
Rättelser till Finlands författningssamling 
 

 
 
 

Till Finlands författningssamling nr 327/2021 
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar i kategorierna b 

och c) 
På sidan 5, 14 § 1-2 mom., står:  
 
Efter det att brucellos har konstaterats ska Livsmedelsverket som åtgärd enligt artikel 27.3–27.6 i 
kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/689 genom beslut bestämma att åtminstone de 
klövdjur i anläggningen som misstänks eller konstateras ha insjuknat i brucellos ska slaktas. Det ska 
bestämmas att alla klövdjur i anläggningen ska slaktas, om den brucellos som har konstaterats är 
Brucella melitensis eller om det med tanke på sjukdomens förekomst eller övriga omständigheter är 
sannolikt att största delen av klövdjuren i anläggningen har smittats. Vid transport och slakt ska 
bestämmelserna i artikel 27.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/689 iakttas. Om 
djuren inte är av slaktstorlek eller om de inte kan slaktas av någon annan orsak, såsom risk för 
spridning av brucellos, ska det bestämmas att djuren i stället för att slaktas ska avlivas och att 
kadavren ska bortskaffas på ett sätt som inte medför risk för spridning av brucellos.  
 
Det ska bestämmas att alla könsceller och embryon, animaliska biprodukter och produkter av 
animaliskt ursprung samt ämnen och avfall som finns i anläggningen och som sannolikt har 
kontaminerats ska bortskaffas eller behandlas så att de sjukdomsagenser som de eventuellt 
innehåller förstörs.  
 
Bör vara:  
 
Efter det att brucellos har konstaterats ska Livsmedelsverket som åtgärd enligt artikel 27.3–27.6 i 
kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/689 genom beslut bestämma att åtminstone de 
klövdjur i anläggningen som misstänks eller konstateras ha insjuknat i brucellos ska slaktas. Det ska 
bestämmas att alla klövdjur i anläggningen ska slaktas, om den brucellos som har konstaterats är 
Brucella melitensis eller om det med tanke på sjukdomens förekomst eller övriga omständigheter är 
sannolikt att största delen av klövdjuren i anläggningen har smittats. Vid transport och slakt ska 
bestämmelserna i artikel 27.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/689 iakttas. Om 
djuren inte är av slaktstorlek eller om de inte kan slaktas av någon annan orsak, såsom risk för 
spridning av brucellos, ska det bestämmas att djuren i stället för att slaktas ska avlivas och att 
kadavren ska bortskaffas på ett sätt som inte medför risk för spridning av brucellos. Det ska 
bestämmas att alla könsceller och embryon, animaliska biprodukter och produkter av animaliskt 
ursprung samt ämnen och avfall som finns i anläggningen och som sannolikt har kontaminerats ska 
bortskaffas eller behandlas så att de sjukdomsagenser som de eventuellt innehåller förstörs. 
 
(Dvs. bara ett moment; 1 mom.)  
 


