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L a g

517/2015

om animaliska biprodukter

Utfärdad i Helsingfors den 24 april 2015

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs det om genomföran-
det av Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmel-
ser för animaliska biprodukter och därav
framställda produkter som inte är avsedda att
användas som livsmedel och om upphävande
av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning
om animaliska biprodukter) samt av kommis-
sionens förordning (EU) nr 142/2011 om ge-
nomförande av Europaparlamentets och rå-
dets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälso-
bestämmelser för animaliska biprodukter och
därav framställda produkter som inte är av-
sedda att användas som livsmedel och om
genomförande av rådets direktiv 97/78/EG
vad gäller vissa prover och produkter som
enligt det direktivet är undantagna från vete-
rinärkontroller vid gränsen (genomförande-
förordning).

2 §

Förhållande till andra författningar

Bestämmelser om förebyggande av sprid-
ning av djursjukdomar finns även i lagen om
djursjukdomar (441/2013).

Om inte något annat föreskrivs i eller med
stöd av denna lag ska det som föreskrivs i
avfallslagen (646/2011) och miljöskyddsla-
gen (527/2014) iakttas vid transport och bort-
skaffande av biprodukter och därav fram-
ställda produkter som ska bortskaffas i av-
fallsförbränningsanläggningar eller depone-
ras på avstjälpningsplatser.

Bestämmelser om biprodukter och därav
framställda produkter som är avsedda för ut-
fodring av djur finns även i foderlagen
(86/2008). Bestämmelser om biprodukter och
därav framställda produkter som används
som gödselmedel och jordförbättringsmedel
finns även i lagen om gödselfabrikat
(539/2006).

Bestämmelser om livsmedelslokaler och
den verksamhet rörande biprodukter och
därav framställda produkter som där bedrivs
finns även i livsmedelslagen (23/2006).
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I lagen om veterinär gränskontroll
(1192/1996) föreskrivs om de införselvillkor
som ska ställas på animaliska biprodukter
och därav framställda produkter och om till-
synen över införseln när produkterna impor-
teras från en sådan stat utanför Europeiska
unionen som vid tillämpningen av Europe-
iska unionens lagstiftning om verksamheten
på Europeiska unionens inre marknad inte
jämställs med medlemsstater i Europeiska
unionen med stöd av ett avtal som ingåtts
mellan Europeiska unionen och staten i fråga.

3 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) biprodukter animaliska biprodukter som

avses i artikel 3.1 i förordningen om anima-
liska biprodukter,

2) framställda produkter produkter som
avses i artikel 3.2 i förordningen om anima-
liska biprodukter,

3) material biprodukter och därav fram-
ställda produkter som hör till en viss bipro-
duktskategori,

4) driftansvarig en sådan driftansvarig som
avses i artikel 3.11 i förordningen om anima-
liska biprodukter,

5) djurhållningsplats en plats där produk-
tionsdjur, hundar i hundgårdar eller fluglar-
ver som ska användas som fiskagn hålls eller
föds upp,

6) foderblandningscentral en driftansvarig
som med stöd av artikel 18 i förordningen om
animaliska biprodukter för försäljning, för-
medling eller distribution producerar eller be-
arbetar foder för pälsdjur och hundar i hund-
gårdar,

7) fodercentral på gård en driftansvarig
som med stöd av artikel 18 i förordningen om
animaliska biprodukter för utfodring av så-
dana djur som nämns i 6 punkten producerar
eller bearbetar foder som ska användas en-
dast inom samma djurhållningsplats,

8) uppsamlingscentral en sådan anlägg-
ning som avses i punkt 53 i bilaga I till
genomförandeförordningen och som för för-
säljning, förmedling eller distribution samlar
upp eller bearbetar vissa biprodukter som är
avsedda att användas som foderråvara eller

foder för pälsdjur, hundar i hundgårdar, djur-
parksdjur eller fluglarver som ska användas
som fiskagn,

9) bearbetningsanläggning en sådan an-
läggning som avses i punkt 58 i bilaga I till
genomförandeförordningen,

10) anläggning för tillverkning av säll-
skapsdjursfoder en sådan anläggning som av-
ses i punkt 57 i bilaga I till genomförandeför-
ordningen,

11) biogasanläggning en sådan anläggning
som avses i punkt 52 i bilaga I till genomför-
andeförordningen,

12) komposteringsanläggning en sådan an-
läggning som avses i punkt 54 i bilaga I till
genomförandeförordningen,

13) livsmedel av animaliskt ursprung vilka
inte längre är avsedda att användas som
livsmedel sådana livsmedel som avses i arti-
kel 10 f i förordningen om animaliska bipro-
dukter,

14) matavfall sådant matavfall som avses i
punkt 22 i bilaga I till genomförandeförord-
ningen,

15) kadaver döda djur,
16) pälsdjurskadaver döda pälsdjur som

skinnet har avlägsnats från,
17) behörig myndighet Livsmedelssäker-

hetsverket, regionförvaltningsverket eller
kommunalveterinären, beroende på vilken
myndighet som enligt denna lag är behörig
att behandla ärendet,

18) tillsynsmyndighet som avses i livsmed-
elslagen en sådan myndighet som avses i
30—32 § i livsmedelslagen,

19) livsmedelsföretagare en sådan företa-
gare som avses i 6 § 11 punkten i livsmedels-
lagen,

20) medlemsstat en medlemsstat i Europe-
iska unionen samt stater som vid tillämp-
ningen av Europeiska unionens lagstiftning
om verksamheten på Europeiska unionens
inre marknad jämställs med medlemsstater i
Europeiska unionen med stöd av ett avtal
som ingåtts mellan Europeiska unionen och
staten i fråga,

21) hundar i hundgårdar hundar som yr-
kesmässigt hålls eller föds upp i hundgårdar
och som i allmänhet inte hålls i bostadsut-
rymmen,

22) nötkreatur alla raser av tama nötkrea-
tur, bison och vattenbuffel,
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23) hästdjur hästar, åsnor och zebror samt
deras avkomma,

24) fjäderfä sådana fågelarter som i regel
föds upp eller hålls för produktion av kött,
ägg eller andra produkter, för utsättning av
fjädervilt i naturen eller för alla former av
program för uppfödning med tanke på pro-
duktion av ovannämnda fåglar,

25) svin tamsvinsraser och hägnade vilds-
vinsraser.

4 §

Klassificering av biprodukter

Bestämmelser om indelningen av bipro-
dukter och därav framställda produkter i ka-
tegori 1, 2 eller 3 med hänsyn till den grad av
risk som de medför för människors och djurs
hälsa finns i artiklarna 8—10 i förordningen
om animaliska biprodukter.

2 kap.

Använding av biprodukter och därav
framställda produkter

5 §

Användning av biprodukter och undantag i
fråga om användningen

Bestämmelser om användning av bipro-
dukter och därav framställda produkter samt
om begränsningar i fråga om användningen
ingår i artiklarna 11—14 i förordningen om
animaliska biprodukter. Bestämmelser om
undantag i fråga om användningen finns i
detta kapitel.

6 §

Särskilda utfodringsändamål

Med avvikelse från artiklarna 13 och 14 i
förordningen om animaliska biprodukter får
de kategori 2- och kategori 3-material som
avses i artikel 18.1 i den förordningen, utöver
det som bestäms i kapitel II avsnitt 1 i bilaga
VI till genomförandeförordningen, användas

för utfodring av sådana djur som avses i
artikel 18.1 a, c, d, e, f och h på villkor att

1) sådant foder som är avsett att användas
för utfodring av pälsdjur och hundar i hund-
gårdar och som innehåller kategori 2- eller
kategori 3-material har producerats vid en
registrerad foderblandningscentral eller vid
en registrerad fodercentral på gård,

2) sådant kategori 2-material som är avsett
att användas för utfodring av vilda djur inte
innehåller restsubstanser utöver de tillåtna ni-
våerna så som föreskrivs i avsnitt II kapitel V
1 i) i bilaga I till Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 854/2004 om fast-
ställande av särskilda bestämmelser för ge-
nomförandet av offentlig kontroll av produk-
ter av animaliskt ursprung avsedda att använ-
das som livsmedel.

Genom förordning av jord- och skogs-
bruksministeriet får närmare bestämmelser
utfärdas om krav på foderråvaror som an-
vänds vid sådana uppsamlingscentraler som
avses i kapitel II avsnitt 1 i bilaga VI till
genomförandeförordningen och vid sådana
foderblandningscentraler och fodercentraler
på gård som avses i 1 mom. 1 punkten, på
bearbetning av dessa foderråvaror och på be-
arbetningsförhållandena. Dessutom får när-
mare bestämmelser om användning av bipro-
dukter vid utfodring av vilda djur utfärdas
genom förordning av jord- och skogsbruks-
ministeriet.

7 §

Förbud och begränsningar i fråga om utfod-
ring

Kategori 2-material får inte användas för
utfodring av vilda djur vid den tid för vilken
och på det område för vilket det i enlighet
med jaktlagen (615/1993) har beviljats dis-
pens för att fånga och döda björn.

Pälsdjurskadaver, delar av pälsdjurskada-
ver och därav framställda produkter får en-
dast användas för utfodring av pälsdjur. Be-
stämmelser om restriktioner för utfodring
inom arten avseende pälsdjur ingår i bilaga II
till genomförandeförordningen.

3517/2015



8 §

Utfodring av djurparksdjur med kategori
1-material

Trots bestämmelserna i artikel 12 i förord-
ningen om animaliska biprodukter kan kom-
munalveterinären bevilja en registrerad djur-
park tillstånd att använda kategori 1-material
från djur i djurparken för utfodring av djur i
djurparken. Bestämmelser om villkoren för
tillstånd finns i kapitel II avsnitt 4 i bilaga VI
till genomförandeförordningen.

9 §

Överlåtelse av biprodukter för utfodring av
sällskapsdjur

Trots bestämmelserna i artikel 14 i förord-
ningen om animaliska biprodukter får en livs-
medelsföretagare även överlåta sådana bipro-
dukter i kategori 3 som avses i artikel 10 a, e,
f, i, j och m i förordningen om animaliska
biprodukter för utfodring av sällskapsdjur
från en lokal i detaljhandeln i anslutning till
en livsmedelslokal direkt till den slutliga an-
vändaren, förutsatt att produkterna inte har
kommit i beröring med andra biprodukter.

10 §

Krav för visst fiskfoder och fiskagn

Utöver det som i kapitel III punkt 1 i
bilaga X till genomförandeförordningen före-
skrivs om kraven för animaliska biprodukter
och därav framställda produkter som är av-
sedda att användas som foder till odlad fisk
och andra djur av vattenlevande arter, får
närmare bestämmelser om användningen av
det material som avses i punkt 2 i det kapitlet
som foder till odlad fisk eller ryggradslösa
vattenlevande djur eller som fiskagn utfärdas
genom förordning av jord- och skogsbruks-
ministeriet.

11 §

Användning av mjölk och därav framställda
produkter för utfodring av djur

En anläggning inom mjölksektorn som

godkänts med stöd av livsmedelslagen får
leverera mjölk, mjölkbaserade produkter och
mjölkderivat för utfodring av djur i enlighet
med artikel 21.2 i och kapitel II avsnitt 4 del
II punkt 3 b i bilaga X till genomförandeför-
ordningen.

En driftansvarig som tar emot sådana pro-
dukter som avses i kapitel II avsnitt 4 del II
punkt 3 a och b i) i bilaga X till genomföran-
deförordningen ska, innan produkterna börjar
användas för utfodring, meddela Livsmedels-
säkerhetsverket följande uppgifter:

1) den driftansvariges och djurhållnings-
platsens kontaktuppgifter,

2) de bearbetade produkter som används
vid utfodring av djur på djurhållningsplatsen,

3) den anläggning inom mjölksektorn som
levererar produkterna till djurhållningsplat-
sen,

4) de djurarter som utfodras med produk-
terna.

Sådana produkter som avses i kapitel II
avsnitt 4 del II punkt 3 b ii) i bilaga X till
genomförandeförordningen får endast använ-
das för utfodring av svin. Innan produkterna
börjar användas för utfodring ska den driftan-
svarige som ansvarar för djurhållningsplatsen
meddela Livsmedelssäkerhetsverket de upp-
gifter som nämns i 2 mom. 1—3 punkten och
som gäller användandet av produkterna i
fråga.

En anläggning inom mjölksektorn som tar
emot obehandlad mjölk, obehandlad vassla
eller obehandlad grädde från andra medlems-
stater i Europeiska unionen eller från stater
utanför Europeiska unionen får inte leverera
produkterna i fråga för utfodring av djur, om
produkterna är obearbetade eller om de har
kommit i kontakt med obearbetade produkter.

En mjölkproduktionsenhet får överlåta rå-
mjölk direkt till en annan djurhållare för ut-
fodring av djur i enlighet med kapitel II
avsnitt 4 del II punkt 4 i bilaga X till genom-
förandeförordningen.

Närmare bestämmelser om utsläppande på
marknaden och användning av sådana pro-
dukter som avses i 1 mom. samt om använd-
ning av sådana produkter som avses i 3 mom.
vid utfodring får utfärdas genom förordning
av jord- och skogsbruksministeriet.
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12 §

Krav för prover för forskning och diagnostik
samt för varuprover och visningsobjekt

Bestämmelser om användning av bipro-
dukter och därav framställda produkter för
forskningsändamål och andra specifika ända-
mål och om villkoren för sådan användning
finns i artikel 17.1 i förordningen om anima-
liska biprodukter.

Med avvikelse från 1 mom. ska tillstånd
sökas hos kommunalveterinären inom använ-
darens verksamhetsområde för användning
av biprodukter i kategori 1 och därav fram-
ställda produkter. Tillstånd behövs dock inte
för biprodukter och därav framställda pro-
dukter som levereras till Livsmedelssäker-
hetsverket och till veterinärmedicinska fakul-
teten vid Helsingfors universitet.

13 §

Utsläppande på marknaden av obearbetad
ull, obearbetat hår och obearbetat hästtagel

Obearbetad ull, obearbetat hår och obear-
betat hästtagel får släppas ut på marknaden i
Finland under förutsättning att produkterna
kommer direkt från en gårdsbruksenhet, från
en anläggning som godkänts eller registrerats
i enlighet med förordningen om animaliska
biprodukter eller från en anläggning som
godkänts enligt livsmedelslagen.

14 §

Användning av kräftdjur och äggskal som
gödselmedel eller råvara för gödselmedel

Bestämmelser om förutsättningarna för an-
vändning av de material som avses i artikel
14 h i förordningen om animaliska biproduk-
ter som sådana som gödselmedel eller som
råvara för gödselmedel får utfärdas genom
förordning av jord- och skogsbruksministeri-
et.

15 §

Användning av vissa biprodukter vid ekolo-
gisk växtproduktion

Trots bestämmelserna i artiklarna 13 och

14 i förordningen om animaliska biprodukter
får sådant kategori 3-material och sådant na-
turgödsel i kategori 2 som avses i artikel 16 f
användas även vid ekologisk växtproduktion
för framställning och spridning på mark av
biodynamiska preparat.

16 §

Transport och användning av obearbetad
naturgödsel

I enlighet med artikel 21.2 andra stycket i
förordningen om animaliska biprodukter
krävs inte handelsdokument eller hälsointyg
vid transport av obearbetad naturgödsel mel-
lan lantgårdar och användare i Finland. Sådan
obearbetad naturgödsel som avses i artikel 13
f i den förordningen får användas för göds-
ling.

17 §

Förlängning av väntetiden för användning av
gödslade vallväxter som foder

I artikel 11.1 c i förordningen om anima-
liska biprodukter bestäms om minimivänteti-
den för att låta produktionsdjur beta på eller
för att utfodra produktionsdjur med växter
från gödslad mark. Genom förordning av
jord- och skogsbruksministeriet får det utfär-
das bestämmelser om längre väntetid än den
ovan avsedda minimiväntetiden för att för-
hindra att människor och djur utsätts för häl-
sofara.

18 §

Godkännande av komponenter som blandas i
vissa organiska gödselmedel och jordförbätt-

ringsmedel

Livsmedelssäkerhetsverket godkänner så-
dana komponenter som avses i kapitel II av-
snitt 1 punkt 2 i bilaga XI till genomförande-
förordningen som blandas i sådana organiska
gödselmedel och jordförbättringsmedel av
animaliskt ursprung som sprids på mark i
Finland för att förhindra att blandningen an-
vänds för utfodring.

Det krävs dock inte att i 1 mom. avsedda
komponenter blandas i gödselmedel och jord-
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förbättringsmedel som förpackas i storsäckar
på högst 1 000 kg och som används till land-
skapsanpassning, grönområdesbyggande,
trädgårdsodling eller köksträdgårdar.

19 §

Användning av mjölkprodukter som råvara i
biogasanläggningar

Biogasanläggningar får som råvara an-
vända mjölk, mjölkbaserade produkter,
mjölkderivat, råmjölk och råmjölksprodukter
i kategori 3 som inte genomgått pastörisering
eller hygienisering. Dessutom får biogasan-
läggningar som avses i förordningen om ani-
maliska biprodukter använda ovannämnda
produkter i kategori 2 som obearbetade för
att omvandla dem till biogas.

20 §

Vissa bearbetningsmetoder på biogas- och
komposteringsanläggningar

Om en biogasanläggning omvandlar endast
sådana biprodukter som avses i kapitel I av-
snitt 1 punkt 2 a—f i bilaga V till genomför-
andeförordningen, är en sådan enhet för pas-
törisering eller hygienisering som avses i
punkt 1 i det avsnittet inte obligatorisk.

Komposteringsanläggningar får använda
andra komposteringsmetoder än den som
krävs enligt kapitel 1 avsnitt 2 punkt 1 i
bilaga V till genomförandeförordningen i en-
lighet med kraven i punkt 2 i det avsnittet.

Närmare bestämmelser om de metoder
som avses i 2 mom. får utfärdas genom för-
ordning av jord- och skogsbruksministeriet.

21 §

Alternativa metoder på biogas- och kompos-
teringsanläggningar

Livsmedelssäkerhetsverket kan i enlighet
med artikel 10.3 i genomförandeförordningen
bevilja biogas- och komposteringsanlägg-
ningar tillstånd att använda alternativa para-
metrar för omvandling i enlighet med kapitel
III avsnitt 2 i bilaga V till genomförandeför-
ordningen, om nivån på bearbetningen har
visats vara tillräcklig på basis av den plan

som sökanden lämnat in och på basis av
prover.

Livsmedelssäkerhetsverket kan i enlighet
med kapitel 1 avsnitt 2 c i bilaga XI bevilja
driftansvariga tillstånd att använda andra be-
arbetningsmetoder är de som avses i det
nämna ledet för bearbetning av guano från
fladdermöss, bearbetad naturgödsel och pro-
dukter som framställts av bearbetad natur-
gödsel.

Genom förordning av jord- och skogs-
bruksministeriet får närmare bestämmelser
utfärdas om det förfarande som ska iakttas
vid ansökan om det tillstånd som avses i 1
och 2 mom.

3 kap.

Bortskaffande av biprodukter och därav
framställda produkter

22 §

Bortskaffande av biprodukter

Bestämmelser om insamling, transport och
bortskaffande av biprodukter och därav fram-
ställda produkter finns i artiklarna 12—14
och 21 i förordningen om animaliska bipro-
dukter. Bestämmelser om undantag i fråga
om bortskaffande finns i detta kapitel.

23 §

Undantag i fråga om avlägsna områden

I avlägsna områden är bortskaffande ge-
nom nedgrävning i marken eller genom trans-
port till en godkänd avstjälpningsplats tillåtet
i enlighet med artikel 19.1 b i förordningen
om animaliska biprodukter i fråga om föl-
jande biprodukter som härstammar från
samma avlägsna område:

1) hela kadaver av nötkreatur, får och get-
ter, djurparksdjur, pälsdjur, fjäderfä samt
svin,

2) sådana biprodukter i kategorierna 2 och
3 av nötkreatur, svin, får och getter samt
fjäderfä som härstammar från slakterier som
slaktar högst 20 djurenheter per vecka och
högst 1 000 djurenheter per år eller från fjä-
derfäslakterier som slaktar högst 150 000
fåglar som fjäderfä per år, eller från styck-
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ningsanläggningar som producerar högst
5 000 kg benfritt kött per vecka,

3) biprodukter i kategori 1, 2 eller 3 av
sådana nötkreatur, svin samt får och getter
som slaktats på lantgården för producentens
egen livsmedelsanvändning.

Bortskaffande av sådant material som av-
ses i artikel 10 punkt f och g i förordningen
om animaliska biprodukter genom transport
till en godkänd avstjälpningsplats är tillåtet i
avlägsna områden.

Genom förordning av jord- och skogs-
bruksministeriet föreskrivs det om indel-
ningen av landet i avlägsna områden enligt
djurart.

24 §

Bortskaffande i hela landet genom nedgräv-
ning i marken eller genom transport till av-

stjälpningsplats

I enlighet med artikel 19.1 b i förordningen
om animaliska biprodukter är bortskaffande
genom nedgrävning i marken eller genom
transport till en godkänd avstjälpningsplats
av följande biprodukter och därav framställda
produkter tillåtet:

1) hela kadaver av renar, biprodukter från
slakt av ren och från renstyckningsanlägg-
ningar samt biprodukter av ren från tekniska
anläggningar,

2) hela kadaver av alpacka och lama,
3) hela kadaver och delar av kadaver av

vilda djur som misstänks vara smittade av
någon sjukdom som kan överföras till män-
niskor eller djur,

4) biprodukter från slakt och styckningsan-
läggningar av frilevande och hägnat vilt, med
undantag för hägnade vildsvin och bisonoxar,
samt av hägnade hardjur,

5) biprodukter från slakt av häst och från
häststyckningsanläggningar,

6) biprodukter av i artikel 3.9 i förord-
ningen om animaliska biprodukter avsedda
vattendjur från anläggningar för tillverkning
av livsmedel,

7) hela döda vattendjur från vattenbruksan-
läggningar,

8) biprodukter från fjäderfä och hardjur
som slaktats på lantgården, kadaver av har-
djur samt kadaver av fåglar som räknas som

fjäderfä från djurhållningsplatser med under
100 fåglar,

9) dödfödd avkomma till nötkreatur, får
och getter, svin, fjäderfä, pälsdjur samt djur-
parksdjur.

25 §

Bortskaffande av livsmedel av animaliskt
ursprung vilka inte längre är avsedda att

användas som livsmedel, foder och sällskaps-
djursfoder

Livsmedel av animaliskt ursprung vilka
inte längre är avsedda att användas som livs-
medel och som har bearbetats i enlighet med
artikel 2.1 m i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedels-
hygien, kasserat bearbetat foder samt bearbe-
tat sällskapsdjursfoder i kategori 1 eller 3
som importerats från andra än medlemsländer
eller som består av material som importerats
från ett tredjeland får bortskaffas genom
transport till en godkänd avstjälpningsplats i
enlighet med artikel 7 i genomförandeförord-
ningen.

26 §

Bortskaffande av små mängder

I enlighet med kapitel IV första stycket i
bilaga VI till genomförandeförordningen får
den största mängd livsmedel av animaliskt
ursprung vilka inte längre är avsedda att an-
vändas som livsmedel per vecka som före-
skrivs i det stycket transporteras från anlägg-
ningar inom livsmedelsbranschen eller detalj-
handelsaffärer till en godkänd avstjälpnings-
plats för bortskaffande.

27 §

Bortskaffande av vissa biprodukter på djur-
hållningsplatsen

Sådana mjölkprodukter som avses i artikel
13 f och artikel 14 l i förordningen om ani-
maliska biprodukter får spridas på mark utan
bearbetning, och sådana biprodukter i kate-

7517/2015



gori 2 och 3 som uppkommer vid kirurgiska
ingrepp på levande djur eller i samband med
att djur föds och som avses i artikel 16 h får
bortskaffas på djurhållningsplatsen.

28 §

Bortskaffande av döda sällskapsdjur,
hästdjur och bin

Döda sällskapsdjur och hästdjur får i enlig-
het med artikel 19.1 a i förordningen om
animaliska biprodukter bortskaffas genom
nedgrävning i marken eller genom transport
till en godkänd avstjälpningsplats.

Döda bin och biprodukter från biodling får
i enlighet med artikel 19.1 f i förordningen
om animaliska biprodukter bortskaffas ge-
nom nedgrävning i marken.

29 §

Förbud mot bortskaffande av biprodukter
genom förbränning på öppen eld

Bortskaffande av biprodukter genom för-
bränning på öppen eld är förbjudet i hela
landet.

30 §

Bortskaffande under exceptionella förhållan-
den

Regionförvaltningsverket kan bevilja till-
stånd att bortskaffa sådant material som avses
i artikel 19.1 c i förordningen om animaliska
biprodukter genom nedgrävning i marken el-
ler genom transport till en godkänd avstjälp-
ningsplats i områden där det är motiverat av
klimatrelaterade skäl eller av skäl som följer
av en naturkatastrof eller andra exceptionella
förhållanden, eller om bortskaffande på annat
sätt i praktiken inte är möjligt.

Regionförvaltningsverket kan i samband
med ett beslut som fattas i enlighet med 23 §
i lagen om djursjukdomar och Livsmedelssä-
kerhetsverket i samband med ett beslut som
fattas i enlighet med 26 § i den lagen, i
enlighet med artikel 19.1 e i förordningen om
animaliska biprodukter, vid utbrott av djur-
sjukdom besluta om bortskaffande genom
nedgrävning i marken eller, med avvikelse

från förbudet i 27 § i denna lag, genom
förbränning på öppen eld, av annat än sådant
kategori 1-material som avses i artikel 8 a i) i
förordningen om animaliska biprodukter, om
transport till närmaste bearbetningsanlägg-
ning skulle förorsaka fara för hälsan eller om
kapaciteten i bearbetningsanläggningen har
överskridits till följd av djursjukdomsepide-
min.

31 §

Bokförings- och anmälningsskyldighet för
den som bortskaffar biprodukter genom ned-

grävning

Bestämmelser om skyldigheten för driftan-
svariga som bortskaffar biprodukter genom
nedgrävning att föra bok finns i kapitel IV
avsnitt 6 i bilaga VIII till genomförandeför-
ordningen. Bokföring krävs dock inte när det
gäller nedgrävning av sällskapsdjur.

Vid sjukdomsfall ska en anmälan om ned-
grävning av biprodukter göras till regionför-
valtningsverket utan dröjsmål innan nedgräv-
ningen sker.

4 kap.

Registrering och godkännande av driftan-
svariga och anläggningar

32 §

Registeransvarig

På register och handlingar tillämpas lagen
om landsbygdsnäringsförvaltningens infor-
mationssystem (284/2008), nedan informa-
tionssystemslagen, om inte något annat före-
skrivs i denna lag.

Livsmedelssäkerhetsverket är registeran-
svarig. De övriga behöriga myndigheterna
enligt denna lag ska använda, föra in och
uppdatera registeruppgifterna i den omfatt-
ning som deras föreskrivna uppgifter förut-
sätter.

33 §

Registrering av driftansvariga och anlägg-
ningar samt godkännande av anläggningar

En driftansvarig ska i enlighet med artikel
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23 i förordningen om animaliska biprodukter
innan verksamheten inleds till den behöriga
myndigheten skriftligen anmäla de anlägg-
ningar och verksamheter som ska registreras
eller i enlighet med artikel 24 ansöka om
godkännande på det sätt som föreskrivs i
detta kapitel.

Till anmälan ska även följande uppgifter
fogas:

1) den driftansvariges namn och adress
samt övriga kontaktuppgifter för varje verk-
samhetsställe,

2) den driftansvariges företags- och orga-
nisationsnummer eller, om detta saknas, per-
sonbeteckning,

3) uppgift om verksamhetens art.
Den anmälningsskyldighet som avses i 1

mom. gäller dock inte
1) sådana driftansvariga som avses i artikel

20.4 i genomförandeförordningen,
2) driftansvariga som överlåter eller tar

emot obearbetad eller bearbetad naturgödsel
mellan lantgårdar, om det är möjligt att spåra
att naturgödseln finns på lantgården,

3) driftansvariga som överlåter obearbetad
naturgödsel till sådana producenter av göd-
selfabrikat som har i miljöskyddslagen avsett
miljötillstånd för verksamheten.

Livsmedelssäkerhetsverket ska upprätt-
hålla en förteckning över godkända och re-
gistrerade anläggningar och driftansvariga i
enlighet med artikel 47 i förordningen om
animaliska biprodukter.

Genom förordning av jord- och skogs-
bruksministeriet får närmare bestämmelser
utfärdas om innehållet i den anmälan och den
ansökan som avses i 1 mom. och om anmäl-
nings- och ansökningsförfarandet.

34 §

Livsmedelssäkerhetsverkets behörighet

Livsmedelssäkerhetsverket ska registrera
1) foderblandningscentraler,
2) driftansvariga och anläggningar som

producerar organiska gödselmedel och jord-
förbättringsmedel, när godkännande i enlig-
het med artikel 24.1 f i förordningen om
animaliska biprodukter inte krävs,

3) anläggningar som producerar produkter
som avses i artikel 36 i förordningen om

animaliska biprodukter, med undantag för an-
läggningar som producerar produkter som
avses i bilaga XIII till genomförandeförord-
ningen,

4) transportföretag, med undantag för
transportföretag som är registrerade i avfalls-
hanteringsregistret, som transporterar bipro-
dukter och därav framställda produkter till
avstjälpningsplatser, avfallsförbränningsan-
läggningar eller biogas- och komposterings-
anläggningar,

5) driftansvariga som ansvarar för insam-
lingsställen för sådant matavfall som avses i
artikel 8 f i förordningen av animaliska bi-
produkter och som samlas in från transport-
medel i internationell trafik,

6) förmedlare som verkar enbart som åter-
försäljare och som inte i något skede förvarar
biprodukter eller därav framställda produkter
i sina utrymmen,

7) driftansvariga som använder biproduk-
ter eller därav framställda produkter för
forskningsändamål,

8) sådana driftansvariga som nämns i 11 §
2 och 3 mom.,

9) sådana anläggningar som avses i artikel
23 i förordningen om animaliska biprodukter
och som fungerar i samband med ett slakteri.

Livsmedelssäkerhetsverket ska godkänna
1) sådana anläggningar som tillverkar säll-

skapsdjursfoder och som avses i artikel 24.1
e i förordningen om animaliska biprodukter,

2) sådana bearbetningsanläggningar som
avses i artikel 24.1 a i förordningen om ani-
maliska biprodukter,

3) sådana biogas- och komposteringsan-
läggningar som avses i artikel 24.1 g i förord-
ningen om animaliska biprodukter samt an-
läggningar som bearbetar naturgödsel,

4) sådana anläggningar som tillverkar or-
ganiska gödselmedel och jordförbättringsme-
del och som avses i artikel 24.1 f i förord-
ningen om animaliska biprodukter,

5) sådana lagringsanläggningar som avses
i artikel 24.1 j punkt iv i förordningen om
animaliska biprodukter,

6) sådana enheter för hygienisering som
avses i kapitel II i) i bilaga IX till genomför-
andeförordningen,

7) sådana anläggningar som avses i artikel
24 i förordningen om animaliska biprodukter
och som fungerar i samband med ett slakteri.
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35 §

Kommunalveterinärens behörighet

Kommunalveterinären ska inom sitt verk-
samhetsområde registrera

1) uppsamlingscentraler, med undantag för
sådana som fungerar i samband med ett slak-
teri,

2) fodercentraler på gård,
3) driftansvariga som använder biproduk-

ter för utfodring av djurparksdjur, av maskar
och fluglarver som används som fiskagn samt
av kräldjur och rovfåglar som inte hålls i
djurpark,

4) driftansvariga som ansvarar för platser
för utfodring av vilda djur med kadaver,

5) anläggningar som producerar och bear-
betar produkter för tekniska ändamål, med
undantag för sådana som fungerar i samband
med ett slakteri,

6) anläggningar som lagrar framställda
produkter för tekniska ändamål, med undan-
tag för sådana som fungerar i samband med
ett slakteri.

Kommunalveterinären ska inom sitt verk-
samhetsområde godkänna

1) sådana lagringsanläggningar som avses
i artikel 24.1 j i) och ii) i förordningen om
animaliska biprodukter, med undantag för så-
dana som fungerar i samband med ett slak-
teri,

2) sådana anläggningar som avses i artikel
24.1 h och i) i förordningen om animaliska
biprodukter, med undantag för sådana som
fungerar i samband med ett slakteri och så-
dana enheter för hygienisering som avses i
kapitel II i) i bilaga IX till genomförandeför-
ordningen,

3) anläggningar som bränner biprodukter
och därav framställda produkter i enlighet
med artikel 24.1 b, c och d i förordningen om
animaliska biprodukter.

36 §

Anmälan om förändringar

En driftansvarig ska utan dröjsmål skriftli-
gen meddela den behöriga myndigheten om
sådana förändringar i verksamheten som kan
påverka uppfyllandet av kraven för registre-

ringen eller godkännandet av den driftansva-
rige eller av anläggningen samt om att verk-
samheten upphört.

37 §

Övriga uppgifter i registret

Utöver det som i 33—36 § bestäms om de
driftansvariga och de anläggningar som ska
föras in i registret och som godkänts, ska
följande uppgifter föras in i registret:

1) uppgifter om de inspektioner som till-
synsmyndigheten genomfört och om resulta-
ten av dem samt övriga uppgifter som behövs
vid tillsynen,

2) uppgifter om brott mot denna lag och
mot bestämmelser, föreskrifter och förbud
som utfärdats med stöd av den och om de
påföljder som tillsynsmyndigheten har be-
stämt,

3) övriga uppgifter som behövs för be-
handlingen av och statistikföringen över god-
kännande- och registreringsärenden och som
inte innehåller sådana uppgifter som avses i
11 § i personuppgiftslagen (523/1999).

38 §

Avförande av uppgifter

Med avvikelse från vad som i 12 § i infor-
mationssystemslagen bestäms om avförande
av uppgifter ur landsbygdsnäringsförvalt-
ningens informationssystem, avförs uppgif-
terna ur registret tre år efter det att den drift-
ansvarige har meddelat den behöriga myn-
digheten om att verksamheten upphört eller
efter det att godkännandet har återkallats.

5 kap.

Utövande av verksamhet

39 §

Driftansvarigas skyldigheter

Bestämmelser om driftansvarigas skyldig-
heter finns i artiklarna 4 och 21—29 i förord-
ningen om animaliska biprodukter.
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40 §

Identifieringsuppgifter vid transport av
biprodukter

Bestämmelser om färgkodning av förpack-
ningar, behållare och fordon som används för
transport av biprodukter och därav fram-
ställda produkter samt om märkning av pro-
dukter får utfärdas genom förordning av jord-
och skogsbruksministeriet i enlighet med ka-
pitel II punkterna 3 och 4 i bilaga VIII till
genomförandeförordningen.

41 §

Driftansvarigas anmälningsskyldighet

Driftansvariga ska på begäran till Livs-
medelssäkerhetsverket anmäla uppgifter om
de biprodukter och därav framställda produk-
ter som de tagit emot, använt och överlåtit.

Om en driftansvarig har orsak att miss-
tänka att en biprodukt eller därav framställd
produkt, som den driftansvarige har släppt ut
på marknaden eller använt, kan medföra fara
för människors eller djurs hälsa eller för mil-
jön, ska den driftansvarige omedelbart infor-
mera tillsynsmyndigheten om detta.

Närmare bestämmelser om de uppgifter
som ska anmälas i enlighet med 1 mom. och
om anmälningsförfarandet får utfärdas ge-
nom förordning av jord- och skogsbruksmini-
steriet.

6 kap.

Tillsynsmyndigheterna och deras uppgif-
ter

42 §

Jord- och skogsbruksministeriet

Jord- och skogsbruksministeriet ska styra
verkställigheten av denna lag och de bestäm-
melser som utfärdats med stöd av den samt
av förordningen om animaliska biprodukter
och genomförandeförordningen, samt utöva
tillsyn över efterlevnaden av dessa.

43 §

Livsmedelssäkerhetsverket

Livsmedelssäkerhetsverket ska planera,
styra och utveckla tillsynen nationellt samt
utöva tillsyn över efterlevnaden av denna lag
och de bestämmelser som utfärdats med stöd
av den samt av förordningen om animaliska
biprodukter och genomförandeförordningen,
samt dessutom

1) utöva tillsyn över de driftansvariga och
de anläggningar inom biproduktsbranschen
som verket har godkänt och registrerat samt
över de laboratorier som verket har godkänt,

2) svara för de uppgifter som i förord-
ningen om animaliska biprodukter och ge-
nomförandeförordningen föreskrivs för den
behöriga myndigheten, om inte uppgiften en-
ligt denna lag överförts på en annan myndig-
het.

44 §

Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket ska inom sitt
verksamhetsområde styra och utöva tillsyn
över efterlevnaden av denna lag och de be-
stämmelser som utfärdats med stöd av den
samt av förordningen om animaliska bipro-
dukter och genomförandeförordningen i en-
lighet med Livsmedelssäkerhetsverkets till-
synsplan samt utvärdera ordnandet och verk-
ställandet av kommunernas biproduktstillsyn.

45 §

Kommunalveterinären

Kommunalveterinären ska inom sitt verk-
samhetsområde utöva tillsyn över efterlevna-
den av denna lag och de bestämmelser som
utfärdats med stöd av den samt av förord-
ningen om animaliska biprodukter och ge-
nomförandeförordningen, samt dessutom

1) utöva tillsyn över de driftansvariga och
de anläggningar inom biproduktsbranschen
som veterinären har godkänt och registrerat,

2) vid sidan av Livsmedelssäkerhetsverket
utöva tillsyn över de driftansvariga och de
anläggningar inom biproduktsbranschen som
Livsmedelssäkerhetsverket har godkänt och
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registrerat, med undantag för anläggningar
som finns i anslutning till slakterier och över
vilka tillsynen i sin helhet hör till Livsmed-
elssäkerhetsverket,

3) inspektera de övriga platser inom sitt
verksamhetsområde där biprodukter och
därav framställda produkter samlas in, trans-
porteras, hanteras, omvandlas, bearbetas, lag-
ras, släpps ut på marknaden, distribueras, an-
vänds eller bortskaffas.

Dessutom ska kommunalveterinären på
den driftansvariges begäran utfärda ett hälso-
intyg för obearbetad naturgödsel i enlighet
med kapitel I avsnitt 1 punkt 3 i bilaga XI till
genomförandeförordningen.

46 §

Tillsynsmyndigheter för livsmedelslokaler

Till den del förordningen om animaliska
biprodukter och genomförandeförordningen
gäller livsmedelslokaler och den verksamhet
som där bedrivs är de tillsynsmyndigheter
som nämns i livsmedelslagen behöriga myn-
digheter. Dessutom utövar Livsmedelssäker-
hetsverket, på det sätt som föreskrivs i foder-
lagen, tillsyn över anläggningar inom mjölk-
sektorn som överlåter biprodukter och därav
framställda produkter för utfodring av djur.

47 §

Auktoriserad inspektör

Livsmedelssäkerhetsverket kan för tillsy-
nen över biprodukter och därav framställda
produkter anlita inspektörer som verket
skriftligen bemyndigat för uppgiften. En auk-
toriserad inspektör utför sitt uppdrag under
Livsmedelssäkerhetsverkets överinseende. En
inspektör ska ha för uppgiften tillräcklig yr-
keskunskap om biprodukter och därav fram-
ställda produkter eller annan yrkeskunskap
som behövs för tillsyn över efterlevnaden av
lagen.

En auktoriserad inspektör ska på begäran
visa upp det skriftliga bemyndigandet.

Livsmedelssäkerhetsverket kan återkalla
ett bemyndigande som det beviljat, om den

auktoriserade inspektören försummar att
iaktta de villkor som Livsmedelssäkerhets-
verket ställt upp eller i övrigt på ett väsentligt
sätt bryter mot de förpliktelser som följer av
uppdraget också efter det att inspektören först
fått en anmärkning om bristerna.

På auktoriserade inspektörer tillämpas be-
stämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar.
Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i
skadeståndslagen (412/1974).

48 §

Handräckning av regionförvaltningsverket
och kommunalveterinären

Livsmedelssäkerhetsverket har rätt att vid
behov få handräckning av kommunalveteri-
nären och regionförvaltningsverket inom de-
ras verksamhetsområde för att sköta den till-
syn som enligt 43 § hör till Livsmedelssäker-
hetsverket, när detta i enskilda fall är ända-
målsenligt med beaktande av uppgiftens ka-
raktär och omfattning.

7 kap.

Tillsyn

49 §

Tillsynsplan

Livsmedelssäkerhetsverket ska göra upp
en årlig riskbaserad riksomfattande tillsyns-
plan för att ordna biproduktstillsynen. I pla-
nen ska anges grunderna för riskbedöm-
ningen av de olika tillsynsobjekten och för
utvärderingen av genomförandet av planen.

Närmare bestämmelser om tillsynsplanerna
och innehållet i dem samt om genomförandet
av tillsynen får utfärdas genom förordning av
jord- och skogsbruksministeriet.

50 §

Inspektionsrätt och rätt att få uppgifter

Tillsynsmyndigheten och de auktoriserade
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inspektörerna har rätt att för tillsynsändamål
genomföra de åtgärder som föreskrivs i
denna lag, i förordningen om animaliska bi-
produkter och i genomförandeförordningen,
att få tillträde till platser där biprodukter och
därav framställda produkter samt handlingar
som rör dessa hanteras, används eller förva-
ras, att inspektera transportmedel och den
driftansvariges bokföring samt att avgiftsfritt
ta behövliga prover av biprodukter och därav
framställda produkter. Vid inspektionen kan
även en representant för en annan myndighet
vara närvarande.

Inspektioner i lokaler och utrymmen som
används för boende av permanent natur får
endast utföras av myndigheter. I sådana loka-
ler och utrymmen får en inspektion utföras
endast om inspektionsbefogenheten grundar
sig på Europeiska unionens lagstiftning eller
om inspektionen är nödvändig för att utreda
omständigheter som är föremål för inspektio-
nen och det finns grundad anledning att mis-
stänka att någon har gjort sig skyldig till ett
förfarande som är straffbart enligt 44 kap.
4 a § i strafflagen (39/1889) och inspektionen
är nödvändig för utredning av brott.

Tillsynsmyndigheten och de auktoriserade
inspektörerna har rätt att av en driftansvarig
få de uppgifter och handlingar som behövs
för den inspektion och tillsyn som det före-
skrivs om i denna lag och i förordningen om
animaliska biprodukter och genomförande-
förordningen. En driftansvarig ska på begä-
ran lämna tillsynsmyndigheten och de aukto-
riserade inspektörerna alla uppgifter som be-
hövs för inspektionen och tillsynen.

Bestämmelserna i 1—3 mom. om finländ-
ska myndigheters inspektionsrätt och rätt att
få uppgifter gäller också Europeiska unio-
nens inspektörer. Tillsynsmyndigheten ska
vid dessa inspektioner samarbeta med Euro-
peiska unionens inspektörer.

Bestämmelser om inspektions- och till-
synsförfarandet finns i artiklarna 3—10 i Eu-
ropaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 882/2004 om offentlig kontroll för att sä-
kerställa kontrollen av efterlevnaden av fo-
der- och livsmedelslagstiftningen samt be-
stämmelserna om djurhälsa och djurskydd
(kontrollförordningen). Närmare bestämmel-
ser om förfarandet vid inspektion och tillsyn

samt om provtagning och undersökning får
utfärdas genom förordning av jord- och
skogsbruksministeriet.

51 §

Handräckning av polisen

Bestämmelser om polisens skyldighet att
ge handräckning finns i 9 kap. 1 § i polisla-
gen (872/2011).

52 §

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Bestämmelser om sekretessplikten i fråga
om uppgifter som erhållits vid tillsynen finns
i lagen om offentlighet i myndigheternas
verksamhet (621/1999) samt i artikel 7 i kon-
trollförordningen. Uppgifter som vid tillsy-
nen över efterlevnaden av denna lag eller
utförandet av en uppgift som hänför sig till
tillsynen erhållits om en enskilds eller en
sammanslutnings ekonomiska ställning eller
affärs- eller yrkeshemligheter eller om en
enskilds personliga förhållanden får trots se-
kretessplikten lämnas ut till

1) statliga och kommunala myndigheter
för uppgifter enligt denna lag,

2) åklagar-, polis- och tullmyndigheter för
utredning av brott,

3) utländska organ och inspektörer, om
detta förutsätts i Europeiska unionens lag-
stiftning eller någon annan internationell för-
pliktelse som är bindande för Finland.

8 kap.

Laboratorier

53 §

Nationella referenslaboratorier

Jord- och skogsbruksministeriet utser de
nationella referenslaboratorierna och faststäl-
ler deras uppgifter. Bestämmelser om de krav
som ställs på nationella referenslaboratorier
och om laboratoriernas uppgifter finns i arti-
kel 33 i kontrollförordningen.
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54 §

Godkända laboratorier

Livsmedelssäkerhetsverket godkänner på
ansökan laboratorier som undersöker myn-
dighetsprover och bearbetningsanläggningars
samt biogas- och komposteringsanläggning-
ars laboratorier för egenkontroll. Ett laborato-
rium kan också ha en mobil verksamhetsen-
het.

Laboratorier som undersöker myndighets-
prover ska uppfylla kraven i artikel 12.2 i
kontrollförordningen.

En bearbetningsanläggnings laboratorium
för egenkontroll ska uppfylla kraven i kapitel
I avsnitt 1 punkt 5 i bilaga IV till genomför-
andeförordningen och en biogas- och kom-
posteringsanläggnings laboratorium för egen-
kontroll kraven i kapitel I och II i bilaga V
till genomförandeförordningen.

Om ett laboratorium inte uppfyller de krav
som avses i denna paragraf men bristerna inte
äventyrar undersökningarnas tillförlitlighet,
kan Livsmedelssäkerhetsverket godkänna la-
boratoriet för en viss tid. Laboratoriet ska
inom utsatt tid avhjälpa bristerna och ansöka
om slutligt godkännande.

I fråga om ett godkänt laboratoriums verk-
samhet kan det, för att förebygga faror för
män-niskors eller djurs hälsa eller för natu-
ren, ställas krav och fastställas begränsningar
och andra villkor.

Närmare bestämmelser om standarder för
godkända laboratorier och för behörigheten
hos de organ som utvärderar laboratorierna,
om krav på laboratoriernas kvalitetssystem
och om andra krav för godkännande av labo-
ratorier får utfärdas genom förordning av
statsrådet.

55 §

Undersökning av prover

De prover som tillsynsmyndigheten tagit
eller låtit ta för den tillsyn som avses i denna
lag ska undersökas i ett laboratorium som
godkänts för undersökning av myndighets-
prover eller i ett nationellt referenslaborato-
rium.

De prover inom ramen för egenkontrollen

som tas i enlighet med anläggningens plan
för egenkontroll och som krävs enligt förord-
ningen om animaliska biprodukter ska under-
sökas i ett godkänt laboratorium för egenkon-
troll, i ett laboratorium som godkänts för
undersökning av myndighetsprover eller i ett
nationellt referenslaboratorium.

56 §

Godkända laboratoriers anmälningsskyldig-
het

Ett godkänt laboratorium ska utan dröjs-
mål underrätta uppdragsgivaren om under-
sökningsresultat som tyder på att biprodukter
eller därav framställda produkter strider mot
bestämmelserna. Ett godkänt laboratorium
ska också anmäla undersökningar som rör
uppföljning av och tillsyn över sjukdomar
och smittor som möjligen direkt eller indirekt
kan överföras mellan djur och människor och
resultaten av dessa undersökningar till Livs-
medelssäkerhetsverket samt sända proverna
och de mikrobstammar som isolerats i under-
sökningarna till ett nationellt referenslabora-
torium.

Ett godkänt laboratorium ska på Livsmed-
elssäkerhetsverkets begäran lämna ett sam-
mandrag av undersökningarna och undersök-
ningsresultaten enligt 55 §. Sammandragen
får inte innehålla personuppgifter eller identi-
fikationsuppgifter om tillsynsobjekten.

Ett godkänt laboratorium ska utan dröjs-
mål meddela Livsmedelssäkerhetsverket om
det sker väsentliga förändringar i verksamhe-
ten, om verksamheten avbryts och om verk-
samheten upphör.

Närmare bestämmelser om innehållet i och
lämnandet av meddelanden och sammandrag
utfärdas genom förordning av statsrådet.

57 §

Nationella referenslaboratoriers anmälnings-
skyldighet

Ett nationellt referenslaboratorium ska på
begäran lämna de uppgifter till Livsmedelssä-
kerhetsverket och Institutet för hälsa och väl-
färd som de behöver för epidemiologisk upp-
följning samt till Livsmedelssäkerhetsverket

14 517/2015



dessutom de uppgifter om de i 56 § 1 mom.
avsedda prover och mikrobstammar som ver-
ket behöver för att styra tillsynen. De uppgif-
ter som lämnas till Institutet för hälsa och
välfärd får inte innehålla identifikationsupp-
gifter om tillsynsobjekten.

Närmare bestämmelser om innehållet i och
lämnandet av meddelanden får utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet.

58 §

Tillsyn och register över laboratorier

Livsmedelssäkerhetsverket ska utöva till-
syn över de godkända laboratorierna och vid
behov bedöma om ett laboratorium uppfyller
de krav som ställs på laboratoriet.

Livsmedelssäkerhetsverket ska föra ett re-
gister över godkända laboratorier. I registret
ska föras in laboratoriets kontaktuppgifter
och kompetensområde, namnet på den person
som ansvarar för undersökningarna, uppgifter
om de tillsynsåtgärder som genomförts samt
uppgifterna enligt 56 § 3 mom. om föränd-
ringar i verksamheten.

9 kap.

Avgifter och arvoden

59 §

Avgifter som tas ut till staten för myndig-
heternas prestationer

Bestämmelser om de avgifter som tas ut
till staten för statliga myndigheters prestatio-
ner finns i lagen om grunderna för avgifter
till staten (150/1992). Också för auktorise-
rade inspektörers prestationer tas det ut en
avgift med iakttagande av den lagen.

Regionförvaltningsverket påför och tar ut
avgifter till staten för kommunalveterinärer-
nas prestationer enligt denna lag. Bestämmel-
ser om storleken på de avgifter som tas ut för
kommunalveterinärernas prestationer utfär-
das genom förordning av jord- och skogs-
bruksministeriet med iakttagande av vad som
i lagen om grunderna för avgifter till staten
föreskrivs om de allmänna grunderna för när
statliga myndigheters prestationer ska vara
avgiftsbelagda och för avgifternas storlek

samt om övriga grunder för avgifterna. Ge-
nom förordning av jord- och skogsbruksmini-
steriet utfärdas även bestämmelser om det
förfarande som ska iakttas vid fakturering av
kommunalveterinärernas prestationer.

Bestämmelser om myndigheters skyldighet
att ta ut en avgift för extra tillsynsåtgärder
som föranleds av bristande efterlevnad av
bestämmelserna finns dessutom i artikel 28 i
kontrollförordningen.

60 §

Arvoden och ersättningar som betalas till
auktoriserade inspektörer

Livsmedelssäkerhetsverket ska betala
arvoden för inspektioner, provtagningar och
övriga åtgärder som utförts av auktoriserade
inspektörer i enlighet med denna lag och
ersätta dem för kostnaderna.

61 §

Ersättning som staten betalar till
kommunerna

I 23 § i veterinärvårdslagen föreskrivs det
om kommunens rätt att av statens medel få
ersättning för utförandet av sådana uppgifter
som enligt denna lag hör till kommunalvete-
rinären.

62 §

Vissa avgifter som tas ut till kommunen

För kommunens i 46 § avsedda tillsyn över
livsmedelslokaler och den verksamhet som
där bedrivs tas avgifter ut på det sätt som
föreskrivs i livsmedelslagen.

10 kap.

Administrativa tvångsmedel

63 §

Föreläggande

Tillsynsmyndigheten kan ålägga den som
bryter mot denna lag, bestämmelser eller fö-
reskrifter som utfärdats med stöd av den eller
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mot förordningen om animaliska biprodukter
eller genomförandeförordningen att omedel-
bart eller inom en tid som är tillräckligt lång
med avseende på ärendets natur fullgöra sin
skyldighet.

64 §

Förbud

Tillsynsmyndigheten kan förbjuda insam-
ling, transport, hantering, behandling, om-
vandling, bearbetning, lagring, utsläppande
på marknaden, distribution och användning
av en biprodukt eller en därav framställd
produkt, om biprodukten eller den därav
framställda produkten inte uppfyller de krav
som ställs i eller med stöd av denna lag eller i
förordningen om animaliska biprodukter eller
genomförandeförordningen.

Tillsynsmyndigheten kan även förbjuda
den som bryter mot denna lag eller bestäm-
melser eller föreskrifter som utfärdats med
stöd av den eller mot förordningen om ani-
maliska biprodukter eller genomförandeför-
ordningen att fortsätta med eller upprepa det
förfarande eller den verksamhet som strider
mot bestämmelserna.

Tillsynsmyndigheten kan meddela det för-
bud som avses i 1 mom. som interimistiskt
medan ärendet utreds, om det är nödvändigt
med tanke på människors eller djurs hälsa
eller miljön. Ett interimistiskt förbud är i
kraft till dess att tillsynsmyndigheten fattar
ett slutligt avgörande i ärendet.

65 §

Avbrytande av verksamheten

Om det är uppenbart att en biprodukt eller
en därav framställd produkt utgör en fara för
människors eller djurs hälsa eller för miljön
och om faran är omedelbar och inte kan
förhindras på något annat sätt, har tillsyns-
myndigheten rätt att vid behov genast avbryta
verksamheten till den del det är nödvändigt
för att avvärja faran.

Om det i ärendet inte har utfärdats ett
sådant beslut som avses i 63 och 64 §, ska
ärendet avgöras så fort som möjligt efter det
att verksamheten har avbrutits.

66 §

Återkallande av godkännanden samt förbud
mot verksamhet

Beslut om tillfälligt eller slutgiltigt återkal-
lande av godkännanden i enlighet med artikel
46 i förordningen om animaliska biprodukter
ska fattas av den behöriga myndighet som
har godkänt anläggningen, och beslut om för-
bud mot verksamhet ska fattas av den behö-
riga myndighet som har registrerat eller god-
känt den driftansvarige eller anläggningen.

67 §

Förnyad bearbetning, bortskaffande, tillba-
kadragande från marknaden eller återsän-

dande av en biprodukt

Om tillsynsmyndigheten med stöd av 64 §
har utfärdat ett förbud, kan den besluta att
produkterna på den driftansvariges bekostnad
och på det sätt som tillsynsmyndigheten god-
känner ska bearbetas på nytt, användas för ett
annat ändamål, bortskaffas, dras tillbaka från
marknaden eller återsändas till avgångslan-
det. Beslutet kan förenas med förelägganden
om förfarandet vid verkställandet.

68 §

Återkallande av tillstånd

Om tillståndshavaren på ett väsentligt sätt
bryter mot tillståndsvillkoren, kan Livsmed-
elssäkerhetsverket återkalla ett tillstånd som
avses i 21 § 1 och 2 mom., regionförvalt-
ningsverket ett tillstånd som avses i 30 § 1
mom. och kommunalveterinären ett tillstånd
som avses i 8 § och 12 § 2 mom., om
tillståndshavaren inte har avhjälpt bristerna
inom utsatt tid.

69 §

Återkallande av godkännande av laborato
rium

Om ett laboratorium inte längre uppfyller
förutsättningarna för godkännande enligt
54 § eller om det annars förekommer allvar-
liga brister i dess verksamhet, ska Livsmed-
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elssäkerhetsverket återkalla det godkännande
som det beviljat, om laboratoriet inte har
avhjälpt bristerna inom utsatt tid.

Livsmedelssäkerhetsverket kan återkalla
godkännandet av ett laboratorium också för
den tid som den behandling av ett ärende som
avses i 1 mom. kräver, om bristen i laborato-
riets verksamhet är sådan att den kan även-
tyra undersökningsresultatens tillförlitlighet.

70 §

Vite och hot om tvångsutförande

Livsmedelssäkerhetsverket kan förena ett
föreläggande som avses i 63 §, ett förbud
som avses i 64 § eller ett föreläggande om
förnyad bearbetning, bortskaffande, tillbaka-
dragande från marknaden eller återsändande
som avses i 67 § med vite eller med hot om
att det som försummats utförs på den försum-
liges bekostnad.

71 §

Överföring av beslutanderätt i vissa fall

Regionförvaltningsverket kan inom sitt
verksamhetsområde besluta om användning
av sådana administrativa tvångsmedel som
avses i 63—65 och 67 § och som gäller ett
område större än en kommun.

Livsmedelssäkerhetsverket kan fatta beslut
om användningen av administrativa tvångs-
medel också inom området för en enda kom-
mun, om verket med grundad anledning be-
dömer att de åtgärder som kommunalveteri-
nären vidtagit är otillräckliga.

En myndighet som fattat ett beslut med
stöd av 1 och 2 mom. ska utan dröjsmål
meddela kommunerna i fråga om beslutet.

11 kap.

Särskilda bestämmelser

72 §

Straffbestämmelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
1) samlar in, transporterar, hanterar, be-

handlar, omvandlar, bearbetar, lagrar, släpper

ut på marknaden, distribuerar, använder eller
bortskaffar biprodukter och därav framställda
produkter i strid med denna lag eller bestäm-
melser eller föreskrifter som utfärdats med
stöd av den eller i strid med kraven i förord-
ningen om animaliska biprodukter eller ge-
nomförandeförordningen,

2) försummar bokföringsskyldigheten en-
ligt 31 § 1 mom. eller anmälningsskyldighe-
ten enligt 31 § 2 mom.,

3) försummar den anmälningsskyldighet
eller ansökan om godkännande som avses i
33 §,

4) bryter mot ett föreläggande om fullgö-
rande av skyldighet som meddelats med stöd
av 63 §, ett förbud som utfärdats med stöd av
64 § eller ett beslut om avbrytande som utfär-
dats med stöd av 65 §,

5) fortsätter sin verksamhet trots att god-
kännandet eller registreringen med stöd av 66
§ och artikel 46 i förordningen om anima-
liska biprodukter tillfälligt eller slutgiltigt
återkallats eller verksamheten förbjudits, eller

6) bryter mot ett beslut om förnyad bear-
betning, bortskaffande, tillbakadragande från
marknaden eller återsändande som fattats
med stöd av 67 §,

ska, om inte strängare straff för gärningen
föreskrivs någon annanstans i lag, för brott
mot biproduktslagen dömas till böter.

Bestämmelser om straff för orsakande av
risk för spridning av en djursjukdom finns i
44 kap. 4 a § i strafflagen.

Tillsynsmyndigheten behöver inte till en
förundersökningsmyndighet anmäla en förse-
else som i sin helhet kan anses som ringa.

73 §

Ändringssökande

Ändring i ett beslut som meddelats med
stöd av denna lag, förordningen om anima-
liska biprodukter och genomförandeförord-
ningen får sökas genom besvär hos förvalt-
ningsdomstolen på det sätt som anges i för-
valtningsprocesslagen (586/1996). Behörig
förvaltningsdomstol är den vars domkrets be-
slutet huvudsakligen hänför sig till på basis
av antingen områdets läge eller den driftan-
svariges hemort.

Ändring i förvaltningsdomstolens beslut i
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ärenden som gäller sådana beslut som avses i
10 kap. får sökas genom besvär hos högsta
förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i
förvaltningsprocesslagen. Ändring i förvalt-
ningsdomstolens beslut i andra ärenden får
sökas genom besvär endast om högsta för-
valtningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

I beslut som fattas med stöd av denna lag
och förordningen om animaliska biprodukter
och genomförandeförordningen kan det be-
stämmas att beslutet ska iakttas trots att änd-
ring har sökts, om inte fullföljdsmyndigheten
bestämmer något annat.

74 §

Användning av databasen Traces vid trans-
port mellan medlemsstater

I artikel 48.3 i förordningen om animaliska
biprodukter finns bestämmelser om använd-
ningen av databasen Traces vid utsläppande
av biprodukter och därav framställda produk-
ter på marknaden mellan medlemsstater. Vid
transport mellan medlemsstater av sådana bi-
produkter i kategori 3 och därav framställda
produkter som används för utfodring av djur
eller som gödselmedel och jordförbättrings-
medel ska den driftansvarige dessutom skapa
ett handelsdokument i databasen Traces så
som produktspecifikt närmare bestäms genom
förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

Om handelsdokument och officiella hälso-
intyg för biprodukter och därav framställda
produkter som levereras till Finland har sänts
via databasen Traces och om tillsynsmyndig-
heten för den anläggning som tar emot bipro-
dukterna har utfört en inspektion, ska uppgif-
ter om inspektionen föras in i databasen.

Genom förordning av jord- och skogs-
bruksministeriet får närmare bestämmelser
utfärdas om användningen av databasen Tra-
ces vid skapande av handelsdokument och
intyg.

12 kap.

Ikraftträdande

75 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

76 §

Övergångsbestämmelser

Driftansvariga som innan denna lag träder
i kraft har godkänts eller registrerats på det
sätt som avses i artikel 23 eller 24 i förord-
ningen om animaliska biprodukter, anses
med stöd av 34 eller 35 § vara godkända eller
registrerade driftansvariga eller anläggningar
utan separat ansökan eller anmälan, och på
dem tillämpas bestämmelserna i denna lag.
Laboratorier som har godkänts innan denna
lag träder i kraft och som när denna lag träder
i kraft verkar i enlighet med gällande beslut
som utfärdats med stöd av övergångsbestäm-
melserna i 119 § i lagen om djursjukdomar
samt biogas- och komposteringsanläggning-
ars laboratorier för egenkontroll som god-
känts med stöd av lagen om gödselfabrikat
får utan separat godkännande fortsätta sin
verksamhet i enlighet med besluten.

Helsingfors den 24 april 2015

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo
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