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om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om biodlingsprodukter som
importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen

Utfärdad i Helsingfors den 15 januari 2013

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut
ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om biodlingsprodukter som importeras

från länder utanför Europeiska gemenskapen (896/2006) förordningens rubrik samt 1, 2, 4 och
6−8 §, av dem 6 och 7 § sådana de lyder i förordning 702/2007, som följer:

Jord- och skogsbruksministeriets förordning
om biodlingsprodukter som importeras från länder utanför Europeiska unionen

1 §

Syfte och tillämpningsområde

Syftet med denna förordning är att säker-
ställa den livsmedelshygieniska kvaliteten på
sådana biodlingsprodukter som är avsedda
som livsmedel och som importeras till Fin-
land från länder utanför Europeiska unionen
(tredjeländer) samt att hindra att vissa djur-
sjukdomar sprids till Finland vid denna im-
port.
I förordningen bestäms på vilka villkor

biodlingsprodukter får importeras till Finland
från tredjeländer. Förordningen tillämpas
även på sådana biodlingsprodukter som från
tredjeländer importeras till Finland via en
annan medlemsstat och vars första mottagare
finns i Finland.

Vid import ska, utöver bestämmelserna i
denna förordning, iakttas vad som bestäms i
de internationella avtal om livsmedel av ani-
maliskt ursprung som Europeiska unionen in-
gått med tredjeländer.

2 §

Avgränsning av tillämpningsområdet

Denna förordning tillämpas inte på sådana
biodlingsprodukter som
1) importeras för proviantering inom båt-

trafik,
2) transporteras genom finskt territorium

till ett tredjeland, eller
3) importeras till Finland för tillfällig lag-

ring före vidare transport till tredjeland.
Denna förordning tillämpas inte då biod-
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lingsprodukter importeras från ett sådant land
utanför Europeiska unionen som har en på
Europeiska unionens lagstiftning eller på ett
med unionen ingånget avtal grundad rätt att
verka på unionens inre marknad.

4 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) honung livsmedel av animaliskt ur-

sprung som honungsbin bereder av nektar
från blommor eller av sekret från levande
växtdelar och som bina samlar, omvandlar
eller blandar med egna särskilda ämnen samt
förvarar och låter mogna i vaxkakor,
2) drottninggelé fodersaft som honungs-

bin producerar för drottninglarverna,
3) andra biodlingsprodukter andra pro-

dukter än honung eller drottninggelé som ho-
nungsbin bereder och som är avsedda som
livsmedel,
4) biodlingsprodukter de produkter som

avses i 1−3 punkten,
5) anläggning en anläggning i enlighet

med definitionen i artikel 2.1 c i allmänna
förordningen om livsmedelshygien,
6) ursprungsanläggning en anläggning i

en medlemsstat i Europeiska unionen eller ett
tredjeland där livsmedel av animaliskt ur-
sprung har producerats, framställts eller för-
packats och vars identifieringsmärkning finns
på förpackningen,
7) ursprungsland ett tredjeland i vilket

livsmedel av animaliskt ursprung har produ-
cerats, framställts eller förpackats,
8) exportland ett tredjeland där partiet pla-

cerats i det slutliga transportmedlet för trans-
port till Europeiska unionens område,
9) proviantering inom båttrafik livsmedel

som är avsedda att under resan förbrukas av
besättningen och passagerarna i båttrafik
mellan Finland och någon annan stat till vat-
ten belägna utanför medlemsstaternas kust-
områden,
10) kommissionen Europeiska kommissio-

nen,
11) rådet Europeiska unionens råd,
12) medlemsstat en medlemsstat i Europe-

iska unionen, samt
13) beslut om skyddsåtgärder ett beslut

som kommissionen utfärdar för att begränsa

importen från ett tredjeland med anledning av
en förändrad situation när det gäller djursjuk-
domar eller hälsotillstånd i landet i fråga.
När det i denna förordning hänvisas till

någon av Europeiska unionens rättsakter av-
ses rättsakten jämte ändringar.

6 §

Importvillkor för honung
Honung får importeras endast från de tred-

jeländer som i bilagan till kommissionens
beslut 2011/163/EU om godkännande av pla-
ner som lagts fram av tredjeländer 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 honung.
Honung som importeras ska härstamma från
en anläggning som registrerats av den behö-
riga myndigheten i exportlandet. Bestämmel-
ser om det hälsointyg som ska användas vid
import av honung finns i tillägg VI till bilaga
VI till kommissionens förordning (EG) nr
2074/2005 om tillämpningsåtgärder för vissa
produkter enligt Europaparlamentets och rå-
dets förordning (EG) nr 853/2004 och för
genomförandet av offentliga kontroller enligt
Europaparlamentets och rådets förordningar
(EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, om
undantag från Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 852/2004 och om ändring
av förordningarna (EG) nr 853/2004 och
(EG) nr 854/2004, nedan verkställighetsför-
ordningen. Med importpartier med honung
från Nya Zeeland ska dock medfölja ett så-
dant hälsointyg som avses i kommissionens
beslut 2003/56/EG om hälsointyg för import
av levande djur och animaliska produkter
från Nya Zeeland.

7 §

Importvillkor för drottninggelé
Drottninggelé får importeras endast från de

tredjeländer som i bilagan till kommissionens
beslut 2011/163/EU om godkännande av pla-
ner som lagts fram av tredjeländer 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 honung.
Drottninggelé som importeras ska härstamma
från en anläggning som registrerats av den
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behöriga myndigheten i exportlandet. Be-
stämmelser om det hälsointyg som ska an-
vändas vid import av drottninggelé finns i
tillägg VI till bilaga VI till verkställighetsför-
ordningen.

8 §

Införsel för eget bruk samt försändelser till
enskilda

Bestämmelserna i 2 kap. tillämpas inte på
partier av icke-kommersiell natur med biod-

lingsprodukter, när partierna utgör personligt
bagage eller sänds som postpaket till en-
skilda. Bestämmelser om importvillkor och
begränsningar i fråga om sådana partier finns
i kommissionens förordning (EG) nr
206/2009 om införsel för personligt bruk till
gemenskapen av produkter av animaliskt ur-
sprung och om ändring av förordning (EG) nr
136/2004.

Denna förordning träder i kraft den 1 feb-
ruari 2013.

Helsingfors den 15 januari 2013

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen

Veterinäröverinspektör Satu Räsänen
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