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341/2021

Statsrådets förordning
om information om allvarlig risk för djursjukdom inom passagerartrafik i Europe-

iska unionen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 46 § 3 mom. i lagen om
djursjukdomar (76/2021):

1 §

Tillämpningsområde

Genom denna förordning utfärdas närmare bestämmelser om skyldigheten enligt 46 § i
lagen om djursjukdomar (76/2021) att i passagerartrafik inom Europeiska unionen sprida
information om risken för spridning av djursjukdomar.

2 §

Information som ska spridas

Skyldigheten att sprida information gäller sådana förbud mot förflyttning av svin och
produkter av svin mellan Europeiska unionens medlemsstater (medlemsstat) som beror på
utbrott av afrikansk svinpest i medlemsstaterna. Bestämmelser om förbuden finns i kom-
missionens genomförandeförordning (EU) 2021/605 om särskilda åtgärder för bekämp-
ning av afrikansk svinpest.

3 §

Operatörer som är skyldiga att sprida information

Informationsskyldigheten gäller hamnoperatörer eller flygplatsoperatörer som bedriver
passagerartrafik mellan Finland och medlemsstater som nämns i bilaga I till kommissio-
nens i 2 § avsedda genomförandeförordning.

Om afrikansk svinpest förekommer i Finland, är alla hamnoperatörer och flygplatsope-
ratörer som bedriver passagerartrafik mellan Finland och andra medlemsstater skyldiga att
sprida information.

4 §

Minimikrav för spridning av information

Operatörerna är skyldiga att sprida information enligt 2 § till passagerarna i tillräcklig
utsträckning och på ett sätt som påkallar uppmärksamhet och är ändamålsenligt med hän-
syn till verksamhetens art så, att formatet på den framlagda informationen är tillräckligt
stort och att det är lätt för passagerarna att omedelbart bli varse informationen.
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5 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 27 april 2021.

Helsingfors den 22 april 2021

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

Lagstiftningsråd Johanna Wallius
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