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972/2015
Lag
om ändring av 39 § i lagen om utövning av veterinäryrket
Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om utövning av veterinäryrket (29/2000) 39 §, sådan den lyder i lag
1094/2007, som följer:
39 §
Ändringssökande
Beslut i ärenden som avses i 3—5, 20, 21,
23—26 och 29 § får överklagas genom besvär
hos förvaltningsdomstolen på det sätt som
anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).
När det gäller andra beslut som fattats med
stöd av denna lag får omprövning begäras på
det sätt som anges i förvaltningslagen
(434/2003). Det beslut som meddelas med
anledning av begäran om omprövning får
överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen.
Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende
som avses i 20, 21, 23—26 och 29 § får
överklagas genom besvär på det sätt som
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anges i förvaltningsprocesslagen. Över andra
beslut av förvaltningsdomstolen får besvär
anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.
Om ett beslut med anledning av en ansökan som avses i 4 § 1 mom. inte har meddelats inom den tid som föreskrivs i 38 a §, kan
sökanden på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen anföra besvär, som då anses avse ett avslagsbeslut med anledning av
ansökan. Sådana besvär kan anföras till dess
att ett beslut med anledning av ansökan har
meddelats. Livsmedelssäkerhetsverket ska
underrätta besvärsmyndigheten när ett beslut
har meddelats.
Beslut som avses i 20—26 § ska verkställas omedelbart oberoende av ändringssökande.
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av

denna lag tillämpas de bestämmelser som
gällde vid ikraftträdandet.

Nådendal den 7 augusti 2015
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