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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av livsmedelslagen samt 3 § i lagen om 
verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma 
fiskeripolitik  

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att livsme-
delslagen och lagen om verkställighet av Eu-
ropeiska gemenskapens gemensamma fiske-
ripolitik ändras. Det föreslås att till lagarna 
fogas bestämmelser om at Livsmedelssäker-
hetsverket, regionförvaltningsverken och de 
kommunala myndigheterna för livsme-
delstillsyn är behöriga att övervaka att kom-
missionens förordning beträffande konsu-
mentinformation inom sektorn för fiskeri- 
och vattenbruksprodukter iakttas. 

Det föreslås att företagare som på markna-
den släpper ut produkter som kommer i be-
röring med livsmedel ska bli skyldiga att 
anmäla sitt verksamhetsställe och den verk-
samhet som bedrivs där till myndigheten för 
livsmedelstillsyn i den kommun där verk-
samhetsstället finns. Verksamhetsställena ska 
antecknas i register som förs av den kommu-
nala tillsynsmyndigheten och av Livsmedels-
säkerhetsverket. 

Eftersom kommissionens gamla över-
gångsförordning gör det möjligt att utföra 
undersökningar som ingår i den offentliga 
kontrollen vid icke-ackrediterade laboratorier 
till utgången av år 2009. Vid icke-
ackrediterade laboratorier är det dock allt-
jämt möjligt att utföra trikinundersökningar 
som ingår i den offentliga kontrollen till och 
med den föreskrivna dag som nämns i kom-
missionens nya övergångsförordning. Det fö-
reslås att omnämnandet av laboratorier för 
köttbesiktning stryks i livsmedelslagen.  

I propositionen föreslås också att kommu-
nerna ska ta ut en avgift för övervakning av 
alla livsmedelslokaler som exporterar livs-
medel till länder utanför Europeiska unionen. 
Dessutom föreslås att Livsmedelssäkerhets-
verket ska bli registeransvarig för registret 
över primärproduktionsställen. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft 
våren 2010.  

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Inledning  

Syftet med livsmedelslagen (23/2006) är 
att trygga livsmedelssäkerheten och att skyd-
da konsumenten från hälsofaror och ekono-
misk förlust som uppstår till följd av livsme-
del. I lagen finns bestämmelser om allmänna 
krav på livsmedel samt om anordnande av 
livsmedelstillsyn. Lagen tillämpas i alla sta-
dier i produktions-, distributions- och bear-
betningskedjan med undantag för primärpro-
duktion avsedd för eget bruk eller hantering 
av livsmedel i privathushåll. Lagen trädde i 
kraft den 1 mars 2006.  
 
2  Nuläge  

2.1 Lagstiftning och praxis 

Övervakning av konsumentinformationen om 
fiskeri- och vattenbruksprodukter 
 

I artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 
104/2000 om den gemensamma organisatio-
nen av marknaden för fiskeri- och vatten-
bruksprodukter föreskrivs om förutsättning-
arna för saluföring av fiskeri- och vatten-
bruksprodukter när det gäller informationen 
till konsumenterna. Fiskeri- och vattenbruks-
produkter får säljas i detaljhandeln till slut-
konsumenten förutsatt att man på lämpligt 
sätt anger artens handelsbeteckning, produk-
tionsmetod (fångst vid havs- eller insjöfiske 
eller vattenbruk) samt fångstzon. Dessa krav 
tillämpas inte på små mängder av produkter 
som fiskare eller producenter av vatten-
bruksprodukter direkt tillhandahåller konsu-
menter. Medlemsstaterna ska upprätta och 
offentliggöra en förteckning över handelsbe-
teckningar. I Finland föreskrivs om handels-
beteckningar i jord- och skogsbruksministe-
riets förordning om tillåtna handelsbeteck-
ningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter 
(597/2008), nedan handelsbeteckningsför-
ordningen.  

Närmare bestämmelser om konsumentin-
formation i fråga om fiskeri- och vatten-
bruksprodukter finns i kommissionens för-
ordning (EG) nr 2065/2001 om fastställande 

av tillämpningsföreskrifter för rådets förord-
ning (EG) nr 104/2000 beträffande konsu-
mentinformation inom sektorn för fiskeri- 
och vattenbruksprodukter, nedan spårbarhets-
förordningen. I artikel 2 i förordningen före-
skrivs om saluföring av arter som inte ingår i 
förteckningen över handelsbeteckningar och i 
artikel 8 om uppgifter om handelsbeteckning 
samt produktionsmetod och fångstzon. Enligt 
artikel 8 ska de uppgifter som krävs beträf-
fande handelsbeteckning, produktionsmetod 
och fångstzon finnas tillgängliga i alla salu-
föringsled. Dessa uppgifter liksom det veten-
skapliga namnet på den berörda arten ska 
framgå av produktens märkning eller för-
packning eller av ett handelsdokument som 
åtföljer varan. 

För att säkerställa att konsumentinforma-
tion är tillräcklig måste det för fiskeriproduk-
ter som säljs i parti- eller detaljhandeln fin-
nas information om vilken fiskart eller vilka 
fiskarter som använts vid framställningen av 
produkten.  Fiskartens vetenskapliga namn 
och handelsbeteckning ska uppges på det sätt 
som föreskrivs i handelsbeteckningsförord-
ningen. En handelsbeteckning som avviker 
från förordningen får inte användas, om inte 
jord- och skogsbruksministeriet har fastställt 
en tillfällig handelsbeteckning för arten i frå-
ga. Produktionsmetoden för en fiskeriprodukt 
ska anges på det sätt som föreskrivs i artikel 
4 i spårbarhetsförordningen. Syftet med detta 
krav är att vild och odlad fisk ska kunna skil-
jas åt. I fråga om vild fisk ska det uppges var 
fisken fångats, till havs eller i sötvatten. 
Fångstzonen för en fiskeriprodukt ska uppges 
på det sätt som föreskrivs i bilagan till spår-
barhetsförordningen. 

Enligt artikel 9 i spårbarhetsförordningen 
ska medlemsstaterna ha ett system för kon-
troll av att de krav som baserar sig på ge-
menskapslagstiftningen uppfylls. Tillsyns-
myndigheten ska övervaka att fiskartens ve-
tenskapliga namn och handelsbeteckning 
samt produktionsmetoden och fångstzonen 
har uppgivits på det sätt som lagstiftningen 
förutsätter. Om vilseledande märkning och 
annan marknadsföring av livsmedel före-
skrivs separat.  
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I 2 § i lagen om verkställighet av Europeis-
ka gemenskapens gemensamma fiskeripolitik 
(1139/1994) sägs att den allmänna verkstäl-
ligheten av lagen ankommer på jord- och 
skogsbruksministeriet. Arbets- och närings-
centralerna ska inom sitt område övervaka att 
bestämmelserna om den gemensamma fiske-
ripolitiken iakttas. Arbets- och näringscentra-
lerna övervakar den fångst som landas i 
hamnarna, bl.a. mängd, sortering och stor-
leksklassificering samt första försäljning av 
fiskfångsten. Det ingår inte i arbets- och när-
ingscentralernas behörighet att övervaka sa-
luföringen av fiskeriprodukter i parti- och de-
taljhandeln efter den första försäljningen. 
Med stöd av livsmedelslagen övervakar de 
kommunala myndigheterna för livsme-
delstillsyn vilken information som ges om 
livsmedel i parti- och detaljhandeln. De 
kommunala myndigheterna för livsme-
delstillsyn saknar dock behörighet att över-
vaka konsumentinformationen om fiskeri-
produkter, eftersom bestämmelser om läm-
nande av denna information utfärdas med 
stöd av lagstiftningen om den gemensamma 
fiskeripolitiken. 
 
 
Anmälningsskyldighet för företagare som på 
marknaden släpper ut produkter som kom-
mer i beröring med livsmedel samt registre-
ring av verksamhetsställen 
 

Bestämmelser om krav som gäller säkerhe-
ten hos produkter som kommer i beröring 
med livsmedel finns i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 om 
material och produkter avsedda att komma i 
kontakt med livsmedel och om upphävande 
av direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG, 
nedan förordningen om kontaktmaterial. I bi-
laga I till förordningen finns en förteckning 
över de grupper av material och produkter 
som kan omfattas av särskilda krav. Oavsett 
om sådana särskilda krav har uppställts ska 
alla produkter som kommer i beröring med 
livsmedel uppfylla de allmänna krav som an-
ges i förordningen. Sådana krav har upp-
ställts bl.a. för kemisk säkerhet, organolep-
tiska egenskaper, uppgifter som ges om pro-
dukten och spårbarhet.  

I kommissionens förordning (EG) nr 
2023/2006 om god tillverkningssed när det 
gäller material och produkter avsedda att 
komma i kontakt med livsmedel föreskrivs 
om de procedurer och kvalitetssäkringssy-
stem som ska iakttas i produktionen.  

I punkt 11 i ingressen till Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 
om allmänna principer och krav för livsme-
delslagstiftning, om inrättande av Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet och om 
förfaranden i frågor som gäller livsmedelssä-
kerhet, nedan allmänna livsmedelsförord-
ningen, konstateras följande: För att man 
skall kunna gripa sig an frågan om livsme-
delssäkerhet på ett tillräckligt uttömmande 
och fullständigt sätt, bör livsmedelslagstift-
ningen ges en bred definition som innefattar 
alla bestämmelser som direkt eller indirekt 
påverkar livsmedelssäkerheten. Denna lag-
stiftning inbegriper också bestämmelser om 
material och produkter som kommer i kon-
takt med livsmedel. Enligt artikel 10 i Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EG) 
882/2004 om offentlig kontroll för att säker-
ställa kontrollen av efterlevnaden av foder- 
och livsmedelslagstiftningen samt bestäm-
melserna om djurhälsa och djurskydd, nedan 
kontrollförordningen, gäller skyldigheten att 
utföra offentlig kontroll också material och 
föremål avsedda att komma i kontakt med 
livsmedel. I kapitel X i bilaga II till Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 
852/2004 om livsmedelshygien, nedan all-
männa förordningen om livsmedelshygien, 
uppställs krav på de material och förpack-
ningar som används för inslagning och em-
ballering av livsmedel.   

I 2 § i livsmedelslagen konstateras i fråga 
om lagens tillämpningsområde att vad som i 
lagen föreskrivs om livsmedel i tillämpliga 
delar också gäller produkter som kommer i 
beröring med livsmedel. I 3 § i livsmedelsla-
gen uppräknas de rättsakter av Europeiska 
gemenskapen vilka genomförs och vars efter-
levnad övervakas med tillämpning av livs-
medelslagen. I punkt 10 i paragrafen nämns 
förordningen om kontaktmaterial. Med pro-
dukter som kommer i beröring med livsme-
del avses enligt 6 § 17 punkten i livsme-
delslagen material och produkter som är av-
sedda att komma i beröring med livsmedel, 
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antingen direkt eller indirekt. Exempel på så-
dana är livsmedelsförpackningar, matkärl 
och redskap, engångshandskar och tillverk-
ningsanläggningar inom livsmedelsindustrin. 
Även ämnen och produkter som används vid 
tillverkningen av en produkt som kommer i 
beröring med livsmedel, såsom tryckfärger, 
lack och lim, hör till sådana produkter som 
kommer i beröring med livsmedel.  

I 13 § i livsmedelslagen förutsätts att en 
livsmedelslokal ska ha godkänts av den be-
höriga tillsynsmyndigheten innan verksamhet 
inleds eller betydande ändringar i verksam-
heten sker. Separat uppräknas sådan verk-
samhet för vilken godkännande som livsme-
delslokal inte behöver sökas. En definition på 
livsmedelslokal finns i 6 § 18 punkten i livs-
medelslagen. Ett verksamhetsställe där det 
tillverkas eller förädlas produkter som kom-
mer i beröring med livsmedel betraktas inte 
som en livsmedelslokal och behöver därför 
inte godkännas innan verksamheten inleds. 
Företagare som på marknaden släpper ut 
produkter som kommer i beröring med livs-
medel har heller ingen sådan skyldighet att 
anmäla verksamheten som föreskrivs för 
primärproduktionsställen i 22 § i livsme-
delslagen.  

I 83 § i livsmedelslagen föreskrivs om de 
register som tillsynsmyndigheterna för med 
tanke på styrningen och utvecklandet av till-
synen samt den tillsyn som de utövar. Före-
tagare eller verksamhetsställen som på mark-
naden släpper ut produkter som kommer i be-
röring med livsmedel antecknas inte i dessa 
register.  
 
 
Laboratorier som utför undersökningar i 
samband med offentlig kontroll  
 

I 5 kap. i livsmedelslagen uppställs krav på 
de laboratorier som utför undersökningar 
med stöd av livsmedelslagen. Som godkända 
laboratorier räknas enligt lagens 37 § god-
kända laboratorier för undersökning av myn-
dighetsprov, godkända laboratorier för kött-
besiktning och godkända laboratorier för 
egenkontroll. Livsmedelssäkerhetsverket 
godkänner dessa laboratorier på ansökan. Om 
villkoren för godkännande föreskrivs i 38 § i 
livsmedelslagen. Laboratorier som godkänts 

för undersökning av myndighetsprov ska 
förutom kraven i livsmedelslagen också upp-
fylla de krav som ställs i artikel 12.2 i kon-
trollförordningen. Om villkoren för godkän-
nande av laboratorier för köttbesiktning och 
laboratorier för egenkontroll föreskrivs sepa-
rat i 38 § i livsmedelslagen. Enligt 39 § i 
livsmedelslagen avses med myndighetsprov 
de prov som tillsynsmyndigheten tagit eller 
låtit ta för den myndighetstillsyn som avses i 
livsmedelslagen. Myndighetsprov ska under-
sökas i ett godkänt laboratorium för under-
sökning av myndighetsprov eller i ett natio-
nellt referenslaboratorium. Prov i anslutning 
till köttbesiktning kan dessutom undersökas i 
ett för köttbesiktning godkänt laboratorium. 

I statsrådets förordning om laboratorier 
som utför undersökningar enligt livsme-
delslagen och hälsoskyddslagen (1174/2006), 
nedan laboratorieförordningen, finns närmare 
bestämmelser om förutsättningarna för god-
kännande av ett laboratorium. Enligt 5 § i 
förordningen ska laboratorier som med stöd 
av livsmedelslagen utför undersökningar ge-
nom ackreditering påvisa att laboratoriets 
kompetens uppfyller kraven i standarden 
SFS-EN ISO/IEC 17025. I avsnitt I i bilaga I 
till Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 854/2004 om fastställande av sär-
skilda bestämmelser för genomförandet av 
offentlig kontroll av produkter av animaliskt 
ursprung avsedda att användas som livsme-
del, nedan kontrollförordningen gällande 
livsmedel av animaliskt ursprung, definieras 
innehållet i den offentliga kontrollen inklusi-
ve de uppgifter den officielle veterinären ska 
utföra i slakterier som släpper ut färskt kött 
på marknaden. En trikinundersökning som 
utförs med tanke på köttbesiktning definieras 
som en undersökning som ingår i den offent-
liga kontrollen. 

Enligt artikel 18 i kommissionens förord-
ning (EG) nr 2076/2005 om fastställande av 
övergångsbestämmelser för tillämpningen av 
Europaparlamentets och rådets förordningar 
(EG) nr 853/2004, (EG) nr 854/2004 och 
(EG) nr 882/2004 och om ändring av förord-
ningarna (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 
854/2004, nedan den gamla övergångsför-
ordningen, kan undersökningar som hör till 
den offentliga kontrollen fram till den 31 de-
cember 2009 utföras i ett laboratorium som 
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inte är ackrediterat, under förutsättning att 
laboratoriet visar myndigheten att det har på-
börjat ackrediteringsförfarandena och infört 
ett kvalitetskontrollsystem för de undersök-
ningar det utför i samband med offentlig 
kontroll.  

I den nationella lagstiftningen har den möj-
lighet som anges i den gamla övergångsför-
ordningen, enligt vilken undersökningar i 
samband med offentlig kontroll får utföras i 
icke-ackrediterade laboratorier, begränsats 
till att gälla undersökningar som utförs i la-
boratorier för köttbesiktning och som anges 
särskilt genom förordning. Enligt 8 § i jord- 
och skogsbruksministeriets förordning om 
köttbesiktning (38/VLA/2006), nedan köttbe-
siktningsförordningen, ska prover gällande 
köttbesiktning genomföras i ett sådant labo-
ratorium som avses i 39 § 1 mom. i livsme-
delslagen. De undersökningar som kan 
genomföras i ett laboratorium för köttbesikt-
ning är trikinundersökning, pH-mätning och 
kokprov. Enligt 38 § 3 mom. i livsmedelsla-
gen är ett villkor för att ett laboratorium för 
köttbesiktning skall godkännas att ett av 
Livsmedelssäkerhetsverket godkänt organ i 
en bedömning har konstaterat att laboratoriet 
uppfyller de krav som ställs i 38 § 1 mom. 
Laboratoriets kompetens skall utvärderas 
med minst tre års mellanrum. Livsmedelssä-
kerhetsverket har utsett ett sakkunnigorgan 
för utvärderingsuppgiften. Eventuellt god-
kännande baserar sig på ett utlåtande av or-
ganet.  

Enligt artikel 6 i kommissionens förord-
ning om fastställande av övergångsbestäm-
melser för tillämpningen av Europaparlamen-
tets och rådets förordningar (EG) nr 
853/2004, (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 
882/2004, nedan den nya övergångsförord-
ningen, får medlemsstaterna fram till den 31 
december 2013 utnyttja möjligheten att utfö-
ra undersökningar i samband med offentlig 
kontroll i laboratorier som inte är ackredite-
rade. Enligt den nya övergångsförordningen 
ska den övergångstid som gäller kravet på 
ackreditering gälla laboratorier som utför tri-
kinundersökningar och som finns på slakteri-
er efter den 31 december 2009. Enligt ett se-
parat uttalande från kommissionen ska dock 
även andra laboratorier som utför trikinun-
dersökningar kunna utnyttja övergångstiden. 

Villkoren för att använda övergångstiden ska 
vara desamma som i den gamla övergångs-
förordningen. Dessutom ska medlemsstaten i 
slutet av varje år till kommissionen rapporte-
ra om hur ackrediteringen för de laboratorier 
som utnyttjar övergångstiden fortskrider.  

Enligt 44 § i livsmedelslagen har Livsme-
delssäkerhetsverket till uppgift att övervaka 
laboratorierna. Bestämmelser om de godkän-
da laboratoriernas skyldighet att lämna 
Livsmedelssäkerhetsverket de uppgifter som 
verket behöver finns i 40 § i livsmedelslagen. 
Ett laboratorium ska meddela Livsmedelssä-
kerhetsverket om det sker betydande änd-
ringar i verksamheten samt informera verket 
om undersökningarna och undersökningsre-
sultaten.  

Allmänna krav i 38 § i livsmedelslagen är 
att laboratoriets personal ska ha tillräcklig 
utbildning och behörighet. Ett särskilt krav 
för den person som ansvarar för undersök-
ningarna i laboratoriet är för uppgiften lämp-
lig högskoleexamen eller motsvarande behö-
righet. Den instans som godkänner laborato-
riet bedömer från fall till fall om examen är 
lämplig och personen i fråga är behörig. Kra-
vet på högskoleexamen eller motsvarande 
behörighet gäller inte den ansvarige personen 
på ett laboratorium för köttbesiktning. Huru-
vida laboratoriepersonalens utbildning och 
behörighet är tillräcklig utvärderas av ackre-
diteringsorganet i enlighet med kraven i 
standarden SFS-EN ISO/IEC 17025, vilken 
ligger till grund för ackrediteringen. 
 
 
Avgifter för kommunala myndigheters presta-
tioner 
 

I 71 § i livsmedelslagen föreskrivs om de 
avgifter som den kommunala myndigheten 
tar ut av livsmedelsföretagare. Avgifterna ska 
basera sig på en av kommunen godkänd taxa. 
Enligt 1 mom. 3 punkten är övervakning av 
livsmedelslokaler som exporterar livsmedel 
av animaliskt ursprung till länder utanför Eu-
ropeiska unionen avgiftsbelagd till den del 
exporten, enligt de krav som köparlandet 
ställer, förutsätter en mera omfattande över-
vakning än normalt. Övervakningen av livs-
medelslokaler som exporterar vegetabiliska 
livsmedel är inte avgiftsbelagd. 
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Registeransvarig för registret över primär-
produktionsställen 
 

Artikel 6 i allmänna förordningen om livs-
medelshygien förutsätter att alla livsmedels-
företagare i kedjan underrättar den behöriga 
myndigheten om sin verksamhet. Artikel 31 i 
kontrollförordningen förutsätter att behöriga 
myndigheter upprätthåller en förteckning 
över företagarna. Förteckningen kan använ-
das för de syften som anges i kontrollförord-
ningen. I 83 § i livsmedelslagen föreskrivs att 
jord- och skogsbruksministeriets informa-
tionstjänstcentral i enlighet med lagen om 
landsbygdsnäringsregistret (1515/1994) för 
register över primärproduktionsställena. Syf-
tet med bestämmelsen har varit att om det 
förts register över primärproducenterna i en-
lighet med lagen om landsbygdsnäringsre-
gistret, har uppgifter om sådana primärpro-
ducenter inte särskilt behövt anmälas i enlig-
het med livsmedelslagen, utan myndigheter-
na för livsmedelstillsyn har kunnat få de 
uppgifter som behövs t.ex. ur registret över 
gårdsstöd. Lagen om landsbygdsnäringsre-
gistret har upphävts genom lagen om lands-
bygdsnäringsförvaltningens informationssy-
stem (284/2008). Enligt lagens 5 § för Livs-
medelssäkerhetsverket för sitt ansvarsområde 
under jord- och skogsbruksministeriets styr-
ning register i landsbygdsnäringsförvaltning-
ens informationssystem.  

Om anmälan om primärproduktionsstället 
föreskrivs i 22 § i livsmedelslagen. För att 
uppfylla denna förpliktelse lämnade Livsme-
delssäkerhetsverket år 2006 de kommunala 
myndigheterna för livsmedelstillsyn de upp-
gifter om registrerade primärproducenter 
verksamma på kommunernas område som 
verket fått av jord- och skogsbruksministeri-
ets informationstjänstcentral. 
 
2.2 Bedömning av nuläget 

Övervakning av konsumentinformationen om 
fiskeri- och vattenbruksprodukter 
 

Enligt 2 § 3 mom. i livsmedelslagen finns 
bestämmelser om tillsynsuppgifter beträffan-
de livsmedels yttre kvalitet, sammansättning 
eller förpackningspåskrifter även i lagen om 
verkställighet av Europeiska gemenskapens 

gemensamma fiskeripolitik. I den tillsyn som 
utövas med stöd av denna lag kan, utöver det 
som föreskrivs om tillsyn och myndigheter-
nas befogenheter i nämnda lag eller i författ-
ningar som utfärdats med stöd av den, be-
stämmelserna om administrativa tvångsme-
del i livsmedelslagen tillämpas.  

Arbets- och näringscentralerna övervakar 
den fångst som landas i hamnarna och den 
första försäljningen av fiskfångsten. De 
kommunala myndigheterna för livsme-
delstillsyn övervakar den information som 
ges om livsmedlen i parti- och detaljhandeln. 
I parti- och detaljhandeln finns det ingen i lag 
föreskriven fullmakt gällande övervakningen 
av den konsumentinformation som enligt 
spårbarhetsförordningen ska ges om fiskeri- 
och vattenbruksprodukter och för närvarande 
övervakas inte heller att dessa krav i fråga 
om information uppfylls inom parti- och de-
taljhandeln. 

Anmälningsskyldighet för företagare som 
på marknaden släpper ut produkter som 
kommer i beröring med livsmedel samt regi-
strering av verksamhetsställen 

I lagstiftningen ingår krav på säkerhet i 
fråga om produkter som kommer i beröring 
med livsmedel. Företagarna inom branschen 
ansvarar för att de produkter som kommer i 
beröring med livsmedel är säkra och uppfyl-
ler kraven. En företagare som tillverkar eller 
importerar produkter som kommer i beröring 
med livsmedel ska ha ett sådant system för 
egenkontroll som avses i livsmedelslagen i 
syfte att säkerställa att produkterna uppfyller 
kraven. De som tillverkar eller importerar 
produkter som kommer i beröring med livs-
medel måste också veta varifrån råämnena 
och produkterna härstammar och vart de pro-
dukter som de tillverkar eller marknadsför 
har levererats. Bestämmelser om detta krav 
på spårbarhet finns i artikel 17 i förordningen 
om kontaktmaterial. Myndighetens uppgift är 
att övervaka att kraven uppfylls utgående 
från hur heltäckande och tillräcklig företaga-
rens plan för egenkontroll är och på vilket 
sätt kvalitetssäkringsprocedurerna och do-
kumenteringen genomförs. En ändamålsenlig 
övervakning av att kraven uppfylls sker på de 
företagares verksamhetsställen som på mark-
naden släpper ut produkter som kommer i be-
röring med livsmedel. Som företagare som 
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på marknaden släpper ut produkter som 
kommer i beröring med livsmedel anses till-
verkare av de material och produkter som 
används vid tillverkningen av produkterna, 
finländska tillverkare av de egentliga produk-
ter som kommer i beröring med livsmedel, 
företagare som bedriver partihandel i Finland 
med produkter som kommer i beröring med 
livsmedel samt företagare som från den inre 
marknaden och från länder utanför Europeis-
ka unionen till Finland importerar produkter 
som kommer i beröring med livsmedel.  

Ett villkor för en effektiv myndighetstillsyn 
när det gäller att konstatera att produkter som 
kommer i beröring med livsmedel uppfyller 
kraven är att tillsynsmyndigheterna har till-
räcklig information om företagarna inom 
branschen och speciellt om verksamhetsstäl-
len vars verksamhet är av betydelse med tan-
ke på produkternas säkerhet och de krav de 
ska uppfylla. Företagarna inom branschen är 
för närvarande inte skyldiga att anmäla verk-
samhetsställena och den verksamhet som be-
drivs där. Företagen antecknas inte heller i 
tillsynsmyndigheternas register.  

Tillsynsmyndigheten ska också övervaka 
att produkter som kommer i beröring med 
livsmedel används korrekt på de verksam-
hetsställen där livsmedel packas. För sådana 
verksamhetsställen gäller redan nu att de ska 
godkännas som livsmedelslokaler.  
 
Laboratorier som utför undersökningar i 
samband med offentlig kontroll 
 

Enligt ett sammandrag som Livsmedelssä-
kerhetsverket gjorde i september 2009 utförs 
trikinundersökningar vid 23 laboratorier i 
Finland. Av dem är 11 ackrediterade. De la-
boratorier som inte är ackrediterade är hu-
vudsakligen driftlaboratorier som drivs av 
små slakterier. Av de icke-ackrediterade la-
boratorierna är åtta sådana som ett av Livs-
medelssäkerhetsverket godkänt organ i en 
bedömning har konstaterat uppfylla de krav 
som ställs i livsmedelslagen. Två laboratorier 
har ansökt om att organet gör en bedömning, 
men har inte blivit godkända i det jämföran-
de testet gällande trikin. Två laboratorier 
hade inte ansökt om bedömning, men god-
kändes i det jämförande testet gällande trikin.  

Den möjlighet som anges i den gamla över-
gångsförordningen, enligt vilken undersök-
ningar i samband med offentlig kontroll får 
utföras i ett laboratorium som inte är ackredi-
terat, har i den nationella lagstiftningen be-
gränsats till laboratorier för köttbesiktning. 
De undersökningar som kan genomföras som 
en del av köttbesiktningen är trikinundersök-
ning, pH-mätning och kokprov. Den möjlig-
het som anges i den nya övergångsförord-
ningen, enligt vilken undersökningar i sam-
band med offentlig kontroll får utföras i labo-
ratorier som inte är ackrediterade, gäller en-
dast trikinundersökningar. Villkoren för att 
använda övergångstiden avses vara desamma 
som i den gamla övergångsförordningen. 

Ett villkor för utnyttjande av övergångsti-
den är enligt den nya övergångsförordningen 
att medlemsstaten i slutet av varje år rappor-
terar till kommissionen om hur ackredite-
ringen för de laboratorier som utnyttjar över-
gångstiden fortskrider. Enligt 40 § 1 mom. i 
livsmedelslagen ska ett laboratorium medde-
la Livsmedelssäkerhetsverket om det sker be-
tydande ändringar i verksamheten. Ansökan 
om ackreditering, åtgärder för att uppnå ac-
kreditering och beslut om ackreditering kan 
anses vara sådana betydande ändringar i la-
boratoriets verksamhet som laboratoriet ska 
anmäla till Livsmedelssäkerhetsverket. Med 
stöd av 40 § 3 mom. i livsmedelslagen ska 
det genom förordning av statsrådet kunna ut-
färdas närmare bestämmelser om vilka upp-
gifter laboratoriet ska ge Livsmedelssäker-
hetsverket när det gäller vidtagna åtgärder för 
att uppnå ackreditering samt tidpunkten för 
när dessa uppgifter ska lämnas.  
 
Avgifter för kommunala myndigheters presta-
tioner 
 

Det har i princip ställts särskilda krav på 
övervakningen av livsmedelslokaler som ex-
porterar livsmedel till länder utanför Europe-
iska unionen, i synnerhet när det gällt livs-
medel av animaliskt ursprung. Senare har 
särskilda krav allt mer börjat ställas också på 
exporten av livsmedel av vegetabiliskt ur-
sprung. Sådana krav har ställts bl.a. på rester 
av bekämpningsmedel i frukt och grönsaker 
samt på nitrater och nitriter.  
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Registeransvarig för registret över primär-
produktionsställen 
 

Enligt 5 § i lagen om landsbygdsnärings-
förvaltningens informationssystem för Livs-
medelssäkerhetsverket för sitt ansvarsområ-
de, under jord- och skogsbruksministeriets 
styrning, register i landsbygdsnäringsförvalt-
ningens informationssystem. Vad som i 83 § 
i livsmedelslagen föreskrivs om registeran-
svarig i fråga om registret över primärpro-
duktionsställen motsvarar inte den reviderade 
lagstiftningen.  
 
 
 
3  Målsättning och de vikt igaste  

förslagen 

3.1 Målsättning 

Övervakning av konsumentinformationen om 
fiskeri- och vattenbruksprodukter 
 

Spårbarhetsförordningen förutsätter att 
medlemsstaterna har ett system för kontroll 
av den konsumentinformation om fiskeri- 
och vattenbruksprodukter som baserar sig på 
gemenskapslagstiftningen. Tillämpningsom-
rådet för livsmedelslagen bör preciseras i 
fråga om Europeiska gemenskapens lagstift-
ning och lagen om verkställighet av Europe-
iska gemenskapens gemensamma fiskeripoli-
tik bör preciseras i fråga om övervakningen 
så, att övervakningen av konsumentinforma-
tionen om fiskeriprodukter kan ordnas på ett 
ändamålsenligt sätt också inom parti- och de-
taljhandeln.   

Anmälningsskyldighet för företagare som 
på marknaden släpper ut produkter som 
kommer i beröring med livsmedel samt regi-
strering av verksamhetsställen 

Myndigheten har till uppgift att övervaka 
att produkter som kommer i beröring med 
livsmedel uppfyller angivna krav utgående 
från hur heltäckande och tillräcklig företaga-
rens plan för egenkontroll är och på vilket 
sätt kvalitetssäkringsprocedurerna och do-
kumenteringen genomförs. I syfte att säker-
ställa en effektiv myndighetstillsyn bör de fö-
retagare som på marknaden släpper ut pro-
dukter som kommer i beröring med livsme-

del åläggas en skyldighet att anmäla verk-
samhetsställen och den verksamhet som be-
drivs där. Det ändamålsenliga är att övervak-
ningen riktas till de företagare vars verksam-
het är central när det gäller att säkerställa att 
de produkter som kommer i beröring med 
livsmedel uppfyller kraven och är säkra. Det 
är motiverat att begränsa anmälningsskyldig-
heten och registreringen av verksamhetsstäl-
lena till dessa företagare.  
 
 
Laboratorier som utför undersökningar i 
samband med offentlig kontroll 
 

Den gamla övergångsförordningen har 
gjort det möjligt för icke-ackrediterade labo-
ratorier att utföra undersökningar i samband 
med offentlig kontroll fram till den 31 de-
cember 2009. Möjligheten i den nya över-
gångsförordningen, enligt vilken undersök-
ningar i samband med offentlig kontroll fram 
till den 31 december 2013 får utföras vid la-
boratorier som inte ackrediterats, har begrän-
sats endast till trikinundersökningar. I Fin-
land är det ändamålsenligt att utnyttja denna 
möjlighet så, att övergångstiden tillämpas 
fram till den 31 december 2013 på alla labo-
ratorier där det utförs trikinundersökningar 
som ingår i offentlig kontroll, oavsett labora-
toriets ägarunderlag och placering. 

Begreppet laboratorium för köttbesiktning 
samt de bestämmelser som gäller sådana la-
boratorier ska strykas i livsmedelslagen som 
obehövliga. Grunden för bemyndigandet var 
i tiden ett behov att reglera undersökningen 
av prov till den del bestämmelser om detta 
inte ingick i gemenskapslagstiftningen. Tidi-
gare fanns det ett behov att definiera vilka 
slags undersökningar som får utföras i ett 
icke-ackrediterat laboratorium. För detta än-
damål skapades begreppet laboratorium för 
köttbesiktning. Saken regleras nu i gemen-
skapslagstiftningen och det finns därför inte 
längre något behov av nationell reglering. 
Behövliga ändringar bör också göras i kött-
besiktningsförordningen och i laboratorieför-
ordningen. I köttbesiktningsförordningen ska 
vid behov föreskrivas om krav på andra labo-
ratorieprov som stöder ett beslut om köttbe-
siktning, såsom kokprov och pH-mätning. 
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Dessa prov ska även i fortsättningen kunna 
utföras t.ex. i ett slakteris driftlaboratorium. 

Genom förordning av statsrådet ska det 
kunna utfärdas närmare bestämmelser om de 
villkor för godkännande av laboratorium som 
förutsätts i gemenskapslagstiftningen, och 
om vilka föreskrivs i utkastet till övergångs-
förordning. Till dessa villkor hör förfaranden 
genom vilka ett laboratorium som ansöker 
om godkännande genom utnyttjande av 
övergångstiden visar att laboratoriets under-
sökningar är tillförlitliga samt att det gjort 
framsteg för att uppnå ackreditering. Genom 
förordning av statsrådet ska det kunna utfär-
das närmare bestämmelser också om utbild-
nings- och behörighetskraven för laboratori-
ernas personal. I praktiken ska dessa innebä-
ra en uppluckring av de allmänna utbild-
nings- och behörighetskraven. 
 
 
Avgifter för kommunala myndigheters presta-
tioner 
 

För livsmedel som exporteras till länder 
utanför Europeiska unionen uppställer vissa 
köparländer särskilda krav både på animalis-
ka och vegetabiliska livsmedel. Detta innebär 
särskilda utmaningar för övervakningen av 
de livsmedelslokaler som bedriver export. 
Bestämmelsen om avgifter för den övervak-
ning som kommunala tillsynsmyndigheter ut-
för bör ändras så, att avgift kan tas ut obero-
ende av om den livsmedelslokal som överva-
kas exporterar animaliska livsmedel eller ve-
getabiliska livsmedel.  
 
 
Registeransvarig för registret över primär-
produktionsställen 
 

Med hjälp av registret över primärproduk-
tionsställena får de tillsynsmyndigheter som 
anges i livsmedelslagen de uppgifter om pri-
märproduktionsställena och verksamheten 
där som de behöver för övervakningen. 
Livsmedelslagens bestämmelse om den re-
gisteransvarige för registret över primärpro-
duktionsställena bör ändras så, att det mot-
svarar den gällande lagen om landsbygdsnär-
ingsförvaltningens informationssystem. 
 

3.2 De viktigaste förslagen 

Övervakning av konsumentinformationen om 
fiskeri- och vattenbruksprodukter 
 

Till 3 § i lagen om verkställighet av Euro-
peiska gemenskapens gemensamma fiskeri-
politik ska det fogas ett nytt 2 mom., där det 
föreskrivs om behöriga tillsynsmyndigheter i 
fråga om spårbarhetsförordningen beträffan-
de konsumentinformation inom sektorn för 
fiskeri- och vattenbruksprodukter. Sådana 
behöriga myndigheter är enligt förslaget 
Livsmedelssäkerhetsverket, regionförvalt-
ningsverken samt de kommunala myndighe-
terna för livsmedelstillsyn.  

Till 3 § i livsmedelslagen ska fogas ett nytt 
4 mom., där det föreskrivs om behöriga till-
synsmyndigheter i fråga om spårbarhetsför-
ordningen beträffande konsumentinformation 
inom sektorn för fiskeri- och vattenbrukspro-
dukter. Enligt förslaget ska dessa tillsyns-
myndigheter vara Livsmedelssäkerhetsver-
ket, regionförvaltningsverken och de kom-
munala myndigheterna för livsmedelstillsyn 
på det sätt som i livsmedelslagen föreskrivs 
om behörighetsfördelningen mellan dessa. 
 
 
Anmälningsskyldighet för företagare som på 
marknaden släpper ut produkter som kom-
mer i beröring med livsmedel samt registre-
ring av verksamhetsställen 
 

I syfte att säkerställa en effektiv myndig-
hetstillsyn ska det i livsmedelslagen tas in ett 
nytt 21 a § där företagare som på marknaden 
släpper ut produkter som kommer i beröring 
med livsmedel åläggs en skyldighet att anmä-
la sin verksamhet till myndigheten för livs-
medelstillsyn i den kommun där verksam-
hetsstället finns. Som företag som på mark-
naden släpper ut produkter som kommer i be-
röring med livsmedel anses enligt förslaget 
tillverkare av de material och produkter som 
används vid tillverkningen av produkter som 
kommer i beröring med livsmedel, finländska 
tillverkare av de egentliga produkter som 
kommer i beröring med livsmedel, företagare 
som bedriver partihandel i Finland med pro-
dukter som kommer i beröring med livsme-
del samt företagare som från den inre mark-
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naden och från länder utanför Europeiska 
unionen till Finland importerar produkter 
som kommer i beröring med livsmedel. Det 
ändamålsenliga är att tillämpa anmälnings-
skyldigheten jämlikt på företagare som till-
verkar produkter i Finland och på företagare 
som till Finland importerar produkter från 
den inre marknaden eller från länder utanför 
Europeiska unionen. Anmälningsskyldighe-
ten ska gälla företagare inom branschen obe-
roende av vilket material eller vilken produkt 
som använts i de produkter som kommer i 
beröring med livsmedel.   

Livsmedelsföretagare kan t.ex. tillverka 
flaskor av färdig plastfilm eller använda kar-
tong till lådor i vilka livsmedlen förpackas. 
Det är inte ändamålsenligt att denna vidare-
förädling av produkter som kommer i berör-
ing med livsmedel betraktas som utsläppande 
på marknaden av sådana produkter. Företa-
garna i fråga ska inte omfattas av den före-
slagna anmälningsskyldigheten eller registre-
ringsskyldigheten. Verksamhetsställen där 
livsmedel packas måste enligt gällande lag-
stiftning godkännas som livsmedelslokaler.   

I syfte att säkerställa planeringen, utveck-
lingen och genomförandet av övervakningen 
ska 83 § 1 mom. i livsmedelslagen ändras så, 
att verksamhetsställen som på marknaden 
släpper ut produkter som kommer i beröring 
med livsmedel ska antecknas i ett register 
som förs av Livsmedelssäkerhetsverket samt, 
i fråga om verksamhetsställen som övervakas 
av kommunen, i ett register som förs av till-
synsmyndigheten i företagarens hemkom-
mun.  
 
Laboratorier som utför undersökningar i 
samband med offentlig kontroll 
 

Begreppet laboratorium för köttbesiktning 
ska strykas i 37 § 2 mom. i livsmedelslagen. 
Laboratorier som utför trikinundersökningar i 
samband med offentlig kontroll och som ut-
nyttjar övergångstiden i den nya övergångs-
förordningen ska godkännas som laboratorier 
för undersökning av myndighetsprov. 

Hänvisningarna till laboratorier för köttbe-
siktning ska strykas i lagens 38 §. Enligt arti-
kel 12.2 i kontrollförordningen ska endast ett 
ackrediterat laboratorium kunna godkännas 
som laboratorium för undersökning av myn-

dighetsprov, dock med beaktande av vad som 
föreskrivs i den nya övergångsförordningen. 
Den hänvisning till 12.2 i kontrollförord-
ningen som finns i 38 § 2 mom. i livsme-
delslagen innefattar således också den möj-
lighet som anges i den nya övergångsförord-
ningen och enligt vilken trikinundersökning-
ar i samband med offentlig kontroll fram till 
den 31 december 2013 får utföras vid ett 
icke-ackrediterat laboratorium på de villkor 
som föreskrivs i den nya övergångsförord-
ningen. Närmare bestämmelser om de villkor 
för godkännande av laboratorier som förut-
sätts i gemenskapslagstiftningen ska kunna 
utfärdas genom förordning av statsrådet.  

Hänvisningarna till laboratorier för köttbe-
siktning ska strykas i lagens 39 §. 
 
Avgifter för kommunala myndigheters presta-
tioner  
 

I livsmedelslagen ska 71 § 1 mom. 3 punk-
ten ändras så, att hänvisningen till livsmedel 
av animaliskt ursprung stryks. I stället hänvi-
sas allmänt till livsmedelslokaler som expor-
terar livsmedel. 
 
Registeransvarig för registret över primär-
produktionsställen 
 

Livsmedelslagens 83 § ska ändras så, att 
registeransvarig för registret över primärpro-
duktionsställena är Livsmedelssäkerhetsver-
ket. Hänvisningen till lagen om landsbygds-
näringsregistret (1515/1994) ersätts med en 
hänvisning till lagen om landsbygdsnärings-
förvaltningens informationssystem.  
 
 
 
4  Proposi t ionens konsekvenser  

4.1 Ekonomiska konsekvenser 

Övervakning av konsumentinformationen om 
fiskeri- och vattenbruksprodukter  
 

Inom parti- och detaljhandeln övervakas 
för närvarande inte om de krav som gäller 
konsumentinformation inom sektorn för fis-
keri- och vattenbruksprodukter uppfylls. Ge-
nom de föreslagna ändringarna bemyndigas 
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den kommunala myndigheten för livsme-
delstillsyn att med stöd av livsmedelslagen 
övervaka att de krav som gäller nämnda in-
formation uppfylls inom parti- och detalj-
handeln. I 71 § i livsmedelslagen föreskrivs 
om avgifter för kommunala myndigheters 
prestationer. Enligt en taxa som kommunen 
har godkänt ska kommunen av livsmedelsfö-
retagaren ta ut avgift för inspektioner, prov-
tagning och undersökning av prov i enlighet 
med den kommunala tillsynsplanen samt för 
kontroll för övervakning av de åtgärder som 
baserar sig på att livsmedelsbestämmelserna 
inte har följts. Övervakningen av konsument-
informationen om fiskeri- och vattenbruks-
produkter beräknas inte öka antalet övervak-
ningsbesök, eftersom den kan inkluderas i 
annan övervakning som utförs i livsmedels-
lokalerna. Övervakningsbesöken kan närmast 
inom partihandeln bli ca 2-3 timmar längre 
per år, vilket medför en ökning av övervak-
ningskostnaderna med högst 100-150 euro 
per år beroende på taxan i kommunen. En 
bättre spårbarhet förbättrar dock konsumen-
ternas förtroende för fiskeri- och vatten-
bruksprodukternas kvalitet och bidrar till att 
branschen får ett gott rykte.  
 
 
Anmälningsskyldighet för företagare som på 
marknaden släpper ut produkter som kom-
mer i beröring med livsmedel samt registre-
ring av verksamhetsställen 
 

Det finns för närvarande inga exakta upp-
gifter om hur många företagare som skulle 
omfattas av den föreslagna anmälningsskyl-
digheten och registreringen. Enligt en be-
dömning av Livsmedelssäkerhetsverket finns 
det i Finland för närvarande ca 500 företaga-
re inom plastbranschen, ca 40 tillverkare av 
papper och kartong och ca 100 keramikverk-
städer som tillverkar produkter som kommer 
i beröring med livsmedel eller sådana materi-
al eller produkter som används vid tillverk-
ningen av dessa produkter. Om man även 
räknar med de företagare som från den inre 
marknaden och från länder utanför Europeis-
ka gemenskapen importerar produkter som 
kommer i beröring med livsmedel, beräknas 
livsmedelsföretagarna uppgå till ca 1000 
sammanlagt. Antalet företagare som bedriver 

partihandel med produkter som kommer i be-
röring med livsmedel beräknas dessutom 
uppgå till ca 200.  

I 71 § i livsmedelslagen föreskrivs om av-
gifter för kommunala myndigheters presta-
tioner. Anmälningsskyldighet för och regi-
strering av företagare som på marknaden 
släpper ut produkter som kommer i beröring 
med livsmedel skulle leda till en effektivare 
övervakning. Till följd av detta skulle belop-
pet av de avgifter som tas ut eventuellt stiga. 
För den enskilda företagaren skulle de årliga 
kostnaderna för inspektionerna variera bero-
ende på verksamhetens kvalitet och omfatt-
ning samt egenkontrollens nivå. Om över-
vakningsobjektet och verksamheten där upp-
fyller de angivna kraven, kan tillsynsmyn-
digheten dra ner på övervakningen. Detta le-
der å sin sida till lägre kostnader för livsme-
delsföretagaren.  
 
 
Laboratorier som utför undersökningar i 
samband med offentlig kontroll 
 

Slakterierna svarar för kostnaderna för 
köttbesiktningen. Om de trikinundersökning-
ar som slakteriet behöver har utförts i slakte-
riets egna lokaler, har detta upprätthållit de 
lokaler, de anläggningar och det kvalitetssy-
stem som behövs. Slakteriet har också sörjt 
för undersökningspersonalens utbildning och 
för deltagande i jämförande undersökningar. 
I små slakterier består personalen vanligen av 
personerna bakom familjeföretaget. Kostna-
derna för att driva ett eget laboratorium vari-
erar enligt företagare. Enligt en bedömning 
uppgår de till några euro per år för varje slak-
tat svin.  

De extra kostnader som ackrediteringen 
medför för företagaren beräknas bli ca 500-4 
000 euro/år beroende på om det är fråga om 
ett självständigt laboratorium, en enhet som 
är knuten till ett nätverk av laboratorier eller 
en filial till ett stort laboratorium. Kostnader-
na beräknas vara högre det första ackredite-
ringsåret. Uppfyllande av de krav i fråga om 
administration och verksamhet som ställs på 
ett ackrediterat laboratorium, såsom doku-
menthantering eller hygien, kan medföra ex-
tra kostnader för företagaren. 



 RP 275/2009 rd  
  

 

13

Om en slakteriföretagare avstår från att 
göra trikinundersökningar i eget laboratorium 
och sänder proven för undersökning någon 
annanstans, blir företagarens kostnader bero-
ende av antalet undersökningar, logistiken 
och laboratoriets undersökningsavgifter samt 
i vissa fall eventuella kostnader för lagring 
av köttet. I kommissionens förordning (EG) 
nr 2075/2005 om fastställande av särskilda 
bestämmelser för offentlig kontroll av triki-
ner i kött ställs inget hinder för att slaktkrop-
pen i slakteriet märks och styckas i högst sex 
delar i avvaktan på resultaten av trikinunder-
sökningen, förutsatt att detta förfarande har 
godkänts av tillsynsmyndigheten. Om till-
synsmyndigheten godkänner förfarandet får 
sådana slaktkroppar också styckas i en styck-
ningsanläggning i anslutning till eller åtskilt 
från slakteriet. Företagaren ska då garantera 
full spårbarhet för varje enskild slaktkropp, 
för att det ska vara möjligt att ta ytterligare 
prov om resultatet av trikinundersökningen 
är positivt eller osäkert och för att det vid be-
hov ska vara möjligt att kassera en slakt-
kropp eller delar därav om den uppvisar posi-
tivt resultat.   

De slakteriföretagare som upphör med eget 
laboratorium ska inte längre behöva sörja för 
att kvaliteten på laboratorieundersökningarna 
upprätthålls. De företagare som söker ackre-
ditering för sitt laboratorium ska å sin sida 
ges möjlighet att tillhandahålla laboratorie-
tjänster till andra företagare.  

Enligt en bedömning kommer trikinunder-
sökningarna efter den 31 december 2013 att 
koncentreras till färre och större laboratorier. 
Enligt utredningar som gjorts på uppdrag av 
jord- och skogsbruksministeriet (Tuominen, 
J., Karjalainen, L. Laboratorioselvitys 2006 
och Elintarviketurvallisuusviraston laborato-
rioselvitys 2008) kan detta ses som en önsk-
värd utveckling med tanke på ett livskraftigt 
laboratorienätverk i Finland. Utvecklingen 
mot större koncentration av undersökningar-
na bromsas upp av att slakterilaboratorierna 
väntas fortsätta analysera trikinprover nästan 
som förut under övergångstiden. De laborato-
rier utanför slakterierna för vilka trikinunder-
sökningar skulle passa in i befattningsbe-
skrivningen blir tvungna att vänta på nya 
uppdrag fram till 2014.  
 

Registeransvarig för registret över primär-
produktionsställen 
 

Att den registeransvarige för registret över 
primärproduktionsställen ändras från jord- 
och skogsbruksministeriets informations-
tjänstcentral till Livsmedelssäkerhetsverket 
har inga ekonomiska konsekvenser. Jord- och 
skogsbruksministeriets informationstjänst-
central ska fortfarande kunna delta i plane-
ringen och utvecklandet av registren. 
 
 
4.2 Konsekvenser för myndigheterna  

Övervakning av konsumentinformationen om 
fiskeri- och vattenbruksprodukter  
 

År 2007 fanns det 358 fiskerianläggningar i 
Finland. Antalet affärer och försäljningsstäl-
len inom detaljhandeln uppgick till 12 333. 
Av dem beräknas ca tusen ha en fiskdisk. År 
2008 fördes det in 3,3 miljoner kg (netto) 
fiskprodukter till Finland eller till något an-
nat land inom Europeiska gemenskapen via 
Finland.   

Livsmedelssäkerhetsverket har till uppgift 
att planera, styra, utveckla och utföra livsme-
delstillsynen i enlighet med vad som före-
skrivs i livsmedelslagen. Enligt en bedöm-
ning i fråga om övervakningen av informa-
tionen om fiskeri- och vattenbruksprodukter 
kommer det i initialskedet att behövas 1 må-
nadsverke/år för handledning av egenkontrol-
len och myndighetskontrollen, för utbildning 
samt för rådgivning till företagarna och till-
synsmyndigheterna. Behovet av handledning 
och rådgivning kommer senare att avta och 
uppskattas bli 0,5 månadsverke/år. Vid den 
övervakning som görs i samband med den 
veterinära gränskontrollen beräknas de nya 
uppgifterna ha obetydliga effekter på resurs-
behovet. Övervakningen av första ankomst-
plats för livsmedel av animaliskt ursprung 
gäller inte övervakning av informationen om 
livsmedel, vilket innebär att övervakningen 
till denna del blir en uppgift för de kommu-
nala myndigheterna för livsmedelstillsyn.  

De kommunala myndigheterna för livsme-
delstillsyn sörjer på sitt område för den över-
vakning som anges i livsmedelslagen. Dessa 
myndigheter har också till uppgift att ge råd 
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till livsmedelsföretagarna och konsumenterna 
samt informera om frågor som omfattas av 
livsmedelslagens tillämpningsområde. Med 
stöd av livsmedelslagen övervakar de kom-
munala myndigheterna för livsmedelstillsyn 
de uppgifter som ges om livsmedel i parti- 
och detaljhandeln. I fråga om fiskeri- och 
vattenbruksprodukter som säljs inom parti- 
och detaljhandeln övervakar de kommunala 
myndigheterna för livsmedelstillsyn dessut-
om redan nu med stöd av livsmedelslagen att 
de övriga krav som uppställts i lagstiftningen 
uppfylls. I 13 § i jord- och skogsbruksmini-
steriets förordning om livsmedelshygienen i 
vissa livsmedelslokaler (28/2009) föreskrivs 
att fångstdatum för färsk vild fisk samt upp-
tagningsdatum för färsk odlad fisk tydligt 
och skriftligen ska uppges i samband med 
försäljningen. De kommunala myndigheterna 
för livsmedelstillsyn ska övervaka att denna 
bestämmelse, som utfärdats med stöd av 
livsmedelslagen, iakttas inom detaljhandeln. 
Kommunernas resurser att utföra den över-
vakning som miljö- och hälsoskyddet och 
livsmedelslagen kräver är för närvarande 
som helhet sett otillräckliga i många kom-
muner. Övervakningen av informationen om 
fiskeri- och vattenbruksprodukter väntas 
ändå inte speciellt öka mängden uppgifter för 
de kommunala myndigheterna för livsme-
delstillsyn, eftersom dessa myndigheter i vil-
ket fall som helst övervakar fiskeri- och vat-
tenbruksprodukter inom parti- och detaljhan-
deln. 
 
 
Anmälningsskyldighet för företagare som på 
marknaden släpper ut produkter som kom-
mer i beröring med livsmedel samt registre-
ring av verksamhetsställen 
 

De föreslagna ändringarna väntas inte med-
föra nya tillsynsuppgifter för myndigheterna 
för livsmedelstillsyn. Att övervakningen blir 
effektivare kan indirekt öka tillsynsmyndig-
heternas arbetsmängd. I och med att det in-
förs en anmälnings- och registreringsskyl-
dighet för företagare som på marknaden 
släpper ut produkter som kommer i beröring 
med livsmedel får tillsynsmyndigheterna nya 
uppgifter i anslutning till mottagning av an-
mälningar och upprätthållande av registren. 

Företagarnas anmälningsskyldighet och regi-
streringsskyldighet underlättar å andra sidan 
tillsynsmyndigheternas verksamhet och bi-
drar till att rikta övervakningen på ett effek-
tivt sätt.  
 
 
Laboratorier som utför undersökningar i 
samband med offentlig kontroll 
 

Livsmedelssäkerhetsverket har enligt gäl-
lande lagstiftning bedömt kompetensen hos 
de laboratorier för köttbesiktning som ansökt 
om godkännande. Bedömningen har baserat 
sig på ett utlåtande av ett organ som godkänts 
av Livsmedelssäkerhetsverket. Uppgiften att 
bedöma tillförlitligheten i trikinundersök-
ningar som utförts av laboratorier som söker 
ackreditering före 2014 och av laboratorier 
som är ackrediterade ska överföras från 
Livsmedelssäkerhetsverket till Mätteknikcen-
tralens ackrediteringsenhet, FINAS-
ackrediteringstjänst. De nya utvärderingsob-
jekten förutsätter en ny arbetsinsats av FI-
NAS. Uppgiften att godkänna laboratorier 
kvarstår oförändrad hos Livsmedelssäker-
hetsverket. 
 
Avgifter för kommunala myndigheters presta-
tioner 
 

Den föreslagna ändringen kommer inte att 
medföra nya uppgifter för de kommunala 
myndigheterna för livsmedelstillsyn. Att av-
gift tas ut för övervakning av alla livsmedels-
lokaler som exporterar livsmedel till länder 
utanför Europeiska unionen, till den del ex-
porten, enligt de krav som köparlandet stäl-
ler, förutsätter en mera omfattande övervak-
ning än normalt, beräknas öka de inkomster 
som kommunen får på grund av livsme-
delstillsynen.    
 
Registeransvarig för registret över primär-
produktionsställen 
 

Livsmedelssäkerhetsverket är högsta myn-
dighet med ansvar för verkställigheten av den 
övervakning som anges i livsmedelslagen. 
Till verkets uppgifter hör också att styra och 
utveckla övervakningen samt att utveckla de 
datasystem och register som behövs för en 
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effektiv övervakning. Ett system för insam-
ling av uppgifter av kommunerna (projektet 
KUTI, Kuntien elintarvikevalvonnan tiedon-
keruun kehittäminen) har utvecklats för de 
övervakningsuppgifter som avses i livsme-
delslagen. Som ett led i detta projekt kommer 
man också i samarbete med jord- och skogs-
bruksministeriets informationstjänstcentral 
att utveckla registret över primärproduktions-
ställen. 
 
 
4.3 Miljökonsekvenser 

Syftet med en gemensam reglering av fis-
keripolitiken är att bevara vattendragens 
mångfald och att utnyttja fiskbestånden på ett 
hållbart sätt. Genom att man övervakar att 
lagstiftningen iakttas kan dessa mål uppnås.  

Köttbesiktningsundersökningar ger upphov 
till laboratorieavfall i form av skadliga kemi-
kalier och vävnadsavfall. Det skulle gynna 
miljön om detta avfall kunde hanteras och 
förstöras i större laboratorieenheter.  

I övriga avseenden väntas de föreslagna 
ändringarna inte ha några miljökonsekvenser. 
 
 
4.4 Samhälleliga konsekvenser 

Övervakning av konsumentinformationen om 
fiskeri- och vattenbruksprodukter  
 

De krav som gäller möjligheten att spåra 
livsmedel har uppställts särskilt för att pro-
blemsituationer ska kunna hanteras och vissa 
bestämda produkter ska kunna återkallas, om 
det finns behov. Spårbarhetskrav har upp-
ställts också för att konsumenterna och till-
synsmyndigheterna ska kunna få exakt in-
formation. Konsumenterna är ytterst intresse-
rade inte minst av oförädlade livsmedels ur-
sprung och framställningssätt. En livsmedels-
företagare svarar för att de uppgifter som 
lagstiftningen förutsätter är korrekta samt för 
att uppgifterna lämnas på föreskrivet sätt. 
Tillsynsmyndigheterna har till uppgift att 
övervaka att företagarens förpliktelse att ut-
föra egenkontroll uppfylls. En ändamålsen-
ligt ordnad myndighetstillsyn är en förutsätt-
ning för att man ska kunna säkerställa kon-
sumenternas förtroende.   

Anmälningsskyldighet för företagare som på 
marknaden släpper ut produkter som kom-
mer i beröring med livsmedel samt registre-
ring av verksamhetsställen 
 

Under de olika skedena av produktions-, 
bearbetnings- och distributionskedjan kom-
mer livsmedlen i beröring med olika material 
och produkter. Produkter som inte uppfyller 
kraven kan vara en betydande källa till ke-
misk kontamination.  

Tillverkningen av produkter som kommer i 
beröring med livsmedel är synnerligen om-
fattande i Finland. I synnerhet produktionen 
av papper och kartong som lämpar sig för 
livsmedel är en betydande industri i vårt 
land. En avsevärd mängd produkter exporte-
ras från Finland till övriga medlemsstater i 
Europeiska unionen samt till länder utanför 
Europeiska unionen. 

Genom att de företagare som på marknaden 
släpper ut produkter som kommer i beröring 
med livsmedel åläggs en anmälningsskyldig-
het och verksamhetsställena registreras blir 
det lättare att rikta övervakningen på ett ef-
fektivt sätt till de företagare och verksam-
hetsställen som har en central betydelse med 
tanke på produktsäkerheten och de krav pro-
dukterna ska uppfylla. Detta kan anses inver-
ka positivt på livsmedelssäkerheten och sek-
torns rykte. 
 
Laboratorier som utför undersökningar i 
samband med offentlig kontroll 
 

I Finland påträffas trikinparasiter allmänt 
hos mindre frilevande rovdjur och även spo-
radiskt hos andra däggdjur. Dessa parasiter är 
betydligt vanligare i Finland än i Västeuropa. 
Smitta kan överföras från frilevande djur 
också till tamsvin och t.ex. till vildsvin i 
farmuppfödning. Trikinsmitta är farlig för 
människan.  

I kontrollförordningen gällande livsmedel 
av animaliskt ursprung föreskrivs att slakt-
kroppar från djurarter som är mottagliga för 
trikinos ska genomgå en undersökning avse-
ende förekomst av trikiner. Den officiella ve-
terinären ska försäkra sig om att erforderliga 
undersökningar utförs. I Finland ingår trikin-
undersökning som obligatorisk undersökning 
i köttbesiktning av alla svin, vildsvin, hästar, 
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björnar eller eventuella andra värdar för pa-
rasiter. I syfte att trygga livsmedelssäkerhe-
ten är det viktigt att trikinundersökningarna 
görs i lämpliga laboratorier. För att säkra 
kompetensen måste ett laboratorium i enlig-
het med kraven i gemenskapslagstiftningen 
vidta åtgärder för att uppnå ackreditering före 
utgången av 2013.  
 
 
5  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid jord- och 
skogsbruksministeriet.  

Utlåtande om propositionen begärdes den 
23 mars 2009 av följande instanser: arbets- 
och näringsministeriet, social- och hälso-
vårdsministeriet, miljöministeriet, justitiemi-
nisteriet, jord- och skogsbruksministeriets 
avdelningar och enheter, Livsmedelssäker-
hetsverket Evira, Institutet för hälsa och väl-
färd, Tillstånds- och tillsynsverket för social- 
och hälsovården Valvira, vilt- och fiskeri-
forskningsinstitutet, Tullstyrelsen / tullabora-
toriet, länsstyrelserna, Arbets- och närings-
centralerna, Finlands Kommunförbund, Hel-
singfors stads miljöcentral / Enheten för mil-
jöhälsa, Tammerfors stad / Livsmedelstillsy-
nen, Mätteknikcentralen/FINAS, Finlands 
Konsumentförbund rf, Kuluttajat-
Konsumenterna ry, Maa- ja metsätaloustuot-
tajain keskusliitto MTK ry, Svenska Lant-
bruksproducenternas Centralförbund SLC rf, 
Livsmedelsindustriförbundet rf, Finlands 
dagligvaruhandel rf, Skogsindustrin rf, Plast-
industrin rf, Finska Förpackningsföreningen 

rf, Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL - 
Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF r.y., Fin-
lands Fiskodlarförbund rf, Suomen Kalaka-
uppiasliitto - Finlands Fiskhandlarförbund ry, 
Kalatalouden Keskusliitto ry, Suomen Lihan-
jalostajat ry, Lihateollisuuden tutkimuskes-
kus LTK, Jägarnas centralorganisation, Tori- 
ja markkinakaupan Keskusjärjestö, Turism- 
och Restaurangförbundet rf, Förening för 
Teknisk Handel och Tjänster rf, mindre an-
läggningar inom köttbranschen (43 st), Hel-
singfors universitet, agrikultur-
forstvetenskapliga fakulteten, Helsingfors 
universitet, veterinärmedicinska fakulteten, 
Finlands Veterinärförbund rf, Veterinärhygi-
enikernas förening r.f., Finlands Besikt-
ningsveterinärförening rf, Luonnontieteiden 
akateemisten liitto - Akademiska naturvetar-
förbundet LAL ry, Kunnallinen ympäristö- ja 
terveydenhoitoyhdistys ry, Ympäristö- ja ter-
veysalan tekniset ry, Finlands Livsmedelsar-
betareförbund FLF rf, Servicefacket PAM rf, 
Förbundet för den offentliga sektorn och väl-
färdsområdena JHL rf. Utlåtande om försla-
get till ändring av 83 §, som gäller ansvaret 
för registret över primärproduktionsställen, 
har dessutom begärts av jordbruksavdelning-
en vid jord- och skogsbruksministeriet, jord- 
och skogsbruksministeriets informations-
tjänstcentral, Livsmedelssäkerhetsverket Evi-
ra samt Maa- ja metsätaloustuottajain kes-
kusliitto MTK ry. Utlåtande skulle avges se-
nast den 6 oktober 2009. Synpunkterna i utlå-
tandena har beaktats i mån av möjlighet vid 
den fortsatta beredningen. 
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DETALJMOTIVERING 

 
1  Lagförslag 

1.1 Lag om ändring av livsmedelslagen  

3 §. Europeiska gemenskapens lagstiftning. 
Det föreslås att ett nytt 4 mom. tas in i 3 § i 
livsmedelslagen. Det ska innehålla bestäm-
melser om behöriga tillsynsmyndigheter i 
fråga om spårbarhetsförordningen. Enligt 
förslaget ska dessa tillsynsmyndigheter vara 
Livsmedelssäkerhetsverket, regionförvalt-
ningsverken och de kommunala myndighe-
terna för livsmedelstillsyn på det sätt som i 
livsmedelslagen föreskrivs om behörighets-
fördelningen mellan dessa. 

21 a §. Anmälan om utsläppande på mark-
naden av produkter som kommer i beröring 
med livsmedel. Det föreslås att en ny 21 a § 
tas in i livsmedelslagen. I den ska föreskrivas 
om en skyldighet för företagare som på 
marknaden släpper ut produkter som kommer 
i beröring med livsmedel att anmäla verk-
samhetsstället och den verksamhet som be-
drivs där till myndigheten för livsmedelstill-
syn i den kommun där verksamhetsstället 
finns. Företagare som på marknaden släpper 
ut produkter som kommer i beröring med 
livsmedel är enligt förslaget tillverkare av 
material och produkter som används vid till-
verkningen av produkter som kommer i be-
röring med livsmedel, såsom tryckfärger, 
lack och lim, tillverkare av de egentliga pro-
dukter som kommer i beröring med livsme-
del samt företagare i Finland som bedriver 
partihandel med produkter som kommer i be-
röring med livsmedel. Anmälningsskyldighe-
ten ska också gälla företagare som från den 
inre marknaden och från länder utanför Eu-
ropeiska unionen för in nämnda material och 
produkter till Finland. Anmälningsskyldighe-
ten ska inte gälla livsmedelsföretagare som 
tillverkar livsmedelsförpackningar t.ex. ge-
nom att vidareförädla flaskor av plastfilm el-

ler lådor av kartong. Alla material och pro-
dukter som uppräknas i bilagan till förord-
ning om kontaktmaterial ska omfattas av an-
mälningsskyldigheten. Den kommunala myn-
digheten för livsme¬delstillsyn ska underrät-
ta företagaren om att myndigheten har fått 
uppgifterna. Närmare bestämmelser om an-
mälan ska utfärdas genom förordning av 
jord- och skogsbruksministeriet.  

37 §. Nationella referenslaboratorier och 
godkända laboratorier. Det föreslås att 37 § 
2 mom. i livsmedelslagen ändras så, att be-
greppet laboratorium för köttbesiktning 
stryks. Godkända laboratorier ska enligt för-
slaget vara godkända laboratorier för under-
sökning av myndighetsprov och godkända 
laboratorier för egenkontroll. Laboratorier 
som utför trikinundersökningar i samband 
med offentlig kontroll och som utnyttjar 
övergångstiden ska godkännas som laborato-
rier för undersökning av myndighetsprov. 
För dem ska trikinundersökningar höra till 
befattningsbeskrivningen. 

38 §. Villkor för godkännande av laborato-
rium. Det föreslås att 38 § i livsmedelslagen 
ändras så, att hänvisningarna till laboratorier 
för köttbesiktning stryks. I 1 mom. stryks be-
stämmelsen om utbildning för den person 
som ansvarar för undersökningarna i labora-
toriet. Bestämmelsen har inte tillämpats på 
laboratorier för köttbesiktning. Dessutom ska 
det nuvarande 3 mom. om utvärdering av ett 
laboratorium för köttbesiktning strykas.  

Enligt 2 mom. ska laboratorier som god-
känts för undersökning av myndighetsprov 
förutom kraven i 1 mom. också uppfylla de 
krav som ställs i artikel 12.2 i kontrollförord-
ningen. Enligt den aktuella bestämmelsen 
kan endast ackrediterade laboratorier god-
kännas som laboratorier för undersökning av 
myndighetsprov. Det krav som anges i artikel 
12 i kontrollförordningen innefattar dock den 
möjlighet som uttrycks i den nya övergångs-
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förordningen, enligt vilken trikinundersök-
ningar i samband med offentlig kontroll får 
utföras i icke-ackrediterade laboratorier fram 
till den 31 december 2013. En förutsättning 
för att övergångstiden ska kunna utnyttjas är 
att laboratoriet visar att det har påbörjat ac-
krediteringsåtgärderna och iakttar de förfa-
randen som hänför sig till ackrediteringen. 
Dessutom ska laboratoriet ge garantier för att 
kvalitetssäkringen i fråga om trikinundersök-
ningar har införts.  

Kraven i 3 mom. om villkoren för att god-
kännas som laboratorium för egenkontroll 
motsvarar kraven i gällande lagstiftning.   

Enligt 4 mom. kan livsmedelssäkerhets-
myndigheten godkänna laboratoriet för en 
viss tid, om laboratoriet inte uppfyller de 
krav som ställs i 38 § men de aktuella bris-
terna inte äventyrar undersökningarnas till-
förlitlighet. Till de föreskrivna kraven hör 
kraven i artikel 12.2 i kontrollförordningen 
inklusive den möjlighet som anges i den nya 
övergångsförordningen, enligt vilken trikin-
undersökningar i samband med offentlig 
kontroll får utföras i icke-ackrediterade labo-
ratorier fram till den 31 december 2013 på de 
villkor som anges i den nya övergångsför-
ordningen. 

I 5 mom. föreskrivs om möjligheten att ge-
nom förordning av statsrådet utfärda närmare 
bestämmelser om de standarder som beskri-
ver godkända laboratorier och kompetensen 
hos de organ som utvärderar laboratorierna, 
om de krav som ställs på laboratoriernas kva-
litetssystem samt om behörighetskraven i 
fråga om laboratoriernas personal. Detta 
motsvarar bemyndigandet i gällande lagstift-
ning. Dessutom ska närmare bestämmelser 
om de villkor för godkännande av laboratori-
er som förutsätts i gemenskapslagstiftningen 
kunna utfärdas genom förordning av statsrå-
det. Sådana villkor ingår i den nya över-
gångsförordningen, som tillåter trikinunder-
sökningar i samband med offentlig kontroll i 
laboratorier som inte är ackrediterade. Till 
sådana villkor hör särskilt procedurer genom 
vilka ett laboratorium som ansöker om god-
kännande genom utnyttjande av övergångsti-
den visar att laboratoriets undersökningar är 
tillförlitliga samt att ackrediteringen fram-
skrider. Närmare bestämmelser också om ut-
bildningskraven för laboratoriernas personal 

ska kunna utfärdas genom förordning av 
statsrådet. Det föreslås att kravet i 1 mom., 
som gäller utbildning för den person som an-
svarar för undersökningarna i laboratoriet, 
stryks.  

39 §. Undersökning av prov. Det föreslås 
att 39 § i livsmedelslagen ändras så, att be-
stämmelsen i 1 mom. om undersökning av 
prov i anslutning till köttbesiktning i ett för 
köttbesiktning godkänt laboratorium stryks. 
Dessutom ska paragrafens 3 mom., där det 
finns ett bemyndigande om att genom för-
ordning utfärda närmare bestämmelser om 
köttbesiktningsprov och undersökningen av 
dessa, strykas. Grunden för bemyndigandet 
var i tiden ett behov att reglera undersök-
ningen av prov till den del bestämmelser om 
detta inte ingick i gemenskapslagstiftningen. 
Det fanns uttryckligen ett behov att ange vil-
ka undersökningar som får utföras i laborato-
rier som inte är ackrediterade. Saken regleras 
nu i gemenskapslagstiftningen och det finns 
inte längre något behov av nationell re-
glering. 

71 §. Avgifter för kommunala myndigheters 
prestationer. Det föreslås att 71 § 1 mom. 3 
punkten i livsmedelslagen ändras så, att 
kommunen, enligt en taxa som kommunen 
har godkänt, av livsmedelsföretagaren ska ta 
ut avgift för övervakning av livsmedelsloka-
ler som exporterar livsmedel till länder utan-
för Europeiska unionen till den del exporten, 
enligt de krav som köparlandet ställer, förut-
sätter en mera omfattande övervakning än 
normalt. Avgift ska inte längre kunna tas ut 
enbart för livsmedel av animaliskt ursprung, 
utan också för livsmedel av vegetabiliskt ur-
sprung. 

83 §. Register. Det föreslås att 83 § 1 mom. 
i livsmedelslagen ändras så, att Livsmedels-
säkerhetsverket med tanke på styrningen och 
utvecklandet av tillsynen samt den tillsyn 
som verket utövar åläggs att föra ett riksom-
fattande register över alla verksamhetsställen 
som på marknaden släpper ut produkter som 
kommer i beröring med livsmedel. Den 
kommunala myndigheten för livsmedelstill-
syn ska vara skyldig att föra register över de 
verksamhetsställen under kommunens tillsyn 
som på marknaden släpper ut produkter som 
kommer i beröring med livsmedel. Livsme-
delssäkerhetsverket ska vara registeransvarig 
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för registret över primärproduktionsställen. 
Till 1 mom. ska också tas in en hänvisning 
till 5 § i lagen om landsbygdsnäringsförvalt-
ningens informationssystem, där det före-
skrivs om ansvaret vid registerföringen.  
 
1.2 Lag om ändring av 3 § i lagen om 

verkställighet av Europeiska gemen-
skapens gemensamma fiskeripolitik 

3 §. Övervakning. Det föreslås att ett nytt 2 
mom. tas in i 3 §. Det ska innehålla bestäm-
melser om behöriga tillsynsmyndigheter i 
fråga om spårbarhetsförordningen. Livsme-
delssäkerhetsverket, regionförvaltningsver-
ken samt de kommunala myndigheterna för 
livsmedelstillsyn ska vara behöriga myndig-
heter vid övervakningen av konsumentinfor-
mationen om fiskeri- och vattenbruksproduk-
ter. Bestämmelser om fördelningen av till-
synsmyndigheternas behörighet ska ingå i 
livsmedelslagen.  
 

2  Ikraft trädande 

Lagarna föreslås träda i kraft våren 2010.  
 
3  Förhål lande t i l l  grundlagen samt 

lagst i f tningsordning 

De föreslagna lagarna motsvarar den för-
fattningsnivå som förutsätts i grundlagen och 
den innehåller inte några sådana begräns-
ningar av de grundläggande fri- och rättighe-
terna som skulle vara problematiska i förhål-
lande till grundlagen. Statsrådet samt jord- 
och skogsbruksministeriet kan utfärda för-
ordningar i frågor som i lagen definieras ex-
akt och avgränsas noga. På ovan anförda 
grunder anses att de lagförslag som ingår i 
propositionen kan behandlas i vanlig lagstift-
ningsordning. 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

Lag 

om ändring av livsmedelslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i livsmedelslagen av den 13 januari 2006 (23/2006) 37 § 2 mom., 38 och 39 §, 71 § 1 

mom. 3 punkten och 83 § 1 mom., samt 
fogas till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1137/2008, ett nytt 4 mom., varvid det nu-

varande 4 mom. blir 5 mom., samt till lagen en ny 21 a § som följer: 
 

3 §  

Europeiska gemenskapens lagstiftning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Behöriga myndigheter för att övervaka att 

kommissionens förordning (EG) nr 
2065/2001 om fastställande av tillämpnings-
föreskrifter för rådets förordning (EG) nr 
104/2000 beträffande konsumentinformation 
inom sektorn för fiskeri- och vattenbrukspro-
dukter iakttas är Livsmedelssäkerhetsverket, 
regionförvaltningsverken och de kommunala 
myndigheterna för livsmedelstillsyn på det 
sätt som i denna lag föreskrivs om behörig-
hetsfördelningen mellan dessa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

21 a § 

Anmälan om utsläppande på marknaden av 
produkter som kommer i beröring med livs-

medel  

Företagare som på marknaden släpper ut 
produkter som kommer i beröring med livs-
medel ska anmäla sitt verksamhetsställe och 
den verksamhet som bedrivs där till myndig-
heten för livsmedelstillsyn i den kommun där 

verksamhetsstället finns. Den kommunala 
myndigheten för livsmedelstillsyn ska under-
rätta företagaren om att myndigheten har fått 
uppgifterna. 

Närmare bestämmelser om hur den anmä-
lan som avses i 1 mom. utfärdas genom för-
ordning av jord- och skogsbruksministeriet.  
 

37 § 

Nationella referenslaboratorier och godkän-
da laboratorier 

— — — — — — — — — — — — — —  
Som godkända laboratorier räknas godkän-

da laboratorier för undersökning av myndig-
hetsprov och godkända laboratorier för egen-
kontroll. Ett godkänt laboratorium kan också 
ha en mobil verksamhetsenhet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

38 § 

Villkor för godkännande av laboratorium 

Ett laboratorium som godkänns ska ha ett 
skriftligt kvalitetssystem och teknisk kompe-
tens och förmå ta fram tillförlitliga resultat. 
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Laboratoriets personal ska ha den utbildning 
och behörighet som uppgiften förutsätter.  

Laboratorier som godkänts för undersök-
ning av myndighetsprov ska dessutom upp-
fylla de krav som ställs i artikel 12.2 i kon-
trollförordningen.  

Ett villkor för att ett laboratorium för egen-
kontroll ska godkännas är att ett organ som 
uppfyller de internationella krav som ställs i 
fråga om förfarandet för godkännande av la-
boratoriers kompetens har bedömt att labora-
toriet, utöver de krav som ställs i 1 mom. 
också uppfyller kraven i de internationella 
standarder som gäller laboratoriers kompe-
tens. Laboratoriets kompetens ska utvärderas 
med minst tre års mellanrum. 

Om laboratoriet inte uppfyller de krav som 
ställs i denna paragraf men de aktuella bris-
terna inte äventyrar undersökningarnas till-
förlitlighet, kan Livsmedelssäkerhetsverket 
godkänna laboratoriet för en viss tid. Labora-
toriet ska inom utsatt tid avhjälpa bristerna 
och ansöka om slutligt godkännande. 

Närmare bestämmelser om de standarder 
som beskriver godkända laboratorier och 
kompetensen hos de organ som utvärderar 
laboratorierna, om de krav som ställs på la-
boratoriernas kvalitetssystem, om de villkor 
för godkännande av laboratorier som genom-
förandet av gemenskapslagstiftningen förut-
sätter samt om utbildnings- och behörighets-
kraven i fråga om laboratoriernas personal 
utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 

39 § 

Undersökning av prov 

De prov som tillsynsmyndigheten tagit el-
ler låtit ta för den myndighetstillsyn som av-
ses i denna lag (myndighetsprov) ska under-
sökas i ett godkänt laboratorium för under-
sökning av myndighetsprov eller i ett natio-
nellt referenslaboratorium.  

De prov som enligt livsmedelsbestämmel-
serna förutsätts bli undersökta och de prov 
inom ramen för egenkontrollen som angetts i 
samband med att planen för egenkontroll 
godkändes ska undersökas i ett godkänt labo-
ratorium för egenkontroll, i ett godkänt labo-
ratorium för undersökning av myndighets-

prov eller i ett nationellt referenslaboratori-
um. 
 

71 § 

Avgifter för kommunala myndigheters presta-
tioner 

Enligt en taxa som kommunen har godkänt 
skall kommunen av livsmedelsföretagaren ta 
ut avgift för  
— — — — — — — — — — — — — —  

3) övervakning av livsmedelslokaler som 
exporterar livsmedel till länder utanför Euro-
peiska unionen till den del exporten, enligt de 
krav som köparlandet ställer, förutsätter en 
mera omfattande övervakning än normalt, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

83 § 

Register 

Livsmedelssäkerhetsverket för med tanke 
på styrningen och utvecklandet av tillsynen 
samt den tillsyn som verket utövar ett riks-
omfattande register över alla livsmedelsloka-
ler, verksamhetsställen som på marknaden 
släpper ut produkter som kommer i beröring 
med livsmedel, första ankomstplatser, livs-
medelsföretagare med ansvar för import och 
vidareförmedling samt godkända laboratori-
er. Livsmedelssäkerhetsverket ger ett god-
kännandenummer till de livsmedelslokaler 
som hanterar livsmedel av animaliskt ur-
sprung innan dessa går till detaljhandeln. 
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och 
hälsovården för register över alkoholbutiker 
och platser för tillverkning och lagring av al-
koholdrycker. Regionförvaltningsverket och 
den kommunala tillsynsmyndigheten för ett 
register över de livsmedelslokaler som de 
övervakar. Den kommunala tillsynsmyndig-
heten upprätthåller ett register över de verk-
samhetsställen under myndighetens tillsyn 
som på marknaden släpper ut produkter som 
kommer i beröring med livsmedel. Livsme-
delssäkerhetsverket för i enlighet med lagen 
om landsbygdsnäringsförvaltningens infor-
mationssystem (284/2008) register över pri-
märproduktionsställena. Bestämmelser om 
ansvaret vid registerföringen finns i 5 § i la-
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gen om landsbygdsnäringsförvaltningens in-
formationssystem. Kommunerna använder 
och uppdaterar registret över primärproduk-
tionsställen i den omfattning de uppgifter 
som anges i denna lag förutsätter detta. Jord- 
och skogsbruksministeriet för i enlighet med 
lagen om verkställighet av Europeiska ge-
menskapens gemensamma fiskeripolitik re-
gister över fiskefartyg och vattenbruksan-
läggningar.   
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  .  
Företagare som på marknaden släpper ut 

produkter som kommer i beröring med livs-
medel ska inom ett år efter det att lagen trä-
der i kraft göra en anmälan enligt denna lag 

om verksamhetsstället och den verksamhet 
som bedrivs där till myndigheten för livsme-
delstillsyn i den kommun där verksamhets-
stället finns. 

Ett laboratorium för köttbesiktning som har 
godkänts före denna lags ikraftträdande be-
traktas i fråga om trikinundersökningar utan 
särskilt godkännande som ett med stöd av 
denna lag godkänt laboratorium för under-
sökning av myndighetsprov till utgången av 
2013. Om en ansökan om godkännande av ett 
laboratorium för köttbesiktning är anhängig 
vid Livsmedelssäkerhetsverket när denna lag 
träder i kraft, betraktas ansökan som en sådan 
ansökan om godkännande av laboratorium 
för undersökning av myndighetsprov som 
avses i denna lag. 

————— 
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2. 

Lag 

om ändring av 3 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fis-
keripolitik  

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 3 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenska-

pens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994), sådan paragrafen lyder i lag 434/2001, ett nytt 2 
mom. som följer: 
 

3 §  

Övervakning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Behöriga myndigheter för att övervaka att 

kommissionens förordning (EG) nr 
2065/2001 om fastställande av tillämpnings-

föreskrifter för rådets förordning (EG) nr 
104/2000 beträffande konsumentinformation 
inom sektorn för fiskeri- och vattenbrukspro-
dukter iakttas är Livsmedelssäkerhetsverket, 
regionförvaltningsverken samt de kommuna-
la myndigheterna för livsmedelstillsyn.  

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  .  

————— 
 

Helsingfors den 29 december 2009 

 
Republikens President  

TARJA HALONEN 

 
 
 

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila 
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Bilaga 
Parallelltext 

 

1. 

Lag 

om ändring av livsmedelslagen  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i livsmedelslagen av den 13 januari 2006 (23/2006) 37 § 2 mom., 38 och 39 §, 71 § 1 

mom. 3 punkten och 83 § 1 mom., samt 
fogas till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1137/2008, ett nytt 4 mom., varvid det nu-

varande 4 mom. blir 5 mom., samt till lagen en ny 21 a § som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(nuvarande 4 mom. blir 5 mom.) 

3 §  

Övervakning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Behöriga myndigheter för att övervaka att 

kommissionens förordning (EG) nr 
2065/2001 om fastställande av tillämpnings-
föreskrifter för rådets förordning (EG) nr 
104/2000 beträffande konsumentinformation 
inom sektorn för fiskeri- och vattenbrukspro-
dukter iakttas är Livsmedelssäkerhetsverket, 
regionförvaltningsverken samt de kommuna-
la myndigheterna för livsmedelstillsyn.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 21 a §

Anmälan om utsläppande på marknaden av 
produkter som kommer i beröring med livs-

medel  

Företagare som på marknaden släpper ut 
produkter som kommer i beröring med livs-
medel ska anmäla sitt verksamhetsställe och 
den verksamhet som bedrivs där till myndig-
heten för livsmedelstillsyn i den kommun där 
verksamhetsstället finns. Den kommunala 
myndigheten för livsmedelstillsyn ska under-
rätta företagaren om att myndigheten har fått 
uppgifterna. 
 

Närmare bestämmelser om hur den anmä-
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lan som avses i 1 mom. utfärdas genom för-
ordning av jord- och skogsbruksministeriet.  
 

 
37 § 

Nationella referenslaboratorier och godkän-
da laboratorier 

— — — — — — — — — — — — — —  
Som godkända laboratorier räknas godkän-

da laboratorier för undersökning av myndig-
hetsprov, godkända laboratorier för köttbe-
siktning och godkända laboratorier för egen-
kontroll. Ett godkänt laboratorium kan också 
ha en mobil verksamhetsenhet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

37 § 

Nationella referenslaboratorier och godkän-
da laboratorier 

— — — — — — — — — — — — — —  
Som godkända laboratorier räknas godkän-

da laboratorier för undersökning av myndig-
hetsprov och godkända laboratorier för egen-
kontroll. Ett godkänt laboratorium kan också 
ha en mobil verksamhetsenhet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
38 § 

Villkor för godkännande av laboratorium 

Ett laboratorium som godkänns ska ha ett 
skriftligt kvalitetssystem och teknisk kompe-
tens och förmå ta fram tillförlitliga resultat. 
Laboratoriets personal ska ha den utbildning 
och behörighet som uppgiften förutsätter. 
Med undantag av godkända laboratorier för 
köttbesiktning skall den person som ansvarar 
för undersökningarna ha för uppgiften lämp-
lig högskoleexamen eller motsvarande behö-
righet.  
 

Laboratorier som godkänts för undersök-
ning av myndighetsprov ska dessutom upp-
fylla de krav som ställs i artikel 12.2 i kon-
trollförordningen.  
 

Ett villkor för att ett laboratorium för kött-
besiktning skall godkännas är att ett av Livs-
medelsverket godkänt organ i en bedömning 
har konstaterat att laboratoriet uppfyller de 
krav som ställs i 1 mom. Det godkända orga-
net skall ha tillräcklig sakkunskap och ett 
skriftligt kvalitetssystem för utvärderingsför-
faranden och organet skall arbeta opartisk 
och konfidentiellt. Laboratoriets kompetens 
skall utvärderas med minst tre års mellan-
rum.  
 

Ett villkor för att ett laboratorium för egen-

38 § 

Villkor för godkännande av laboratorium 

Ett laboratorium som godkänns ska ha ett 
skriftligt kvalitetssystem och teknisk kompe-
tens och förmå ta fram tillförlitliga resultat. 
Laboratoriets personal ska ha den utbildning 
och behörighet som uppgiften förutsätter.  
 
 
 
 
 
 

Laboratorier som godkänts för undersök-
ning av myndighetsprov ska dessutom upp-
fylla de krav som ställs i artikel 12.2 i kon-
trollförordningen.  
 

(3 mom. upphävs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ett villkor för att ett laboratorium för egen-
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kontroll ska godkännas är att ett organ som 
uppfyller de internationella krav som ställs i 
fråga om förfarandet för godkännande av la-
boratoriers kompetens har bedömt att labora-
toriet, utöver de krav som ställs i 1 mom. 
också uppfyller kraven i de internationella 
standarder som gäller laboratoriers kompe-
tens. Laboratoriets kompetens ska utvärderas 
med minst tre års mellanrum. 
 

Om laboratoriet inte uppfyller de krav som 
ställs i denna paragraf men de aktuella bris-
terna inte äventyrar undersökningarnas tillför-
litlighet, kan Livsmedelssäkerhetsverket god-
känna laboratoriet för en viss tid. Laboratoriet 
ska inom utsatt tid avhjälpa bristerna och an-
söka om slutligt godkännande. 
 

Närmare bestämmelser om de standarder 
som beskriver godkända laboratorier och 
kompetensen hos de organ som utvärderar la-
boratorierna, om de krav som ställs på labora-
toriernas kvalitetssystem samt om behörig-
hetskraven i fråga om laboratoriernas perso-
nal utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 

kontroll ska godkännas är att ett organ som 
uppfyller de internationella krav som ställs i 
fråga om förfarandet för godkännande av la-
boratoriers kompetens har bedömt att labora-
toriet, utöver de krav som ställs i 1 mom. 
också uppfyller kraven i de internationella 
standarder som gäller laboratoriers kompe-
tens. Laboratoriets kompetens ska utvärderas 
med minst tre års mellanrum. 
 

Om laboratoriet inte uppfyller de krav som 
ställs i denna paragraf men de aktuella bris-
terna inte äventyrar undersökningarnas till-
förlitlighet, kan Livsmedelssäkerhetsverket 
godkänna laboratoriet för en viss tid. Labora-
toriet ska inom utsatt tid avhjälpa bristerna 
och ansöka om slutligt godkännande. 
 

Närmare bestämmelser om de standarder 
som beskriver godkända laboratorier och 
kompetensen hos de organ som utvärderar 
laboratorierna, om de krav som ställs på la-
boratoriernas kvalitetssystem, om de villkor 
för godkännande av laboratorier som genom-
förandet av gemenskapslagstiftningen förut-
sätter samt om utbildnings- och behörighets-
kraven i fråga om laboratoriernas personal 
utfärdas genom förordning av statsrådet. 

 
39 § 

Undersökning av prov 

De prov som tillsynsmyndigheten tagit eller 
låtit ta för den myndighetstillsyn som avses i 
denna lag (myndighetsprov) ska undersökas i 
ett godkänt laboratorium för undersökning av 
myndighetsprov eller i ett nationellt referens-
laboratorium. Prov i anslutning till köttbe-
siktning kan dessutom undersökas i ett för 
köttbesiktning godkänt laboratorium.  
 

De prov som enligt livsmedelsbestämmel-
serna förutsätts bli undersökta och de prov 
inom ramen för egenkontrollen som angetts i 
samband med att planen för egenkontroll 
godkändes ska undersökas i ett godkänt labo-
ratorium för egenkontroll, i ett godkänt labo-
ratorium för undersökning av myndighets-
prov eller i ett nationellt referenslaboratori-
um. 
 

39 § 

Undersökning av prov 

De prov som tillsynsmyndigheten tagit el-
ler låtit ta för den myndighetstillsyn som av-
ses i denna lag (myndighetsprov) ska under-
sökas i ett godkänt laboratorium för under-
sökning av myndighetsprov eller i ett natio-
nellt referenslaboratorium.  
 
 
 

De prov som enligt livsmedelsbestämmel-
serna förutsätts bli undersökta och de prov 
inom ramen för egenkontrollen som angetts i 
samband med att planen för egenkontroll 
godkändes ska undersökas i ett godkänt labo-
ratorium för egenkontroll, i ett godkänt labo-
ratorium för undersökning av myndighets-
prov eller i ett nationellt referenslaboratori-
um. 
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Närmare bestämmelser om köttbesiktnings-
prov och undersökningen av dessa utfärdas 
genom förordning av jord- och skogsbruks-
ministeriet.  
 

(3 mom. upphävs) 
 

 
71 § 

Avgifter för kommunala myndigheters presta-
tioner 

Enligt en taxa som kommunen har godkänt 
skall kommunen av livsmedelsföretagaren ta 
ut avgift för  
— — — — — — — — — — — — — —  

3) övervakning av livsmedelslokaler som 
exporterar livsmedel av animaliskt ursprung 
till länder utanför Europeiska unionen till den 
del exporten, enligt de krav som köparlandet 
ställer, förutsätter en mera omfattande över-
vakning än normalt, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

71 § 

Avgifter för kommunala myndigheters presta-
tioner 

Enligt en taxa som kommunen har godkänt 
skall kommunen av livsmedelsföretagaren ta 
ut avgift för  
— — — — — — — — — — — — — —  

3) övervakning av livsmedelslokaler som 
exporterar livsmedel till länder utanför Euro-
peiska unionen till den del exporten, enligt de 
krav som köparlandet ställer, förutsätter en 
mera omfattande övervakning än normalt, 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
83 § 

Register 

Livsmedelssäkerhetsverket för med tanke 
på styrningen och utvecklandet av tillsynen 
samt den tillsyn som verket utövar ett riksom-
fattande register över alla livsmedelslokaler, 
verksamhetsställen som på marknaden släp-
per ut produkter som kommer i beröring med 
livsmedel, första ankomstplatser, livsmedels-
företagare med ansvar för import och vidare-
förmedling samt godkända laboratorier. 
Livsmedelssäkerhetsverket ger ett godkän-
nandenummer till de livsmedelslokaler som 
hanterar livsmedel av animaliskt ursprung in-
nan dessa går till detaljhandeln. Tillstånds- 
och tillsynsverket för social- och hälsovården 
för register över alkoholbutiker och platser 
för tillverkning och lagring av alkoholdryck-
er. Regionförvaltningsverket och den kom-
munala tillsynsmyndigheten för ett register 
över de livsmedelslokaler som de övervakar. 
Den kommunala tillsynsmyndigheten upp-
rätthåller ett register över de verksamhetsstäl-
len under myndighetens tillsyn som på mark-
naden släpper ut produkter som kommer i be-
röring med livsmedel. Jord- och skogsbruk-

83 § 

Register 

Livsmedelssäkerhetsverket för med tanke 
på styrningen och utvecklandet av tillsynen 
samt den tillsyn som verket utövar ett riks-
omfattande register över alla livsmedelsloka-
ler, verksamhetsställen som på marknaden 
släpper ut produkter som kommer i beröring 
med livsmedel, första ankomstplatser, livs-
medelsföretagare med ansvar för import och 
vidareförmedling samt godkända laboratori-
er. Livsmedelssäkerhetsverket ger ett god-
kännandenummer till de livsmedelslokaler 
som hanterar livsmedel av animaliskt ur-
sprung innan dessa går till detaljhandeln. 
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och 
hälsovården för register över alkoholbutiker 
och platser för tillverkning och lagring av al-
koholdrycker. Regionförvaltningsverket och 
den kommunala tillsynsmyndigheten för ett 
register över de livsmedelslokaler som de 
övervakar. Den kommunala tillsynsmyndig-
heten upprätthåller ett register över de verk-
samhetsställen under myndighetens tillsyn 
som på marknaden släpper ut produkter som 
kommer i beröring med livsmedel. Livsme-
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ministeriet informationstjänstcentral för i en-
lighet med lagen om landsbygdsnäringsre-
gistret (1515/1994) register över primärpro-
duktionsställena. Kommunerna använder och 
uppdaterar registret över primärproduktions-
ställen i den omfattning de uppgifter som an-
ges i denna lag förutsätter detta. Jord- och 
skogsbruksministeriet för i enlighet med la-
gen om verkställighet av Europeiska gemen-
skapens gemensamma fiskeripolitik register 
över fiskefartyg och vattenbruksanläggningar.  
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

delssäkerhetsverket för i enlighet med lagen 
om landsbygdsnäringsförvaltningens infor-
mationssystem (284/2008) register över pri-
märproduktionsställena. Bestämmelser om 
ansvaret vid registerföringen finns i 5 § i la-
gen om landsbygdsnäringsförvaltningens in-
formationssystem. Kommunerna använder 
och uppdaterar registret över primärproduk-
tionsställen i den omfattning de uppgifter 
som anges i denna lag förutsätter detta. Jord- 
och skogsbruksministeriet för i enlighet med 
lagen om verkställighet av Europeiska ge-
menskapens gemensamma fiskeripolitik re-
gister över fiskefartyg och vattenbruksan-
läggningar.   
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 Denna lag träder i kraft den  20  .  

 
Företagare som på marknaden släpper ut 

produkter som kommer i beröring med livs-
medel ska inom ett år efter det att lagen trä-
der i kraft göra en anmälan enligt denna lag 
om verksamhetsstället och den verksamhet 
som bedrivs där till myndigheten för livsme-
delstillsyn i den kommun där verksamhets-
stället finns. 
 

Ett laboratorium för köttbesiktning som har 
godkänts före denna lags ikraftträdande be-
traktas i fråga om trikinundersökningar utan 
särskilt godkännande som ett med stöd av 
denna lag godkänt laboratorium för under-
sökning av myndighetsprov till utgången av 
2013. Om en ansökan om godkännande av ett 
laboratorium för köttbesiktning är anhängig 
vid Livsmedelssäkerhetsverket när denna lag 
träder i kraft, betraktas ansökan som en så-
dan ansökan om godkännande av laboratori-
um för undersökning av myndighetsprov som 
avses i denna lag. 
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2. 

Lag 

om ändring av 3 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fis-
keripolitik  

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 3 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenska-

pens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994), sådan paragrafen lyder i lag 434/2001, ett nytt 2 
mom. som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 3 §  

Övervakning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Behöriga myndigheter för att övervaka att 

kommissionens förordning (EG) nr 
2065/2001 om fastställande av tillämpnings-
föreskrifter för rådets förordning (EG) nr 
104/2000 beträffande konsumentinformation 
inom sektorn för fiskeri- och vattenbrukspro-
dukter iakttas är Livsmedelssäkerhetsverket, 
regionförvaltningsverken samt de kommuna-
la myndigheterna för livsmedelstillsyn.  
 

Denna lag träder i kraft den  20  .  
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