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1283/2019

Lag
om ändring av lagen om animaliska biprodukter

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om animaliska biprodukter (517/2015) 2 § 5 mom., rubriken för 2 kap.

och 12 §, samt
fogas till lagen en ny 12 a § som följer:

2 §

Förhållande till andra författningar

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
I lagen om införselkontroll av djur och vissa varor (1277/2019) föreskrivs om offentlig

kontroll av animaliska biprodukter och därav framställda produkter när produkterna förs
in från någon annan stat utanför Europeiska unionen än en sådan stat som vid tillämpning-
en av Europeiska unionens lagstiftning om Europeiska unionens inre marknads funktion
jämställs med medlemsstater i Europeiska unionen med stöd av ett avtal som ingåtts mel-
lan Europeiska unionen och staten i fråga.

2 kap.

Användning och införsel av biprodukter och därav framställda produkter

12 §

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

Bestämmelser om användning av biprodukter och därav framställda produkter för
forskningsändamål och andra specifika ändamål och om villkoren för sådan användning
finns i artikel 17.1 i förordningen om animaliska biprodukter.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska kommunalveterinären inom användarens verk-
samhetsområde underrättas om användning av biprodukter i kategori 1 och därav fram-
ställda produkter innan användningen inleds. Underrättelse behövs dock inte för bipro-
dukter och därav framställda produkter som levereras till Livsmedelsverket och till vete-
rinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet.
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1283/2019  
12 a §

Införsel av vissa biprodukter och därav framställda produkter

Livsmedelsverket kan på ansökan bevilja tillstånd att föra in följande biprodukter och
därav framställda produkter:

1) biprodukter i kategori 1 och därav framställda produkter i enlighet med artikel 26 i
genomförandeförordningen,

2) prover för forskning och diagnostik i enlighet med artikel 27 i genomförandeförord-
ningen,

3) varuprover och visningsobjekt i enlighet med artikel 28 i genomförandeförordning-
en,

4) biprodukter och därav framställda produkter som är avsedda att användas för andra
ändamål än utfodring av produktionsdjur, med undantag av utfodring av pälsdjur, i enlig-
het med kapitel IV avsnitt 2 i bilaga XIV till genomförandeförordningen.

För att tillstånd ska beviljas förutsätts utöver vad som föreskrivs i 1 mom. att införseln
inte orsakar risk för spridning av djursjukdomar som ska bekämpas eller risk för människ-
ors hälsa.

Livsmedelsverket får för att utföra sina lagstadgade uppgifter utan tillstånd föra in bi-
produkter som avses i 1 mom. och därav framställda produkter för diagnostiska ändamål
eller utbildnings- eller forskningsändamål.

————
Denna lag träder i kraft den 20 december 2019.

Helsingfors den 19 december 2019
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