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EUROOPAN KOMISSIO, joka
ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja
hallinnasta 22 päivänä lokakuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU) N:o 1143/20141 ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
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(1)

Supikoira (Nyctereutes procyonoides Gray, 1834) sisältyy unionin kannalta
merkityksellisten haitallisten vieraslajien luetteloon, jäljempänä ’unionin luettelo’,
jonka komissio on hyväksynyt asetuksen (EU) N:o 1143/2014 4 artiklan 1 kohdan
mukaisesti. Siihen sovelletaan sen vuoksi kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa
säädettyjä rajoituksia.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 1143/2014 8 artiklan mukaan jäsenvaltiot voivat antaa lupia,
joiden perusteella toimipaikat voivat harjoittaa tiettyjä unionin luetteloon sisältyviin
lajeihin liittyviä toimia. Poikkeustapauksissa, joissa se on pakottavaan yleiseen etuun
liittyvistä syistä tarpeen, jäsenvaltiot voivat asetuksen (EU) 1143/2014 9 artiklan
mukaisesti antaa lupia, joilla toimipaikat saavat suorittaa muita toimia edellyttäen, että
komissio on antanut tälle hyväksynnän kyseisen jäsenvaltion hakemuksesta.

(3)

Suomi toimitti 25 päivänä kesäkuuta 2018 asianmukaisesti perustellun hakemuksen
sen hyväksymisestä, että Suomi voi myöntää 132 toimipaikalle luvat, joiden
perusteella kyseiset toimipaikat voivat pitää ja kasvattaa supikoiria ja antaa niiden
lisääntyä sekä käyttää, vaihtaa ja kuljettaa supikoiria turkisten tuotantoa varten.
Hakemus täyttää kaikki asetuksen (EU) N:o 1143/2014 9 artiklan 4 kohdassa esitetyt
vaatimukset.

(4)

Hakemuksessa tuodaan esiin pakottava yleinen etu, joka Suomessa liittyy
turkistarhaukseen erityisesti maaseutualueilla. Siinä kuvataan turkistarhauksesta
saatavat tulot ja edut, mukaan lukien suorat tai välilliset työllistymismahdollisuudet
sekä mahdollisuudet pitää vireät maaseutuyhteisöt elinvoimaisina ja ylläpitää
turkistarhauksen perinteistä arvoa taloudellisena toimintana tietyillä alueilla Suomen
aluekehityspolitiikan mukaisesti.

(5)

Hakemuksessa kuvataan useita vaatimuksia, joita kunkin toimipaikan on noudatettava
luvan saamiseksi. Kyseiset vaatimukset ovat asetuksen (EU) N:o 1143/2014 8 artiklan
2 ja 3 kohdan mukaisia.
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(6)

Lisäksi hakemus sisältää tiedot uusien tai korvaavien yksilöiden toimittamisesta. Tältä
osin Suomi on todennut, että kukin yksittäinen toimipaikka tarvitsee vuosittain
jalostuseläinkannan, joka on enintään 10 prosenttia sen alkuperäisestä kannasta.

(7)

Supikoirayksilöiden määrän kutakin hakemuksen kattamaa toimipaikkaa kohti ei ylitä
suljetun säilön vastaavaa kapasiteettia.

(8)

Suomi on todennut, että kun otetaan huomioon se, että tilojen investoinnit ovat
luonteeltaan hyvin pitkäaikaisia, lupa olisi myönnettävä määrittelemättömäksi ajaksi,
kunhan asetuksessa (EU) N:o 1143/2014 esitetyt edellytykset täyttyvät edelleen.

(9)

Asetuksen (EU) N:o 1143/2014 9 artiklan 5 kohdan mukaan kussakin hyväksynnässä
on oltava maininta sen voimassaolon kestosta. Hyväksynnän kesto olisi rajattava
ajallisesti, jotta mahdollistetaan niiden edellytysten uudelleenarviointi, joiden mukaan
se myönnetään. Kun otetaan huomioon turkistarhojen pitkäaikaiset investoinnit
infrastruktuuriin sekä tarve antaa varmuutta kyseisten turkistarhojen toiminnoille,
hyväksynnän keston olisi oltava 30 vuotta.

(10)

Suomen lainsäädännön mukaan luvat myöntävä toimivaltainen viranomainen on EteläSuomen aluehallintovirasto. Aluehallintovirastolla on myös valtuudet tehdä
tarkastuksia toimipaikoissa, joille luvat on myönnetty, ja peruuttaa lupa asetuksen
(EU) 1143/2014 8 artiklan 5 kohdan säännösten mukaisesti, jos luvassa määritettyjä
ehtoja ja edellytyksiä on rikottu,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:
1 artikla
Suomella on oikeus myöntää lupia, joiden perusteella voidaan:
(a)

pitää ja kasvattaa supikoiria (Nyctereutes procyonoides Gray, 1834) suljetuissa
säilöissä turkistuotantoa varten;

(b)

antaa supikoirien lisääntyä suljetuissa säilöissä turkistuotantoa varten;

(c)

vaihtaa ja käyttää supikoiria turkistuotantoa varten;

(d)

kuljettaa supikoiria suljettuihin säilöihin ja suljetuista säilöistä turkistuotantoa varten.
2 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitettu hyväksyntä koskee liitteessä I lueteltuja toimipaikkoja sekä siinä
määritettyä supikoirien yksilöjen määrää sillä edellytyksellä, että kyseiset toimipaikat
noudattavat liitteessä II esitettyjä edellytyksiä.
3 artikla
Hyväksyntä myönnetään 30 vuoden ajaksi.
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4 artikla
Tämä päätös on osoitettu Suomen tasavallalle.
Tehty Brysselissä 7.11.2018

Komission puolesta
Karmenu VELLA
Komission jäsen
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