Kenner Irina kirjoitti:
Hei, Hannes,
varmistettuani asian rajaeläinlääkäri Mari Lassilalta ja rajatarkastusjaoston päällikkö
Tarja Lehtoselta:
Helsingin yliopisto saa tuoda koirien veri-, karva- ja poskisolunäytteitä tutkimiseen ja
testaamiseen kaikista OIE -maista ilman Eviran myöntämää tuontilupaa tai
eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen muodollisuuksia. Mainitsemanne yksittäiset maat
ovat OIEn jäsenmaita.
OIE -maiden lista OIEn virallisilla sivuilla:
http://www.oie.int/eng/OIE/PM/en_PM.htm
Suosittelemme, että näytteiden mukana on lähettäjäosapuolen lähetyslista /
kauppalasku mahdollisine tuoteluetteloineen ja vastaanottajaosapuolen tiedot tuotteiden identifioimiseksi.
Tämä viesti voidaan tulostaa Suomen tullille.
Parhain yhteistyöterveisin
Irina Kenner
Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö
Rajatarkastusjaosto
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Aihe: Re: VS: uusi tuontilupahakemus
Hei Irina,
koiranäytteemme tulevat lähes yksinomaan yksityisten lemmikkien omistajilta,
kotikoirista. Näytteitä tulee tutkimukseen ja testaukseen Euroopan lisäksi pääasiassa:
USA, Kanada, Venäjä, Intia, Lähi-Itä ja Australia.
Tarvitaanko lupaa?
Kiitos.
Hannes

Kenner Irina kirjoitti:
Hei, Hannes,
kiitos yhteydenotosta, minulla on Sinulle pari kysymystä:

* mistä näytteet on kerätty - laboratorio-eläimistä, yksityisten lemmikinomistajien
lemmikeistä?
* Mistä maista näytteet tulisivat?
Kysymys on nimittäin siitä, että uuden asetuksen, Euroopan yhteisön ulkopuolisista
maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista
laaditun asetuksen 866/2008 1.1.2009 voimaan tulon myötä:
tuontilupaa ei enää tarvita tuotteille, jotka on lueteltu tältä Eviran nettisivuilta
löytyvässä listassa.
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/elintarviketietoa/elainperaisten_elintarvikk
eiden_seka_sivutuotteiden_tuonti_ja_vienti/elainlaakinnallinen_rajatarkastus/erat__jo
ille_ei_tarvitse_tehda_elainlaakinnallista_rajatarkastusta/
Listassa sanotaan mm, että eläinlääkinnällistä rajatarkastusta ei vaadita:
* koirista otetut näytteet, jotka on kerätty esim. lääkeyhtiöiden koe-eläinyksiköistä tai
laboratorioeläimistä - 79/542 maista automaattisesti (Japani tms turvallinen maa OK).
Muissa tapauksissa harkinnanvaraisesti. Näytteet voi tuoda Suomeen ilman mitään
terveystodistus- tai tuontilupavaatimuksia tai vaatimuksia tarkastuksista. (T.L. 6.3.09)
Siksi kyselen maista ja missä olosuhteissa näytteet on otettu. Teemme päätöksen
sitten vastaukset Sinulta saatuamme.
Perustelu: Maat, jotka mainitaan asetuksessa 79/542 ovat eläintautien leviämisen
kannalta melko riskittömät - eläintautien leviämisen vaara olematon.
Siinä tapauksessa, jos päädymme tulokseen, ettette lupaa tarvitse, suosittelemme vain,
että näytteiden mukana on lähettäjäosapuolen lähetyslista / kauppalasku mahdollisine
tuoteluetteloineen ja vastaanottajaosapuolen tiedot - tuotteiden identifioimiseksi - tulli
saattaa tarvita kyseisiä todisteita.
Parhain terveisin
Irina Kenner
Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö
Rajatarkastusjaosto
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Aihe: uusi tuontilupahakemus
Hei Irina,
olemme aiemmin saaneet kolme tuontilupaa EU:n ulkopuolisista maista koirien verikarva ja poskisolunäytteiden tutkimiseen ja testaamiseen.
Luvat ovat umpeutumassa ja ohessa uusi hakemus, joka kattaisi Pohjois-Amerikan ja

muut EU:n ulkopuoliset maat.
Kiitos.
Hannes
p.191 25085
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