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Enheten för djurens hälsa och välfärd

Anvisning till foderblandningscentraler och andra aktörer, bl.a.
förmedlare, om import av animaliska biprodukter i kategori 2
från EU-länder, Norge eller Schweiz till Finland för att
användas som djurfoder för pälsdjur
1. Krav för importen
Vid import av biprodukter i kategori 2 avsedda som djurfoder för pälsdjur ska
bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om
hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som
inte är avsedda att användas som livsmedel (förordning om animaliska biprodukter)
samt bestämmelserna i Kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 (förordning om
genomförande) följas. Biproduktförordningen med ändringar finns på webben på
adress: http://www.mmm.fi/sv/index/amnesomraden/djurochhalsa/lainsaadanto.html
(punkt H 26 och 26a).
Vid import av biprodukter avsedda som djurfoder för pälsdjur ska följande krav
iakttas:
1) Produkterna ska ha framställts i en anläggning som har godkänts eller registrerats
och står under tillsyn i enlighet med biproduktförordningen eller i ett godkänt
slakteri. Den avsändande anläggningen ska också vara registrerad i
avsändarlandet som aktör inom fodernäringen.
2) Produkterna ska behandlas och transporteras så att man kan förebygga riskerna
för människors och djurs hälsa.
3) Produkterna måste transporteras och identifieras enligt biproduktförordningen.
4) Produkterna ska transporteras direkt till den godkända eller registrerade
mottagande anläggningen.
5) Produkterna ska åtföljas av ett handelsdokument. Såväl den avsändande
anläggningens som den mottagande anläggningens godkännandenummer enligt
biproduktförordningen ska framgå av handelsdokumentet. Handelsdokumentet
ska uppgöras i minst tre exemplar. Originalet ska åtfölja försändelsen till den
slutliga bestämmelseplatsen och mottagaren ska behålla det. Producenten och
den ansvariga för transporten ska vardera behålla en kopia. Handelsdokumenten
ska sparas i minst två år och på begäran visas upp för myndigheterna. I
TRACES-systemet finns en modul för handelsdokumentet som aktören kan
använda.
2. Avsändarlandets driftsansvariges ansökan om godkännande
Den driftansvarige i avsändarlandet ska i förväg före avsändandet av produkterna
lämna en ansökan om godkännande till Evira. Den driftsansvarige ska också
meddela den behöriga myndigheten i ursprungslandet. Evira ska efter ansökan av
den driftansvarige inom 20 dagar besluta om vägran att ta emot sändningen,
godkännande eller godkännande på vissa villkor (t.ex. användande av
bearbetningsmetod 1). Standardformatet för ansökan om godkännande fastställs i
bilaga XVI, kapitel III, till förordning 142/2011. Den senaste ändringen av
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standardformatet finns i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1097/2012.
Ansökan kan skickas till Evira med e-post abp@evira.fi.
Bestämmelser om saken ingår i artikel 48 i biproduktförordningen 1069/2009 och i
JSM:s lag om animaliska biprodukter 517/2015.
3. Användning av systemet Traces
Avsändarlandets aktör eller den tjänsteveterinär som granskar det parti som skickas
iväg gör en anmälan i systemet TRACES om varje exportparti innan det sänds till
Finland. Bestämmelseplatsens behöriga myndighet ska via systemet TRACES
underrätta ursprungsplatsens behöriga myndighet om att var och en försändelse har
anlänt. I Finland ska den tjänsteveterinär som övervakar destinationsanläggningen
granska varje försändelse och rapportera granskningsresultatet till systemet TRACES
genast efter utförd granskning. Då får den behöriga myndigheten i
ursprungsmedlemsstaten underrättelse om att sändningen tagits emot i
bestämmelseplatsen. Ytterligare information om systemet TRACES och
användningen av programmet finns på Livsmedelssäkerhetsverkets webbplats under
adress:
http://www.evira.fi/portal/se/djur/inforsel+och+utforsel/traces/
Bestämmelser om saken ingår i artikel 48 i biproduktförordningen 1069/2009.
4. Att föra förteckning
Importören ska föra bok över alla importförsändelser han har mottagit och de
åtföljande handelsdokumenten eller hälsointygen samt uppgifter om de eventuella
mottagare till vilka man överlåtit produkter vidare. Informationen ska göras tillgänglig
för de behöriga myndigheterna på begäran.
Bestämmelser om saken ingår i artikel 22 i biproduktförordningen 1069/2009.
5. Överlåtelse av importerade produkter
Bearbetade animaliska biprodukter får endast levereras till foderföretagare som är
registrerade enligt foderhygienförordningen och till lagringsanläggningar, användare
eller slutanvändare som är godkända eller registrerade enligt biproduktförordningen.
En användare är till exempel en foderblandningscentral och en slutanvändare en
fodercentral på gård. Biprodukter från slakt och material från fisk får endast överlåtas
till anläggningar som är godkända eller registrerade enligt biproduktförordningen och
som även är registrerade foderföretagare.
Bestämmelser om saken ingår i artikel 5, punkt 6 i foderhygienförordningen 183/2005
och i artiklarna 23 och 24 i biproduktförordningen 1069/2009
Den uppdaterade nationella lagstiftningen finns på webbadressen:
http://www.mmm.fi/sv/index/amnesomraden/djurochhalsa/lainsaadanto.html
Den uppdaterade EU-lagstiftningen finns på webbadressen:
http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm

Föredragande

Virva Valle

Godkänd av

Sirpa Kiviruusu

Sida/sidor
Anvisning/versi
on
Tagen i bruk

3/3
EHYT
15263/3/SV
22.7.2015

Enheten för djurens hälsa och välfärd

Den uppdaterade foderlagstiftningen finns på Eviras webbadress:
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/rehut/lainsaadanto/

Myndighetens verksamhet ska bygga på behörighet enligt lag och lagen ska följas
noggrant inom myndighetsarbetet. Myndigheternas anvisningar är till sin juridiska
karaktär inte bindande för andra myndigheter eller aktörer. Frågor som rör
tillämpandet av lagstiftningen avgörs i sista hand av domstol.
Denna anvisning innehåller både direkta citat ur lagstiftningen och tolkningar av hur
lagstiftningen tillämpas. Tolkningarna av tillämpningen av lagstiftningen är utmärkta
med kursiv stil. Tolkningarna i anvisningen är Eviras syn på hur lagstiftningen borde
tillämpas.

