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Med stöd av 24 § 3 mom., 26 §2 mom. samt 27
och 28 §§ djurskyddslagen (1988:95) för landskapet Åland ändras 8 och 9 §§, 10 § 2 mom.,
11 § och 14 § 1 mom. djurtransportförordningen
(1998:97) som följer:
8§
Ansökan om tillstånd att transportera djur
För att få transportera djur eller hyra ut eller
på annat sätt överlåta djurtransportfordon i
förvärvssyfte krävs tillstånd av Ålands miljöoch hälsoskyddsmyndighet. I transportansökan, som skriftligen lämnas till Ålands miljöoch hälsoskyddsmyndighet, ska följande uppgifter finnas med:
1) sökandens namn och fullständiga adress,
2) den firma som eventuellt kommer att användas i verksamheten,
3) inom vilket område transportverksamheten i huvudsak ska bedrivas och vilka djur verksamheten i huvudsak gäller,
4) vilka fordon som kommer att användas för
transporterna,
5) när verksamheten ska inledas, samt
6) andra upplysningar som miljö- och hälsoskyddsmyndigheten kräver.
Till ansökan om tillstånd ska fogas
1) en kopia av bolagsordningen eller stadgarna samt registerutdrag, om sökanden är ett
bolag, ett andelslag eller någon annan sammanslutning, och
2) en utredning om den personal som ansvarar
för transporten och om personalens behörighet.

När ansökan om tillstånd för uthyrning eller
annan överlåtelse av djurtransportfordon i förvärvssyfte görs, iakttas ovanstående i tillämpliga delar.
Tillstånd krävs inte av en djurtransportör
som är etablerad i en stat utanför Europeiska
gemenskapen om transportören lämnar Ålands
miljö- och hälsoskyddsmyndighet en skriftlig
förbindelse om att stadgandena och bestämmelserna om djurskydd iakttas vid djurtransporterna samt bifogar ett intyg om att de personer som ansvarar för transporterna har den
utbildning eller praktiska erfarenhet som krävs
för transport av djur samt för hantering och
skötsel av djuren i samband med transporten.
9§
Register över djurtransportörer
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet för
ett register över de djurtransportörer som har
beviljats tillstånd att idka verksamheten. I
registret antecknas följande uppgifter:
1) namn och adress på den som har beviljats
tillstånd att transportera djur,
2) namn och adress på de personer som ansvarar för djurtransporterna,
3) den typ av transportmateriel som används
och materielens registreringsnummer eller andra uppgifter som behövs för identifikation av
transportmaterielen eller transportmedlen,
4) uppgifter som gäller beviljande och återkallande av tillståndet samt andra åtgärder
som hänför sig till det, samt
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5) uppgifter om den förbindelse som en djurtransportör som är etablerad i en stat utanför
Europeiska gemenskapen har lämnat.
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
lämnar de uppgifter ur sitt register som avses i
1 mom. 1-4 punkten till jord- och skogsbruksministeriet.
10 §
Beviljande och återkallande av tillstånd
------------------------------------Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
kan återkalla ett tillstånd, om den som beviljats tillståndet inte följer bestämmelserna i
djurskyddslagen eller med stöd av den utfärdade stadganden eller bestämmelser eller de villkor som ställs i tillståndet, eller om någon av de
förutsättningar för beviljande av tillstånd som
nämns i 1 mom. inte längre föreligger.
11 §
Anmälan om förändringar
Den som beviljats tillstånd att transportera
djur är skyldig att meddela Ålands miljö- och
hälsoskyddsmyndighet då någon förändring

sker avseende någon av de uppgifter som har
lämnats enligt 8 § eller andra förutsättningar
för tillståndet ändras.
14 §
Färdplan
En färdplan ska upprättas för över åtta timmar långa transporter av nötkreatur, hovdjur,
får, getter och svin. Färdplanen ska göras upp för
hela resan och inkludera eventuella mellan- och
omlastningsstationer samt andra uppgifter
som Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
bestämmer. Om ett hälsointyg dessutom krävs
för transporten ska hälsointygens nummer antecknas på färdplanen, som ska stämplas av den
tjänsteveterinär som har utfört kontrollen.
Färdplanen ska under resan förvaras som bilaga
till hälsocertifikatet och på begäran uppvisas för
de tillsynsmyndigheter som anges i djurskyddslagen.
------------------------------------_________
Denna förordning träder i kraft den 1 januari
2008.
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