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Ansarauta-asetuksen mukaiset tuontikiellot 
 
 
Yleistä 
 

Joulukuun 1. päivänä 1997 tuli voimaan neuvoston asetus 3254/91, joka asettaa tietyille 
kolmansista maista tuotaville turkiksille ja niistä valmistetuille tuotteille tuontirajoituksia, 
joita valvotaan todistuksella. Menettely on seurausta kansainvälisestä painostuksesta 
kieltää epäinhimilliset pyyntikeinot ja se pyrkii tunnustamaan ja hyväksymään ne maat, 
jotka ovat kieltäneet ansarauta-tyyppiset pyyntivälineet tai jotka ovat riittävästi edistyneet 
tarpeettoman kärsimyksen välttämistä koskevien pyyntimenetelmien kehittämisessä. 

 

Asetuksen liitteessä luetellut eläinlajit 
Valvonta kohdistuu neuvoston asetuksen 3254/91 liitteessä 1 mainittuun 13 turkiseläimeen 
ja sitä sovelletaan sekä turkiksiin että niistä tehtyihin tuotteisiin (asetuksen 3254/91 liite 2). 
Valvonta kohdistuu sellaisten eläinten turkiksiin, jotka on pyydetty luonnosta tai jotka ovat 
syntyneet ja kasvatettu tarhattuina. Asetuksen 3254/91 liitteessä 1 luetellut eläinlajit:  

• Majava (Castor canadensis) 
• Saukko (Lutra canadensis) 
• Kojootti (Canis latrans) 
• Susi (Canis lupus) 
• Kanadan ilves (Lynx canadensis) 
• Pohjois-Amerikan ilves (Felis rufus tai Lynx rufus) 
• Soopeli (Martes zibellina) 
• Pesukarhu (Procyon lotor) 
• Piisami (Ondatra zibethicus) 
• Pekaani (Martes pennanti) 
• Mäyrä (Taxidea taxus) 
• Näätä (Martes americana) 
• Kärppä (Mustela erminea) 
 

Turkikset ja niistä saatavat tuotteet niistä lajeista, jotka on lihavoitu, ovat myös CITES-
rajoitusten alaisia. 

 
Soveltamisala 
Asetusta sovelletaan kolmansista maista tuotaviin turkiksiin ja turkiksista valmistettuihin 
tuotteisiin. Tuonnilla tarkoitetaan tässä yhteydessä tavaroiden fyysistä tulemista Euroopan 
Unioniin. 
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Tuonti 
Euroopan yhteisöjen komissio on julkaissut päätöksellä 98/596/EY luettelon niistä maista, 
jotka ovat toteuttaneet tarvittavat toimenpiteet ansarautojen kieltämiseksi (luettelo 
liitteessä II). Kunkin luettelossa olevan maan kohdalla on lueteltu ne lajit, joiden osalta 
luonnosta pyydettyjen eläinten turkiksia ja turkistuotteita voidaan tuoda yhteisöön, jos: 

• niiden mukana on viejämaan toimivaltaisen viranomaisen antama todistus siitä, että 
tavarat ovat peräisin hyväksytystä maasta; tai 

• niiden mukana on neuvoston asetuksen 338/97 mukaiset tuonti- ja vientiluvat, jotka 
voidaan hyväksyä vaihtoehtoisena todistuksena (CITES-luvat) 

• Muiden luonnosta pyydettyjen lajien turkisten ja turkiksista valmistettujen tuotteiden 
tuonti luettelossa mainituista maista on kielletty.  

Em. maista voidaan tuoda tarhattuina syntyneiden ja kasvatettujen valvottujen eläinlajien 
turkiksia ja turkiksista valmistettuja tuotteita, jos niille maahantuonnin yhteydessä esitetään 
viejämaan toimivaltaisen viranomaisen antama todistus siitä, että turkikset ja turkiksista 
valmistetut tuotteet ovat peräisin sellaisista eläimistä, jotka ovat syntyneet ja joita on 
kasvatettu tarhattuina.  

Muut maat 

Muusta kuin neuvoston päätöksen 98/596/ETY luettelossa (Liite 2) mainitusta 
kolmannesta maasta voidaan tuoda ainoastaan tarhattuna syntyneiden ja kasvatettujen 
eläinten turkiksia ja turkiksista valmistettuja tuotteita, jos niille esitetään viejä- tai 
jälleenviejämaan toimivaltaisen viranomaisen myöntämä todistus. 

 

Kauttakuljetus 
Asetuksen liitteessä lueteltujen eläinlajien turkiksia ja turkiksista valmistettuja tuotteita 
voidaan kuljettaa ulkoisessa passitusmenettelyssä ilman todistusta niiden alkuperästä.  

 

Poikkeukset 
Seuraavien kolmansista maista tuotavien turkisten ja turkistuotteiden osalta ei vaadita 
todistusta: 

• yksityiseen tai henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut valmiit tuotteet;  
• väliaikaista maahantuontia koskevan menettelyn piiriin kuuluvat valmiit tuotteet, jotka 

eivät ole myyntiä varten yhteisössä vaan ne on tarkoitettu jälleenvientiin;  
• sellaiset turkikset ja niistä valmistetut tuotteet, jotka tuodaan uudelleen yhteisöön 

ulkoisen jalostusmenettelyn jälkeen, jos niistä annetaan selvitys, että ne on jalostettu 
turkiksista tai tuotteista, jotka on aikaisemmin viety tai jälleenviety yhteisöstä. 
 

Tullin velvollisuudet 
Tullin velvollisuutena on varmistua, että kaikilla maahantuoduilla (koskee tuontia 
kolmansista maista) ansarauta-asetuksen mukaisilla tuotteilla on asianmukainen lupa. 
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Sovellettava lainsäädäntö: 
 

• Neuvoston asetus (ETY) N:o 3254/91 
• Komission asetus (EY)   N:o 35/97 
• Komission päätös (98/596/EY) 

 
 

Liitteet:  
 

Liite 1: Luettelo neuvoston asetuksessa 3254/91 tarkoitetuista tuotteista 

Liite 2: Maat, joista asetuksessa 3254/91 lueteltujen luonnosta pyydettyjen eläinlajien 
turkiksia ja turkistuotteita voidaan tuoda laillisesti yhteisöön (komission päätös 98/596/EY)  

Liite 3: Komission asetuksen 35/97 mukainen todistus 
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Liite 1 
 

Luettelo neuvoston asetuksessa 3254/91 tarkoitetuista tuotteista 
 

CN-koodi Tavaran kuvaus 

ex 4103 4103 Muut raakavuodat ja -nahat (tuoreet, suolatut, kuivatut, piklatut, 
kalkitut tai muulla tavallasäilötyt, mutta eivät parkitut, 
pergamenttinahaksi valmistetut), myös karvapeitteettömät tai 
halkaistut, muut kuin tämän ryhmän 1 huomautuksen b tai c 
alakohdan mukaisesti tähän ryhmään kuulumattomat 

ex 4103 90 00 muut 

ex 4301 Raa'at turkisnahat (myös päät, hännät, koivet ja muut osat tai 
leikkeet, jotka sopivat turkkurien käyttöön), muut kuin nimikkeen 
4101, 4102 tai 4103 raa'at vuodat 

ex 4301 40 00 majavannahat, kokonaiset, myös jos niistä puuttuvat pää, häntä tai 
koivet 

ex 4301 50 00 piisaminnahat, kokonaiset, myös jos niistä puuttuvat pää, häntä tai 
koivet 

ex 4301 80  muut turkisnahat, kokonaiset, myös jos niistäpuuttuvat pää, häntä tai 
koivet  

ex 4301 80 50 luonnonvaraisten kissaeläinten nahat 

ex 4301 80 90 muut 

ex 4301 90 00 päät, hännät, koivet ja muut osat tai leikkeet, irralliset 

ex 4302 Parkitut tai muokatut turkisnahat (myös päät,hännät, koivet ja muut 
osat tai leikkeet), irralliset tai (muita aineita lisäämättä) yhdistetyt, 
muut kuin nimikkeeseen 4303 kuuluvat kokonaiset nahat, myös jos 
niistä puuttuu pää, häntä tai koivet, irralliset 

ex 4302 19 muut 

ex 4302 19 10 majavannahat 

ex 4302 19 20 piisaminnahat 
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CN-koodi Tavaran kuvaus 

ex 4302 19 70 luonnonvaraisten kissaeläinten nahat 

ex 4302 19 90 muut 

ex 4302 20 00 päät, hännät, koivet ja muut osat tai leikkeet, irralliset 

ex 4302 30 kokonaiset nahat sekä nahan osat tai leikkeet, yhdistetyt 

ex 4302 30 10 rykätyt turkisnahat, muut 

ex 4302 30 35 majavannahat 

ex 4302 30 71 luonnonvaraisten kissaeläinten nahat 

ex 4302 30 75 muut 

ex 4303 Vaatteet, vaatetustarvikkeet ja muut turkisnahasta valmistetut tavarat 

ex 4303 10 vaatteet ja vaatetustarvikkeet 

ex 4303 10 90 muut 

ex 4303 90 00 muut 
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Liite 2 
 
Maat, joista asetuksessa 3254/91 lueteltujen luonnosta pyydettyjen eläinlajien turkiksia ja 
turkistuotteita voidaan tuoda laillisesti yhteisöön (komission päätös 98/596/EY, josta on 
poistettu EU-maat)  
 
Alkuperämaa Laji  

 

Belize Procyon lotor (pesukarhu) 
Kanada Canis latrans (kojootti) 

Canis lupus (susi) 
Castor canadensis (majava) 
Felis rufus (Pohjois-Amerikan ilves) 
Lutra canadensis (saukko) 
Lynx canadensis (Kanadan ilves) 
Martes americana (näätä) 
Martes pennanti (pekaani) 
Mustela erminea (kärppä) 
Ondatra zibethicus (piisami) 
Procyon lotor (pesukarhu) 
Taxidea taxus (mäyrä) 

Kiinan kansantasavalta Canis lupus (susi) 
Martes zibellina (soopeli) 
Mustela erminea (kärppä) 
Ondatra zibethicus (piisami) 

El Salvador Procyon lotor (pesukarhu) 
Grönlanti Canis lupus (susi) 
Jordania Canis lupus (susi) 
Korean tasavalta Martes zibellina (soopeli) 

Canis lupus (susi) 
Libanon Canis lupus (susi) 
Meksiko Canis lupus (susi) 

Canis latrans (kojootti) 
Castor canadensis (majava) 
Felis rufus (Pohjois-Amerikan ilves) 
Ondatra zibethicus (piisami) 
Procyon lotor (pesukarhu) 
Taxidea taxus (mäyrä) 

Moldova Canis lupus (susi) 
Mustela erminea (kärppä) 

Nicaragua Procyon lotor (pesukarhu) 
Norja Canis lupus (susi) 

Mustela erminea (kärppä) 
Ondatra zibethicus (piisami) 
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Alkuperämaa Laji  
 

Pakistan Canis lupus (susi) 
Mustela erminea (kärppä) 

Panama Procyon lotor (pesukarhu) 
Venäjän federaatio Canis lupus (susi) 

Martes zibellina (soopeli) 
Mustela erminea (kärppä) 
Ondatra zibethicus (piisami) 
Procyon lotor (pesukarhu) 

Turkki Canis lupus (susi) 
Yhdysvallat Canis latrans (kojootti) 

Canis lupus (susi) 
Castor canadensis (majava) 
Felis rufus (Pohjois-Amerikan ilves) 
Lutra canadensis (saukko) 
Lynx canadensis (Kanadan ilves) 
Martes americana (näätä) 
Martes pennanti (pekaani) 
Mustela erminea (kärppä) 
Ondatra zibethicus (piisami) 
Procyon lotor (pesukarhu) 
Taxidea taxus (mäyrä) 
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Liite 3 Komission asetuksen 35/97 mukainen todistus  
 

Tiettyjen luonnonvaraisten eläinten turkiksia ja kyseisistä turkiksista  
valmistettuja tavaroita koskeva todistus neuvoston  

asetuksen (ETY) N:o 3254/91 perusteella  
(luovutetaan Euroopan unionissa ensimmäisille  

tulliviranomaisille) 

Todistuksen antanut viranomainen (nimi, osoite, maa) 

1. Tavaran kuvaus 2. Yksiköiden määrä 

 3. Nettopaino (kg) 

4. Lajin tieteellinen nimi 5. CN-koodi 

6. Edellä tarkoitetut tavarat ovat  o  jotka on pyydetty (maan nimi) 
    peräisin eläimistä (1) 
     o  jotka ovat syntyneet ja joita on kasvatettu 
tarhattuina 
1. Tavaran kuvaus 2. Yksiköiden määrä 

 3. Nettopaino (kg) 

4. Lajin tieteellinen nimi 5. CN-koodi 

6. Edellä tarkoitetut tavarat ovat  o  jotka on pyydetty (maan nimi) 
    peräisin eläimistä (1) 
     o  jotka ovat syntyneet ja joita on kasvatettu 
tarhattuina 
1. Tavaran kuvaus 2. Yksiköiden määrä 

 3. Nettopaino (kg) 

4. Lajin tieteellinen nimi 5. CN-koodi 

6. Edellä tarkoitetut tavarat ovat  o  jotka on pyydetty (maan nimi) 
    peräisin eläimistä (1) 
     o  jotka ovat syntyneet ja joita on kasvatettu 
tarhattuina 
1. Tavaran kuvaus 2. Yksiköiden määrä 

 3. Nettopaino (kg) 

4. Lajin tieteellinen nimi 5. CN-koodi 

6. Edellä tarkoitetut tavarat ovat  o  jotka on pyydetty (maan nimi) 
    peräisin eläimistä (1) 
     o  jotka ovat syntyneet ja joita on kasvatettu 
tarhattuina 
Paikka ja todistuksen antopäivä Todistuksen antaneen viranomaisen allekirjoitus ja virallinen leima 
 
 
 
................................................. .................................. 
 (paikka)            (aika) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

A 

 
 
 
 
 

B 

 
 
 
 
 

C 

 
 
 
 
 

D 
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