TUONTI EU/SUOMEEN PELKÄLLÄ 3. MAAN CITES-VIENTILUVALLA
Poikkeusjärjestely: ei koskaan koske kaupallista toimintaa eikä eläviä eläimiä/kasveja.
EU B-liitteen lajin matkustajatuonti/muuttokuormatuonti
B-liitteen lajista tehtyjä esineitä voi tuoda pelkällä 3. maan vientiluvalla omissa matkatavaroissa
(henkilökohtaiset esineet, turistituomiset, tuonti henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen tarkoitukseen)
tai muuttokuormassa (kotiesineistö, henkilökohtaiset esineet, tuonti henkilökohtaiseen eikaupalliseen tarkoitukseen). Vientiluvassa on oltava tällöin merkintänä P (= personal use) ja
vientilupaan merkitty tuojaksi yksityishenkilö itse. Joissakin maissa on käytössä ns. turisti-CITES,
jolla CITES II-liitteen lajin esineen voi viedä ko. maasta: erityisehdot kirjattu lupaan (esim. ’valid
only for personal items, not for postal packages’ tms.).
EU B-liitteen metsästysmuistot (paitsi leijona, norsu, virtahepo, sarvikuono, jääkarhu, argaali:
ks. CITES-infokirje 6.11.2014)
Omien henkilökohtaisten (EU B-liitteen) metsästysmuistojen tuonti pelkällä CITES-vientiluvalla on
poikkeusjärjestely ja lupaan merkityn tuojan on oltava metsästäjä itse. Tuonti rinnastuu B-liitteen
lajin osan tai tuotteen tuontiin omissa matkatavaroissa tai muuttokuormassa, mutta
metsästysmuistoissa erikoisuutena on, että tavara voi tulla eri matkaa metsästäjän kanssa rahtina
tai postissa. B-liitteen metsästysmuistojen kotiuttamisessa on siis helpotettu lupajärjestely.
Henkilökohtaisen B-liitteen metsästysmuiston tuonti EU:n alueelle/Suomeen pelkällä CITES
vientiluvalla on mahdollista vain jos vientilupaan on merkitty viennin tarkoitukseksi H (= hunting
trophy). Jos lupaan on merkitty viennin tarkoitukseksi jotain muuta (esim. P = personal use, T =
commercial trade, E = education) vaaditaan tuontiin lisäksi CITES tuontilupa.
Tullissa tuojan tai hänen asiamiehensä on esitettävä alkuperäinen CITES vientilupakappale sekä
sen kopio. Tuojana on CITES-vientiluvassa oltava aina metsästäjä eli omistaja itse sekä hänen
kotiosoitteensa. Lisätietona voi olla asiaa hoitava taho (c/o). Tulli käsittelee sekä alkuperäisen
luvan että sen kopion (merkitsee mitä on tuotu, milloin, millä tulliasiakirjalla jne.). Alkuperäinen
lupakappale palautetaan SYKEen ja käsitelty kopio annetaan tuojalle.
Tuoja/metsästäjä todistaa tällä CITES-vientiluvan kopiokappaleella, jonka Suomen/EU:n
tulliviranomainen on merkinnöillään todentanut, tuoneensa metsästysmuiston laillisesti EU:n
alueelle tiettynä ajankohtana.
Tuonti kaupalliseen tarkoitukseen
Jos joku (firma tai yksityishenkilö) haluaa tuoda CITES B-liitteen tavaraa kaupalliseen
tarkoitukseen, ei henkilökohtaisen tuonnin poikkeusta voida soveltaa. Tämä koskee myös omissa
matkatavaroissa tuotua tavaraa ja kotiesineistön/muuttokuorman sisältävää tavaraa. Tällöin kyse
on kaupallisesta kaupasta (T) ja tuontiin vaaditaan normaalijärjestyksen mukaisesti myös CITEStuontilupa. Lupaviranomainen sitten katsoo, voiko ko. lajia tai esinettä tuoda EU:n alueelle
kaupallisessa tarkoituksessa. Esim. norsua ei voi missään muodossa tuoda kaupalliseen käyttöön,
oli kyse sitten B- tai A- liitteen afrikannorsupopulaatiosta (laji on jaettu A/B liitteisiin sen mukaan
mistä maasta ovat peräisin, ja myös B-liitteen norsua koskee tiukat ja yksityiskohtaiset säädökset).
Henkilökohtaisen poikkeuksen mukaan tuodun esineen myynti jälkikäteen
Pelkällä viejämaan CITES-vientiluvalla tuotuja esineitä voi syyskuussa 2012 voimaan astuneen
säädöksen mukaan kaupallisesti hyödyntää, mutta vasta kahden vuoden kuluttua lainmukaisesta
tuonnista. Kaupallinen hyödyntäminen vaatii erillisen todistuksen, jonka Suomessa myöntää
Suomen ympäristökeskus. Hakijan on tällöin voitava todistaa, että esineet/trofeet on tuotu CITES
lainsäädäntöä noudattaen vähintään kahta vuotta aiemmin. Lupaviranomaisen on ratkaisussaan
otettava huomioon olisiko tuontiajankohtana ollut mahdollista tuoda kyseinen laji/esine EU:n
alueelle kaupalliseen tarkoitukseen vai ei.
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