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MUUTOS KALOISSA, ÄYRIÄISISSÄ JA NILVIÄISISSÄ ESIINTYVIEN ELÄINTAUTIEN VASTUSTAMISESTA ANNETTUUN MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEEN, PERUSTELUMUISTIO
Yleistä
Asetuksella muutettaisiin kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustamisesta annettua maa- ja metsätalousministeriön asetusta (1009/2013) lohikalojen IHN-taudin toteamisen seurauksena siten, että alueet, joilla IHN-tautia todettiin vuosina 2017-2018, muutettaisiin alueiksi, joilla toteutetaan seurantaa taudista vapaan aseman saavuttamiseksi ja muu
Suomi säilyttäisi IHN-vapaan asemansa.
Kalojen tarttuvaa vertamuodostavan kudoksen kuoliota eli IHN-tautia todettiin ensimmäisen
kerran Suomessa 30.11.2017. Yhteensä Suomessa todettiin tammikuun 2018 loppuun mennessä
kuusi IHN-taudin tapausta neljällä eri vyöhykkeellä. Kaikki tapaukset olivat yhteydessä toisiinsa ja pitopaikat on nyt tyhjennetty kaloista. Ennen ensimmäisen IHN-tapauksen toteamista
Suomella oli vesiviljelyeläimiin ja niistä saataviin tuotteisiin sovellettavista eläinten terveyttä
koskevista vaatimuksista annetun neuvoston direktiivin 2006/88/EY nojalla virallisesti IHNvapaa asema.
Direktiivin mukaan IHN-vapaa asema peruutetaan, jos alueella todetaan IHN. Käytännössä osa
alueesta voi kuitenkin säilyttää vapaan IHN-vapaan aseman. Suomi on esittänyt Euroopan komissiolle julistukset kolmelle vyöhykkeelle ja yhdelle lokerolle kahden vuoden seurantaohjelma IHN-taudista vapaan aseman saavuttamiseksi. Komissio esitti julistukset 13.6.2018 pidetyssä Euroopan komission ruokaketjua koskevassa pysyvässä komiteassa ja muilla jäsenvaltioilla on nyt 60 päivää aikaa kommentoida niitä. Samassa komiteassa puollettiin komission ehdotusta, jolla muulle Suomelle myönnetään IHN-vapaa asema. Ehdotuksen viralliseen hyväksymiseen ja julkaisuun arvioidaan menevän 2-3 kuukautta.
Ehdotetun asetuksen tarkoituksena on panna täytäntöön Suomen tekemät julistukset kolmelle
vyöhykkeelle ja yhdelle lokerolle sekä komission myöntämä IHN-vapaus muulle Suomelle.
Yksityiskohtaiset perustelut
7 § Alueiden terveysluokat
Pykälän 1 momenttia muutettaisiin voimassa olevan asetuksen vastaavaan pykälään verrattuna
siten, että IHN-taudin osalta luokkaan 1 eli taudista vapaisiin alueisiin kuuluisi koko Suomi lukuun ottamatta liitteessä 1 mainittuja alueita.
Pykälän 2 momentti olisi uusi verrattuna voimassa olevan asetuksen vastaavaan pykälään. Momentin mukaan IHN-taudin osalta luokkaan 2 eli alueisiin, joilla toteutetaan seurantaa taudista
vapaan aseman saavuttamiseksi, kuuluisivat liitteessä 1 mainitut alueet.
Pykälän 3 ja 4 momentti vastaisivat voimassa olevan asetuksen vastaavan pykälän 2 ja 3 momenttia.
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Asetukseen lisättäisiin liite 1. Asetuksessa ei olisi muita liitteitä, mutta mahdollisesti uusien
liitteiden lisääminen helpottuu, jos liite nimetään liitteeksi 1.
Liitteessä kuvattaisiin alueet, joilla toteutettaisiin seurantaa taudista vapaan aseman saavuttamiseksi.

