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Uudet metsästysmuistojen tuontiin liittyvät CITES-vaatimukset
EU on tehnyt muutoksia komission asetukseen (EY) N:o 865/2006 koskien kuuden (6) erityistä
huomiota vaativan CITES-lajin metsästysmuistojen tuontia EU:n alueelle. Tuontiehtoja on
tiukennettu osin lajeihin kohdistuvan merkittävän laittoman kaupan vuoksi, osin koska
metsästysmuistojen vienti ei ole kaikkien maiden populaatioiden kohdalla kestävää. Muutosten
arvioidaan tulevan voimaan loppuvuodesta 2014.
Lajit, joita uudet säännökset koskevat
Uudet tiukemmat tuontivaatimukset koskevat leijonan, afrikannorsun (B-liitteen populaatiot*),
virtahevon, isosarvikuonon (B-liitteen populaatiot**), jääkarhun ja argaalin (lammaslaji)
metsästysmuistojen tuontia EU:n alueelle.
Tieteellinen nimi
Panthera leo
Loxodonta africana *)
Hippopotamus amphibius

suomeksi
leijona
afrikannorsu
virtahepo

ruotsiksi
lejon
afrikansk elefant
flodhäst

Ceratotherium simum
simum **)
Ursus maritimus
Ovis ammon

isosarvikuono/
leveähuulisarvikuono
jääkarhu
argaali

sydlig trubbnoshörning
isbjörn
argalifår

englanniksi
lion
African elephant
common
hippopotamus
southern white
rhinoceros
polar bear
argali

*) afrikannorsu (Botswanan, Namibian, Etelä-Afrikan ja Zimbabwen populaatiot;
muut populaatiot ovat CITES I/EU A -liitteissä, joille jo entuudestaan vaaditaan aina CITES-tuontilupa)
**) isosarvikuono (Etelä-Afrikan ja Swazimaan populaatiot;
muut populaatiot ovat CITES I/EU A -liitteissä, joille jo entuudestaan vaaditaan aina CITES-tuontilupa)

Jatkossa vaaditaan aina myös CITES-tuontilupa
Näiden kuuden lajin kohdalla ei EU enää sovella sitä B-liitteen lajien poikkeussäädöstä, jonka
mukaan tuontiin riittää viejämaan CITES-vientilupa, kun kyse on henkilökohtaisesta, vain omaan
käyttöön tulevasta metsästysmuistosta.
Toimeenpanoasetuksen muutoksen tultua voimaan vaaditaan näiden kuuden lajin
metsästysmuistojen tuontiin aina CITES-tuontilupa viejämaan myöntämän CITES-vientiluvan
lisäksi. CITES-tuontiluvan on oltava voimassa ennen kuin metsästysmuisto saapuu EU:n alueelle.
Luvan hakeminen
Suunnitellessasi jahtia, rahtia tai trofeen tuontia ota yhteyttä Suomen CITES-viranomaiseen
tiedustellaksesi onko kyseiselle lajille ylipäätään mahdollista saada tuontilupa Suomeen, ja
minkälaisella hakumenettelyllä, sillä sääntely voi muuttua nopeastikin.
Jo tuontiluvan hakuvaiheessa on esitettävä viejämaan myöntämän CITES-vientiluvan kopio
(samantyyppinen käytäntö kuin esim. ruskeakarhun tuonnissa Venäjältä).
Tuontilupapäätös voi olla myös kielteinen.
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Metsästysmuistojen jälleenmyynti on luvanvaraista
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EU:n sisämarkkinatoimintaa koskeviin säädöksiin ei tule muutoksia. Henkilökohtaiseksi
metsästysmuistoksi tuotuja esineitä ei saa EU:n alueella myydä tai muulla tavalla hyödyntää
kaupallisesti ilman CITES-lupaviranomaisen myöntämää todistusta. Todistus voidaan myöntää
vain B-liitteen lajien metsästysmuistoille, ja vain tiettyjen ehtojen täyttyessä.
Täydellinen tuontikielto on mahdollinen
Euroopan komission tuontikieltoasetuksessa luetellaan lajit, joiden tuonti EU:n alueelle on
kokonaan kielletty. Näille SYKE ei voi myöntää CITES-tuontilupaa. Tätä asetusta päivitetään
yleensä kerran vuodessa. Komission tieteellinen tarkasteluryhmä (Scientific Review Group)
käsittelee neljä kertaa vuodessa lajien suojelun tasoa ja jos tietyn lajin tuonti tietyistä
alkuperämaista unioniin uhkaa lajin olemassaoloa, ryhmä muodostaa kielteisen kannan. Tämä
tarkoittaa, että seuraavasta päivästä lähtien SYKE ei voi myöntää CITES-tuontilupaa tästä tietystä
maasta peräisin olevalle tietylle lajille. Tämä tuontikielto on toistaiseksi voimassa, ja raukeaa kun
viejämaa pystyy osoittamaan, että lajin kannanhoito on kestävällä pohjalla. Jos viejämaa ei pysty
antamaan tyydyttävää vastausta viedään tuontikielto tuontikieltoasetukseen.
Linkkejä
Metsästettävät CITES-lajit
www.ymparisto.fi/cites/metsastajat
Suomen CITES-lupaviranomainen on
Suomen ympäristökeskus SYKE
www.ymparisto.fi/cites
www.ymparisto.fi/cites/lainsaadanto
www.ymparisto.fi/cites/hakemuslomakkeet
Euroopan komission tuontikieltoasetus
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0888
Species+ CITES-lajihakupalvelu
(mm. lajeihin kohdistuvat tuontikiellot)
www.speciesplus.net

Afrikannorsu (Loxodonta africana). © Marja Pylvänäinen.

EU ja luonnonvaraisten kasvien ja eläinten kauppa, Euroopan komissio
http://ec.europa.eu/environment/cites/home_fi.htm
CITES-sopimus (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna)
on kansainvälistä kauppaa luonnonvaraisilla eläimillä ja kasveilla sääntelevä yleissopimus
www.cites.org
Lisätietoja
Suomen ympäristökeskus SYKE, Biodiversiteettikeskus, CITES-lupa-asiat,
00790 Helsinki, puh. 0295 251 000 (vaihde), sähköposti: cites@ymparisto.fi
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