EUROOPAN
KOMISSIO

Bryssel 7.11.2018
C(2018) 7216 final
ANNEX 2

LIITE
asiakirjaan
KOMISSION PÄÄTÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1143/2013 mukaisesti Suomelle
annettavasta hyväksynnästä lupien myöntämiseksi supikoirien kasvatukselle
turkistuotantoa varten

FI

FI

LIITE II
Edellytykset lupien myöntämiselle
1.

Rekisteröinti ja pätevyydet

1.1.

Toimipaikan on oltava rekisteröity turkistarhausta varten unionin ja kansallisen
lainsäädännön mukaisesti

1.2.

Henkilön, jonka toimipaikka on rekisteröity 1.1 kohdan mukaisesti, on oltava
rekisteröity supikoirien pitäjäksi turkistarhausta varten kansallisen lainsäädännön
mukaisesti. Kyseisellä henkilöllä on oltava tätä koskevat pätevyydet ja hänen on
oltava vastuussa kaikista toimipaikassa työskentelevistä työntekijöistä.

1.3.

Koko henkilökunnan on:
–
oltava tietoinen haitallisten vieraslajien, erityisesti supikoirien, pitämiseen ja
kasvattamiseen liittyvistä vaatimuksista;
–
osallistuttava koulutus- ja tiedotustapahtumiin vähintään kahdesti vuodessa
ammattitaidon kehittämiseksi;
–
pidettävä kirjaa koulutustapahtumista, joihin he osallistuvat, tai säilytettävä
osallistumistodistukset.
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1.4.

Uusi henkilökunta on perehdytettävä asianmukaisesti.

2.

Häkit

2.1.

Kaikki eläimet on pidettävä häkeissä.

2.2.

Kaikkien käytettävien häkkien on oltava sellaiset, etteivät eläimet pääse karkaamaan.

2.3.

Häkkien on oltava tehty teräsverkosta. Verkon silmäkoko ei saa olla yli 11,5 cm².

2.4.

Kunkin häkin luukussa on oltava lukko, jotteivat eläimet saa luukkua auki.

2.5.

Häkkien on mahdollistettava ruokinta, lannanpoisto, tarkastukset ja muu käsittely
siten, että tarve pitää häkit avattuina on mahdollisimman pieni.

2.6.

Jos häkki on pidettävä avattuna pitkään ja on olemassa selkeä riski siitä, että eläin voi
karata, eläin on siirrettävä toiseen häkkiin.

3.

Aidat

3.1.

Turkistarha on ympäröitävä aidalla, joka estää eläinten karkaamisen.

3.2.

Aidan korkeuden on oltava vähintään 1,8 metriä ja, mikäli aidan alla oleva maaperä
sen sallii, aita on upotettava vähintään 20 senttimetrin syvyyteen.

3.3.

Aitaverkon silmäkoko voi olla enintään 50 x 50 millimetriä.

3.4.

Aidan yläreunalle on asennettava teräslevyt (tai muu asianmukainen materiaali, joka
estää karkaamisen, mikäli eläin pystyy kiipeämään).
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3.5.

Aita on tarkistettava päivittäin. Aidan kunnosta ja mahdollisista korjauksista on
pidettävä kirjaa.

3.6.

Porttien ja ovien on oltava sellaiset, että ne suljettuina estävät karkaamisen.

4.

Lopettaminen

4.1.

Eläinten lopettamisen on tapahduttava turkistarhassa suljetuissa rakennuksissa
aidatulla alueella.

5.

Kapasiteetti

5.1.

Jos turkistarhalla pidetään ja kasvatetaan muita lajeja kuin supikoiraa, kaikkien lajien
yksilöiden kokonaismäärä ei saa ylittää turkistarhan suljettujen säilöjen kapasiteettia.

6.

Riskinhallintatoimet

6.1.

Turkistarhassa on oltava selkeäsi esillä luettelo henkilöistä, joihin otetaan yhteyttä
hätätilanteissa ja poikkeuksellisissa olosuhteissa, ja luettelo on päivitettävä
säännöllisesti.

6.2.

Mikäli häkeistä tai tiloista karkaa eläimiä, on arvioitava uudelleen aita ja
infrastruktuuri, seurantajärjestelmä ja valmiussuunnitelma, ja on laadittava tarkistettu
suunnitelma, jotta estetään samanlaiset tapaukset tulevaisuudessa.

7.

Seurantajärjestelmä

7.1.

Valtuutettu henkilökunta tarkistaa kunkin turkistarhalla pidettävän eläimen vähintään
kerran vuorokaudessa.

7.2.

Turkistarhalla on oltava järjestelmä, jotta voidaan valvoa aluetta, jolla eläimiä
pidetään. Järjestelmässä voidaan käyttää esimerkiksi riistakameroita.

7.3.

Turkistarhalla on oltava valvonta- ja hälytysjärjestelmä, jolla havaitaan asiattomien
henkilöiden saapuminen tiloihin ja liikkuminen niissä.

8.

Valmiussuunnitelma, myös hävittämissuunnitelma

8.1.

Aidatulla alueella on jatkuvasti oltava käytössä vähintään yksi ansa tuhatta eläintä
kohti.

8.2.

Alueella olevat pysyvät ansat on tarkistettava vähintään kahdesti vuorokaudessa.

8.3.

Jos eläin karkaa häkistä, tilojen ulkopuolelle on välittömästi asetettava lisäansoja
eläimen saamiseksi kiinni. Näiden lisäansojen on oltava saatavilla ja käyttövalmiina
koko ajan.

8.4.

Ansoilla kiinni saadut eläimet on sijoitettava turvahäkkeihin tai lopetettava.

8.5.

On pidettävä tarkasti kirjaa seuraavista:
–

tiloissa ja ympäröivällä alueella käytössä olevien ansojen määrä ja tyyppi;

–

päivämäärä, jolloin eläimet on saatu kiinni, ja näiden eläinten määrä; sekä
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häkkiin palautettujen eläinten ja lopetettujen eläinten määrä.

9.

Siirrot ja kuljetus

9.1.

Turkistarhan aidatulla alueella eläimet on kuljetettava kärryillä siirrettävissä
yksilöllisissä häkeissä, joista ei voi karata.

9.2.

Eläimet voidaan kuljettaa toimipaikkojen välillä, jos siihen on lupa, kun
tarkoituksena on uusien tai korvaavien yksilöiden hankkiminen turkistarhausta
varten, edellyttäen, ettei ylitetä liitteessä I esitettyä enimmäismäärää.

9.3.

Eläinten kuljettamiseen toimipaikkojen välillä on käytettävä häkkejä, joista ei voi
karata. Eläimet on sijoitettava kuljetushäkkeihin alkuperälaitoksen aidatulla alueella,
eikä häkkejä saa avata ennen kuin ne ovat perillä vastaanottavan toimipaikan
aidatulla alueella.

9.4.

Keinosiemennykseen käytettävää siemennestettä voidaan kuljettaa toimipaikkojen
välillä, jos siihen on lupa, kansallisessa lainsäädännössä esitettyjen edellytysten
mukaisesti.
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