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1283/2019

Laki
eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain (517/2015) 2 §:n 5 momentti,

2 luvun otsikko ja 12 § sekä
lisätään lakiin uusi 12 a § seuraavasti:

2 §

Suhde muihin säädöksiin

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden virallisesta valvon-

nasta silloin, kun tuotteet tuodaan muusta Euroopan unionin ulkopuolisista valtioista kuin
sellaisesta valtiosta, joka Euroopan unionin sisämarkkinoiden toimintaa koskevaa Euroo-
pan unionin lainsäädäntöä sovellettaessa rinnastetaan Euroopan unionin jäsenvaltioon Eu-
roopan unionin ja kyseisen valtion välillä tehdyn sopimuksen perusteella, säädetään eläin-
ten sekä eräiden tavaroiden tuontivalvonnasta annetussa laissa (1277/2019).

2 luku

Sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden käyttö ja tuonti

12 §

Tutkimusnäytteitä, diagnostisia näytteitä, kaupallisia näytteitä ja näyttelyesineitä 
koskevat vaatimukset

Sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden käytöstä tutkimuksellisiin ja muihin eri-
tyistarkoituksiin ja tällaisen käytön edellytyksistä säädetään sivutuoteasetuksen 17 artik-
lan 1 kohdassa.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, luokkaan 1 kuuluvien sivutuotteiden ja niistä
johdettujen tuotteiden käytöstä on ilmoitettava käyttäjän toimialueen kunnaneläinlääkäril-
le ennen käytön aloittamista. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvita Ruokaviraston ja Helsingin
yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan käyttöön toimitettaville sivutuotteille ja niis-
tä johdetuille tuotteille.
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1283/2019  
12 a §

Eräiden sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden tuonti

Ruokavirasto voi hakemuksesta myöntää luvan tuoda seuraavia sivutuotteita ja niistä
johdettuja tuotteita:

1) luokkaan 1 kuuluvia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita täytäntöönpanoase-
tuksen 26 artiklan mukaisesti;

2) tutkimusnäytteitä ja diagnostisia näytteitä täytäntöönpanoasetuksen 27 artiklan mu-
kaisesti;

3) kaupallisia näytteitä sekä näyttelyesineitä täytäntöönpanoasetuksen 28 artiklan mu-
kaisesti;

4) muihin tarkoituksiin kuin käytettäväksi tuotantoeläinten ruokinnassa, turkiseläinten
ruokintaa lukuun ottamatta, sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita täytäntöönpanoase-
tuksen liitteen XIV luvun IV jakson 2 mukaisesti.

Luvan myöntämisen edellytyksenä on 1 momentissa säädetyn lisäksi, että tuonti ei ai-
heuta vastustettavien eläintautien leviämisen vaaraa eikä vaaraa ihmisten terveydelle.

Ruokavirasto saa sille laissa säädettyjen tehtäviensä suorittamiseksi tuoda ilman lupaa
1 momentissa tarkoitettuja sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita diagnostisiin, koulu-
tuksellisiin tai tutkimustarkoituksiin.

————
Tämä laki tulee voimaan 20 päivänä joulukuuta 2019.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2019
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