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Jord- och skogsbruksministeriets förordning

1389/2011

om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för
vissa levande djur, animaliska biprodukter och vissa varor på Europeiska unionens inre

marknad

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2011

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut
ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa levande

djur, animaliska biprodukter och vissa varor på Europeiska unionens inre marknad (1002/2010)
10 § och

fogas till förordningen nya 10 a och 10 b § som följer:

10 §

Villkor för transport av hundar, katter, illrar
och frettar som sällskapsdjur

Bestämmelser om transport av hundar, kat-
ter, illrar och frettar som sällskapsdjur inom
Europeiska unionen finns i förordningen om
sällskapsdjur samt i kommissionens förord-
ning (EU) nr 388/2010 om tillämpning av
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 998/2003 vad gäller det högsta anta-
let sällskapsdjur av vissa arter som får trans-
porteras utan kommersiellt syfte.

Hundar, katter, illrar och frettar ska åtföl-
jas av ett intyg (sällskapsdjurspass) i enlighet
med kommissionens beslut 2003/803/EG om
upprättande av en förlaga till pass för trans-
port av hundar, katter, illrar och frettar inom
gemenskapen.

Införsel till den inre marknaden av ovacci-
nerade under tre månader gamla hundar och
katter som avses i artikel 5.2 i förordningen
om sällskapsdjur är tillåten förutsatt att

1) djuret kommer från en medlemsstat som
är rabiesfri enligt Internationella byråns för

epizootiska sjukdomar (OIE) internationella
standarder för införsel och utförsel av djur,

2) djuret åtföljs av ett sällskapsdjurspass,
3) djuret åtföljs av en försäkran underteck-

nad av djurets uppfödare om att djuret sedan
födseln har vistats på den plats där det är fött
utan att ha varit i kontakt med vilda djur, och
att

4) djuret transporteras direkt till Finland
från den avsändande medlemsstaten eller via
en annan rabiesfri medlemsstat.

Det är förbjudet att föra in ovaccinerade,
under tre månader gamla illrar och frettar till
Finland.

Med en veterinär som är godkänd av en
behörig myndighet enligt förordningen om
sällskapsdjur avses i Finland en person som
har rätt att utöva veterinäryrket i Finland.

10 a §

Villkor för transport av hundar, katter, illrar
och frettar som inte är sällskapsdjur

Hundar, katter, illrar och frettar som inte
förs in som sällskapsdjur ska vid införsel och
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utförsel till den inre marknaden uppfylla kra-
ven i förordningen om sällskapsdjur. Djuren
ska dessutom åtföljas av ett intyg i enlighet
med modellen i del 1 i bilaga E till rådets
direktiv 92/65/EEG.

10 b §

Särskilda krav för hundar

Bestämmelser om medicinsk behandling
av hundar finns i kommissionens delegerade
förordning (EU) nr 1152/2011 som komplet-
terar Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EG) nr 998/2003 vad gäller förebyg-
gande hälsoåtgärder för kontroll av infektion
med Echinococcus multilocularis hos hundar.
Medicinsk behandling ska ges i den andra
medlemsstaten före transporten av hundar till
Finland.

Utöver bestämmelserna i artikel 7.1 i kom-
missionens delegerade förordning, tillämpas
undantaget enligt artikel 8.1 a i nämnda för-
ordning på transport av hundar till Finland
från en annan medlemsstat.

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2012.

Helsingfors den 21 december 2011

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen

Veterinäröverinspektör Miia Jakava-Viljanen
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