
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 4 april 2013

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

245/2013

om ändring av 6 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om fågelägg, äggpro-
dukter och sammansatta produkter som innehåller äggprodukter som importeras från

länder utanför Europeiska unionen

Utfärdad i Helsingfors den 28 mars 2013

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut
ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om fågelägg, äggprodukter och sam-

mansatta produkter som innehåller äggprodukter som importeras från länder utanför Europe-
iska unionen (895/2006) 6 §, sådan den lyder i förordning 176/2012, som följer:

6 §

Importvillkor för fågelägg och äggprodukter,
med undantag för ägg och äggprodukter från

vilda fåglar

Bestämmelser om villkor som ställs på im-
port av fågelägg och äggprodukter finns i
kommissionens förordning (EG) nr 798/2008
om fastställande av en förteckning över tred-
jeländer, områden, zoner eller delområden
från vilka fjäderfä och fjäderfäprodukter får
importeras till och transiteras genom gemen-
skapen samt kraven för veterinärintyg. Im-
portpartier med äggprodukter från Nya Zee-
land ska dock åtföljas av ett sådant veterinär-
intyg som avses i kommissionens beslut
2003/56/EG om hälsointyg för import av le-
vande djur och animaliska produkter från
Nya Zeeland.

Fågelägg och äggprodukter som importe-
ras ska härstamma från en anläggning som
Livsmedelssäkerhetsverket godkänt. För im-
port av fågelägg och äggprodukter krävs
också att ursprungslandet i bilagan till kom-
missionens beslut 2011/163/EU om godkän-
nande av planer som lagts fram av tredjelän-
der i enlighet med artikel 29 i rådets direktiv
96/23/EG anges som ett land vars plan för
kontroll av restsubstanser är godkänd i fråga
om ägg.

Denna paragraf tillämpas inte på ägg och
äggprodukter från vilda fåglar, för vilka im-
portvillkoren finns i 8 §.

Denna förordning träder i kraft den 15
april 2013.

Helsingfors den 28 mars 2013

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen

Veterinäröverinspektör Satu Räsänen
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