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349/2019

Lag
om ändring av lagen om djursjukdomar

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om djursjukdomar (441/2013) 94 § 3 mom. samt
fogas till lagen en ny 59 a § som följer:

59 a §

Skyldighet att sprida information till kunder inom passagerartrafik och kunder som 
använder posttjänster mellan medlemsstaterna

Aktörer som bedriver passagerartrafik mellan medlemsstaterna, hamnoperatörer eller
flygplatsoperatörer som bedriver sådan trafik och researrangörer som säljer utlandsresor
ska, i tillräcklig utsträckning och på ett ändamålsenligt sätt med hänsyn till verksamhetens
art, till passagerare och till privatpersoner som är kunder hos aktörer som bedriver post-
verksamhet mellan medlemsstaterna sprida information om förbud och andra skyddsåt-
gärder som gäller förflyttning av djur och djurprodukter över landsgränser och som beror
på att en djursjukdom som lätt sprider sig, en farlig djursjukdom eller en ny, allvarlig
djursjukdom har brutit ut och konstaterats i Finland eller i en annan medlemsstat. Skyldig-
het att sprida information om ovan avsett sjukdomsutbrott föreligger endast om djursjuk-
domen i fråga hotar sprida sig via passagerartrafik eller post.

Livsmedelsverket ansvarar för framtagandet av den information som ska spridas.
Närmare bestämmelser om vilka sjukdomsutbrott och aktörer den skyldighet som avses

i 1 mom. ska gälla utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrå-
det får det också utfärdas närmare bestämmelser om minimikraven i fråga om sätten att
sprida information.

94§

Handräckning

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
En tullmyndighet får vid behov ge tillsynsmyndigheten sådan handräckning som hör till

tullmyndighetens ansvarsområde genom att utföra en inspektion som avses i denna lag el-
ler genom att bistå vid en inspektion som avses i denna lag. Dessutom får tullmyndigheten
underrätta tillsynsmyndigheten om sådana transporter av djur eller djurprodukter där det
kan bli aktuellt att begära handräckning av tullmyndigheten.

————
Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.
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