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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om 
ändring av lagen om husdjursavel 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

Lagen om husdjursavel föreslås bli ändrad 
till de delar som den gäller import och export 
av avelsmateriaL 

I samband med EES-avtalet harmoniserades 
lagen om husdjursavel i stort sett med EG:s 
föreskrifter om husdjursavel. Enligt avtalet 
skall gemenskapens föreskrifter rörande tredje 
länder emellertid inte tillämpas och för impor
ten från det ekonomiska samarbetsområdet 
kan uppställas kvantitativa begränsningar. 

Ett EG-medlemskap innebär att Finland 
måste iaktta förbudet mot kvantitativa import
begränsningar på den gemensamma inre mark-

naden och förbudet mot handelshinder överhu
vudtaget. I förhållande till tredje länder iakttas 
EG:s gränsskyddspolitik. 

Propositionen hänför sig till ikratträdandet 
av medlemskapet i EU enligt regeringens pro
position till Riksdagen med förslag till godkän
nande av vissa bestämmelser i det avtal som 
gäller anslutningen till Europeiska unionen. 

Avsikten är att lagen skall träda i kraft 
samtidigt som fördraget om Finlands anslut
ning till Europeiska unionen. Ikraftträdelsetid
punkten fastställs genom förordning. 

ALLMÄN MOTIVERING 

l. Gällande lagstiftning 

I det avtal som ingåtts med det Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) 
finns förskrifter om bl.a. husdjursavel. Enligt 
föreskrifterna skall EFTA-länderna reglera des
sa verksamheter i enlighet med EG:s direktiv. 
Med anledning härav stiftades år 1993 lagen 
om husdjursavel (794/93), som tillämpas på 
husdjursavel och i samband därmed på hante
ring av, handel med samt införsel och utförsel 
av djur och deras embryon och könsceller. I 
samband med att lagen om husdjursavel stifta
des ändrades lagen om införsel av vissa husdjur 
med avseende på införseln av avelsdjur. Lagen 
om husdjursavel trädde i kraft 1.7.1994, så som 
EES-avtalet förutsatte. 

I fråga om import och export gäller lagen 
om husdjursavel renrasiga avelsnötkreatur, 
-får, -getter och -svin samt dessas embryon och 
könsceller (nedan avelsmaterial). Enligt lagen 
behövs det inget särskilt införseltillstånd för 
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avelsdjur samt för dessas embryon och köns
celler från en EES-stat, om djuret eller det djur 
som embryona eller könscellerna tagits från är 
stambokfört av en avelsorganisation som är 
godkänd i en EES-stat. Enligt lagen kan jord
och skogsbruksministeriet emellertid uppställa 
kvantitativa begränsningar för import av ovan 
nämnt slag, om det finns produktionspolitiska 
orsaker till begränsningarna. 

Avelsmaterial kan från länder utanför Euro
peiska ekonomiska samarbetsområdet föras in i 
landet endast med jord- och skogsbruksminis
teriets tillstånd. Tillstånd beviljas om djuret 
uppfyller de krav som i Finland ställs för 
registrering i en avelsorganisations stambok 
och om införseln är ändamålsenlig med tanke 
på främjande av husdjursavelsverksamhet Till
stånd för införsel av embryon och könsceller 
beviljas om dessa har tagits från ett avelsdjur 
som uppfyller de ovan nämnda förutsättning
arna. 
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Lagen om husdjursavel gäller också utförsel 
av avelsmateriaL 

2. Europeiska gemenskapens lag-
stiftning samt ändringsbehovet 

Om Finland blir medlem i Europeiska unio
nen kan införseln av avelsmaterial från gemen
skapens medlemsländer inte begränsas på det 
sätt som lagen om husdjursavel stadgar. På 
gemenskapens inre marknad är kvantitativa 
importbegränsningar och andra handelshinder 
förbjudna. 

Enligt EES-avtalet kan EFTA-länderna själ
va bestämma om importen från stater som inte 
hör till Europeiska ekonomiska samarbetsom
rådet Som medlem av EG har Finland inte 
någon sådan möjlighet. I fråga om importen 
från länder som inte hör till gemenskapen skall 
nämligen gemenskapens politik iakttas. Ge
menskapens jordbrukspolitik omfattar regler
ing av importen av levande djur till gemenska
pens område genom importavgifter och tullar. 

3. Föreslagna ändringar 

I propositionen föreslås, att de stadganden i 
lagen om husdjursavel som inte är förenliga 
med ett eventuelltEG-medlemskap för Finland 
ändras. Det är fråga om de stadganden som 
gäller införsel och utförsel av avelsmateriaL 

Med anledning av att gemenskapens 
medlemsländer måste tillämpa direktiven om 
husdjursavel är det skäl att i 8 § lämna kvar 
stadgandet enligt vilket jord- och skogsbruks
ministeriet meddelar närmare föreskrifter om 

införsel och utförsel av avelsmateriaL Dessa 
föreskrifter gäller närmast de dokument som 
behövs. 

Ändringarna i lagens 2, lO och 12 §§beror på 
de ändringar som föreslås i paragraferna om 
införsel och utförsel. Eftersom det är meningen 
att lagen om införsel av vissa husdjur skall 
upphävas i samband med ett eventuellt EG
medlemskap, föreslås en strykning av 3 § 3 
punkten. 

4. Propositionens ekonomiska och 
organisatoriska verkningar 

Propositionen har inga nämnvärda ekono
miska eller organisatoriska verkningar. 

5. Ärendets beredning 

Lagförslaget har beretts som tjänsteuppdrag 
vid jord- och skogsbruksministeriet. 

6. Andra omständigheter som inver
kat på propositionen 

Propositionen hänför sig till ikraftträdandet 
av medlemskapet i EU enligt regeringens pro
position till Riksdagen om godkännande av 
vissa bestämmelser i fördraget om Finlands 
anslutning till Europeiska unionen (RP 
135/1994 rd.). 

Avsikten är att lagen skall träda i kraft 
samtidigt som fördraget om Finlands anslut
ning till Europeiska unionen. 
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Lag 
om ändring av lagen om husdjursavel 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen av den 20 augusti 1993 om husdjursavel (794/93) 9 §, samt 
ändras 2 § 2 mom., 3 §, 8 §, lO§ l mom. samt 12 §, som följer: 

2 § 

Tillämpningsområde 

stadgandena i 4, 5, 7 och 8 §§ tillämpas 
endast på djur som används för husdjurspro
duktion. Lagen gäller inte hästdjur eller fjäder
fäavelsverksamhet, om vilka stadgas särskilt. 

3 § 

Förhållande till annan lagstiftning 

Utan hinder av denna lag tillämpas dock 
l) lagen om djursjukdomar (55/80) samt 
2) djurskyddslagen (91/71). 

8 § 

Införsel och utförsel 

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar 
närmare föreskrifter om införsel och utförsel av 
avelsdjur samt embryon och könsceller av 
sådana. 

10 § 

Myndigheter 

Tillsynen över husdjursavelsverksamheten 

Helsingfors den 2 september 1994 

samt över iakttagandet av denna lag och de 
stadganden och bestämmelser som utfärdats 
med stöd av den utövas av jord- och skogs
bruksministeriet Utöver ministeriet övervakar 
tullverket införseln och utförseln av varor som 
avses i 8 §. 

12 § 

Användning av en förbjuden vara 

Om införsel eller utförsel av en vara inte är 
tillåten med stöd av 8 §eller om användning av 
varan för konstgjord förökning av djur är 
förbjuden med stöd av 11 § l mom., kan jord
och skogsbruksministeriet tillåta att varan an
vänds för något annat ändamål än för avels
verksamhet eller konstgjord förökning av djur 
eller bestämma att den skall föras ut ur landet 
eller förstöras. Till beslutet kan fogas villkor 
om det förfarande som skall iakttas när beslu
tet verkställs. Ett åläggande att förstöra en 
vara skall förenas med hot om att förstörande 
som inte har verkställts enligt åläggandet utförs 
på den försumliges bekostnad. 

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som 
bestäms genom förordning. 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Jord- och skogsbruksminister Mikko Pesälä 
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Lag 
om ändring av lagen om husdjursavel 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen av den 20 augusti 1993 om husdjursavel (794/93) 9 §, samt 
ändras 2 § 2 mom., 3 §, 8 §, 10 § l mom. samt 12 §, som följer: 

Gällande lydelse 

2§ 

Tillämpningsområde 

stadgandena i 4, 5 och 7-9 §§ tillämpas 
endast på djur som används för husdjurspro
duktion. Lagen gäller inte hästdjur eller fjäder
fäavelsverksamhet, om vilka stadgas särskilt. 

3§ 

Förhållande till annan lagstiftning 

Utan hinder av denna lag tillämpas dock 
l) lagen om djursjukdomar (55/80), 
2) djurskyddslagen (91/71) och 
3) de stadganden i lagen om införsel av vissa 

husdjur (871/73) som gäller införsel av djur och 
avelsägg i andra fall än de som avses i 8 §. 

8 § 

Införsel och utförsel 

Djur, embryon, könsceller och avelsägg av 
sådana djurarter som jord- och skogsbruksmi
nisteriet bestämmer får endast med tillstånd av 
ministeriet införas till landet. Tillstånd kan 
beviljas, om varan införs för avelsverksamhet 
eller för konstgjord föräkning av djur och 
införseln är ändamålsenlig med tanke på främ
jande av husdjursavelsverksamhet Tillståndet 
kan förenas med sådana villkor som anses vara 
behövliga. 

Jord- och skogsbruksministeriet meddelad 
närmare föreskrifter om vad som krävs för att 
tillstånd skall beviljas och om det förfarande 
som skall iakttas när tillstånd söks och vid 
införseln samt om införselkontrollorterna. 

Jord- och skogsbruksministert skall också 
enligt vad som överenskommits i avtalet om 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om 
härstamningsbevis och sådana andra dokument 

Föreslagen lydelse 

2§ 

Tillämpningsområde 

stadgandena i 4, 5, 7 och 8 §§ tillämpas 
endast på djur som används för husdjurspro
duktion. Lagen gäller inte hästdjur eller fjäder
fäavelsverksamhet, om vilka stadgas särskilt. 

3§ 

Förhållande till annan lagstiftning 

Utan hinder av denna lag tillämpas dock 
l) lagen om djursjukdomar (55/80) samt 
2) djurskyddslagen (91/71). 

8 § 

Införsel och utförsel 

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar när
mare föreskrifter om införsel och utförsel av 
avelsdjur samt embryon och könsceller av såda
na. 
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Gällande lydelse 

som ministeriet bestämmer uppvisas i samband 
med införseln. 

stadgandena i l och 3 mom. tillämpas inte 
på varor som förs genom Finland till en annan 
stat. Jord- och skogsbruksministeriet kan ut
färda begränsningar om det finns produktions
politiska orsaker till begränsningarna. 

lO§ 

Myndigheter 

Tillsynen över husdjursavelsverksamheten 
samt över iakttagandet av denna lag och de 
stadganden och bestämmelser som utfärdats 
med stöd av den utövas av jord- och skogs
bruksministeriet Utöver ministeriet övervakar 
tullverket införseln och utförseln av varor som 
avses i 8 och 9 §§. 

12 § 

Användning av en förbjuden vara 

Om införsel eller utförsel av en vara inte är 
tillåten med stöd av 8 eller 9 § § eller om 
användning av varan för konstgjord förökning 
av djur är förbjuden med stöd av 11 § l mom., 
kan jord- och skogsbruksministeriet tillåta att 
varan används för något annat ändamål än för 
avelsverksamhet eller konstgjord förökning av 
djur eller bestämma att den skall föras ut ur 
landet eller förstöras. Till beslutet kan fogas 
villkor om det förfarande som skall iakttas när 
beslutet verkställs. Ett åläggande att förstöra 
en vara skall förenas med hot om att förstö
rande som inte har verkställts enligt åläggandet 
utförs på den försumliges bekostnad. 

Föreslagen lydelse 

10§ 

Myndigheter 

Tillsynen över husdjursavelsverksamheten 
samt över iakttagandet av denna lag och de 
stadganden och bestämmelser som utfärdats 
med stöd av den utövas av jord- och skogs
bruksministeriet Utöver ministeriet övervakar 
tullverket införseln och utförseln av varor som 
avses i 8 §. 

12 § 

Användning av en förbjuden vara 

Om införsel eller utförsel av en vara inte är 
tillåten med stöd av 8 § eller om användning av 
varan för konstgjord förökning av djur är 
förbjuden med stöd av 11 § l mom., kan jord
och skogsbruksministeriet tillåta att varan an
vänds för något annat ändamål än för avels
verksamhet eller konstgjord förökning av djur 
eller bestämma att den skall föras ut ur landet 
eller förstöras. Till beslutet kan fogas villkor 
om det förfarande som skall iakttas när beslu
tet verkställs. Ett åläggande att förstöra en 
vara skall förenas med hot om att förstörande 
som inte har verkställts enligt åläggandet utförs 
på den försumliges bekostnad. 

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som 
bestäms genom förordning. 




