
F I N L A N D S  F Ö R F A T T N I N G S S A M L I N G

Muu asiaMnrovvvvom ändring av lagen om djursjukdomar Utgiven i Helsingfors den 20 december 2019

1281/2019

Lag
om ändring av lagen om djursjukdomar

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om djursjukdomar (441/2013) 2 § och rubriken för 10 kap. samt
fogas till lagen en ny 72 a § som följer:

2 §

Tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om förebyggande av djursjukdomar, om övervak-
ning av djurens hälsotillstånd och förekomsten av djursjukdomar samt om åtgärder som
behövs för att utrota djursjukdomar och förhindra deras spridning.

Denna lag tillämpas på transport över Finlands gränser av djur, djurprodukter och andra
föremål som sprider djursjukdomar. Bestämmelser om offentlig kontroll av djur, djurpro-
dukter och andra föremål som sprider djursjukdomar som förs in i Europeiska unionen
finns i lagen om införselkontroll av djur och vissa varor (1277/2019).

10 kap.

Utförsel och införsel av djur och djurprodukter

72 a §

Krav som gäller djur, djurprodukter och andra föremål som sprider djursjukdomar och 
som förs in från stater utanför Europeiska unionen

Djur, embryon eller könsceller av djur, livsmedel av animaliskt ursprung eller andra fö-
remål som sprider djursjukdomar och som från en stat utanför Europeiska unionen förs in
i Finland eller transiteras genom Finland till en medlemsstat eller en stat utanför Europe-
iska unionen får inte medföra risk för spridning av en djursjukdom som ska bekämpas.
Djur, produkter och föremål ska åtföljas av behövliga officiella hälsointyg eller andra
handlingar med vilka det kan påvisas att djuren, produkterna eller föremålen får införas.
Djur, produkter och föremål ska vara märkta så att de kan identifieras.

Närmare bestämmelser om de krav som ska ställas på djur, produkter och föremål som
avses i 1 mom. samt på handlingar som gäller dem får utfärdas genom förordning av jord-
och skogsbruksministeriet.

————
Denna lag träder i kraft den 20 december 2019.
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