseen, jossa hyväksyminen on myönnetty
5) Viljelylaitoksen nimi ja osoite
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Liite 4

Karpin kevätviremialle herkät kalalajit

Karppi (Cyprinus carpio)
Ruohokarppi (Ctenopharyngodon idella)
Paksuotsa (Hypophtalmichtys sp.)
Kultakala (Carassius auratus)
Särki (Rutilus rutilus)
Sorva (Scardinius erythrophtalmus)
Suutari (Tinca tinca)
Säyne (Leuciscus idus)
Ruutana (Carassius carassius)
Monni (Siluris glanis)
Hauki (Esox lucius) 
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SDK/SÄHKÖINEN PAINOS                 

N:o 10

Liite 5

Kalojen tarttuva haimakuoliotauti (IPN)
Kalojen bakteeriperäinen munuaistauti (BKD)
Lohikalojen paisetauti (Aeromonas salmonicida-tartunta)
Kalojen Yersinia ruckeri-tartunta
Rapurutto
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