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Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings
beslut

Nr 841

om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin
i Reso stad

Utfärdat i Helsingfors den 16 augusti 1999

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning har med stöd av 9 §
förordningen den 22 december 1994 om bekämpning av djursjukdomar vid djurtransporter
(1363/1994) beslutat:

1 §

Beslutets tillämpningsområde

Detta beslut gäller upprättandet av ett rest-
riktionsområde till följd av att amerikansk
yngelröta konstaterats på en biodling i Reso
stad.

2 §

Restriktionsområde

Restriktionsområdet omfattar det område
som märkts ut på närslutna karta.

3 §

Bestämmelser om restriktionsområdet

Om restriktioner som skall iakttas på

restriktionsområdet bestäms i jord- och
skogsbruksministeriets veterinär- och livsme-
delsavdelnings beslut nr 2/VLA/1996 av den
4 januari 1996 om bekämpande av amerikansk
yngelröta hos bin.

4 §

Undantag från restriktionerna

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär-
och livsmedelsavdelning kan av särskilt mo-
tiverade skäl i enskilda fall bevilja tillstånd
att på restriktionsområdet avvika från be-
stämmelserna i det beslut som nämns i 3 §.

5 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 20 augusti
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1999. I enlighet med 18 § förordningen om
bekämpning av djursjukdomar vid djurtrans-

porter (1363/1994) skall beslutet iakttas ge-
nast från och med nämnda datum.

Helsingfors den 16 augusti 1999

Biträdande avdelningschef Pirkko Skutnabb

Veterinäröverinspektör Taina Aaltonen

1938 Nr 841
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Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings
beslut

Nr 842

om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin
i Kuusjoki kommun

Utfärdat i Helsingfors den 16 augusti 1999

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning har med stöd av 9 §
förordningen den 22 december 1994 om bekämpning av djursjukdomar vid djurtransporter
(1363/1994) beslutat:

1 §

Beslutets tillämpningsområde

Detta beslut gäller upprättandet av ett rest-
riktionsområde till följd av att amerikansk
yngelröta konstaterats på en biodling i Kuus-
joki kommun.

2 §

Restriktionsområde

Restriktionsområdet omfattar det område
som märkts ut på närslutna karta.

3 §

Bestämmelser om restriktionsområdet

Om restriktioner som skall iakttas på
restriktionsområdet bestäms i jord- och
skogsbruksministeriets veterinär- och livsme-

delsavdelnings beslut nr 2/VLA/1996 av den
4 januari 1996 om bekämpande av amerikansk
yngelröta hos bin.

4 §

Undantag från restriktionerna

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär-
och livsmedelsavdelning kan av särskilt mo-
tiverade skäl i enskilda fall bevilja tillstånd
att på restriktionsområdet avvika från be-
stämmelserna i det beslut som nämns i 3 §.

5 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 20 augusti
1999. I enlighet med 18 § förordningen om
bekämpning av djursjukdomar vid djurtrans-
porter (1363/1994) skall beslutet iakttas ge-
nast från och med nämnda datum.

Helsingfors den 16 augusti 1999

Biträdande avdelningschef Pirkko Skutnabb

Veterinäröverinspektör Taina Aaltonen

1940
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Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings
beslut

Nr 843

om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin
i Lapinlahti kommun

Utfärdat i Helsingfors den 16 augusti 1999

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning har med stöd av 9 §
förordningen den 22 december 1994 om bekämpning av djursjukdomar vid djurtransporter
(1363/1994) beslutat:

1 §

Beslutets tillämpningsområde

Detta beslut gäller upprättandet av ett rest-
riktionsområde till följd av att amerikansk
yngelröta konstaterats på en biodling i La-
pinlahti kommun.

2 §

Restriktionsområde

Restriktionsområdet omfattar det område
som märkts ut på närslutna karta.

3 §

Bestämmelser om restriktionsområdet

Om restriktioner som skall iakttas på
restriktionsområdet bestäms i jord- och
skogsbruksministeriets veterinär- och livsme-

delsavdelnings beslut nr 2/VLA/1996 av den
4 januari 1996 om bekämpande av amerikansk
yngelröta hos bin.

4 §

Undantag från restriktionerna

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär-
och livsmedelsavdelning kan av särskilt mo-
tiverade skäl i enskilda fall bevilja tillstånd
att på restriktionsområdet avvika från be-
stämmelserna i det beslut som nämns i 3 §.

5 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 20 augusti
1999. I enlighet med 18 § förordningen om
bekämpning av djursjukdomar vid djurtrans-
porter (1363/1994) skall beslutet iakttas ge-
nast från och med nämnda datum.

Helsingfors den 16 augusti 1999

Biträdande avdelningschef Pirkko Skutnabb

Veterinäröverinspektör Taina Aaltonen

1942
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Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings
beslut

Nr 844

om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin
i Bjärnå kommun

Utfärdat i Helsingfors den 16 augusti 1999

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning har med stöd av 9 §
förordningen den 22 december 1994 om bekämpning av djursjukdomar vid djurtransporter
(1363/1994) beslutat:

1 §

Beslutets tillämpningsområde

Detta beslut gäller upprättandet av ett rest-
riktionsområde till följd av att amerikansk
yngelröta konstaterats på en biodling i byn
Koivisto i Bjärnå kommun.

2 §

Restriktionsområde

Restriktionsområdet omfattar det område
som märkts ut på närslutna karta.

3 §

Bestämmelser om restriktionsområdet

Om restriktioner som skall iakttas på
restriktionsområdet bestäms i jord- och
skogsbruksministeriets veterinär- och livsme-

delsavdelnings beslut nr 2/VLA/1996 av den
4 januari 1996 om bekämpande av amerikansk
yngelröta hos bin.

4 §

Undantag från restriktionerna

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär-
och livsmedelsavdelning kan av särskilt mo-
tiverade skäl i enskilda fall bevilja tillstånd
att på restriktionsområdet avvika från be-
stämmelserna i det beslut som nämns i 3 §.

5 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 20 augusti
1999. I enlighet med 18 § förordningen om
bekämpning av djursjukdomar vid djurtrans-
porter (1363/1994) skall beslutet iakttas ge-
nast från och med nämnda datum.

Helsingfors den 16 augusti 1999

Biträdande avdelningschef Pirkko Skutnabb

Veterinäröverinspektör Taina Aaltonen

1944
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Jord- och skogsbruksministeriets meddelande

Nr 845

om vissa av ministeriets beslut

Utfärdat i Helsingfors den 16 augusti 1999

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober
1980 om Finlands författningssamling (696/1980), sådant detta lagrum lyder i förordningen
av den 22 december 1993 (1364/1993):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik nr utfärdat
träder
i kraft

JSMb om upphävande av beslut nr 16/
IMPORT/1998 om importbegränsningar . . . . . 19/IMPORT/1999 12.8.1999 18.8.1999

Beslutet har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsav-
delnings föreskriftssamling. Beslutet kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinär-
och livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (09)1601.

Helsingfors den 16 augusti 1999

Regeringsråd Kristiina Pajala

Regeringssekreterare Erkki Arnkil

Kommissionens beslut 97/408/EG, EGT nr L 170, 28.6.1997, s. 58, kommissionens beslut 98/507/EG, EGT nr
L 226, 13.8.1998, s. 59, kommissionens beslut 1999/540/EG, EGT nr L 207, 6.8.1999, s. 30

1946



Jord- och skogsbruksministeriets meddelande

Nr 846

om vissa av ministeriets beslut

Utfärdat i Helsingfors den 16 augusti 1999

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober
1980 om Finlands författningssamling (696/1980), sådant detta lagrum lyder i förordningen
av den 22 december 1993 (1364/1993):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik nr utfärdat giltighetstid

JSM VLAb om boskapsfordon som kommer
från Algeriet, Marocko och Tunisien . . . . . . . . 18/IMPORT/1999 16.8.1999

18.8.—
31.10.1999

Beslutet har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsav-
delnings föreskriftssamling. Beslutet kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinär-
och livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (09)1601.

Helsingfors den 16 augusti 1999

Regeringsråd Kristiina Pajala

Regeringssekreterare Erkki Arnkil

Kommissionens beslut 1999/212/EG, EGT nr L 74, 19.3.1999, s. 29, kommissionens beslut 1999/292/EG, EGT nr
L 114, 1.5.1999, s. 54, kommissionens beslut 1999/560/EG, EGT nr L 311, 11.8.1999, s. 57

1947



Jord- och skogsbruksministeriets meddelande

Nr 847

om vissa av ministeriets beslut

Utfärdat i Helsingfors den 16 augusti 1999

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober
1980 om Finlands författningssamling (696/1980), sådant detta lagrum lyder i förordningen
av den 22 december 1993 (1364/1993):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik nr utfärdat
träder
i kraft

JSMb om införsel av animaliska livsmedel
från Belgien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13/IMPORT/1999 16.8.1999 18.8.1999

Beslutet har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsav-
delnings föreskriftssamling. Beslutet kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinär-
och livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (09)1601.

Helsingfors den 16 augusti 1999

Regeringsråd Kristiina Pajala

Regeringssekreterare Erkki Arnkil

Kommissionens beslut 1999/449/EG, EGT nr L 175, 10.7.1999, s. 70, kommissionens beslut 1999/551/EG, EGT
nr L 209, 7.8.1999, s. 42
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