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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
ändring av lagen om skydd för växters sundhet 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I propositionen föreslås att lagen om skydd 

för växters sundhet ändras så att uppgifter 
som hänförs till laboratorieanalyser av skad-
liga skadegörare på växter och växtprodukter 
vid behov ska kunna ges till universitet, 
forskningsinstitut och privata laboratorier. 
Propositionen grundar sig på en ändring av 
direktivet om skyddsåtgärder mot att skade-
görare på växter eller växtprodukter förs in 
till gemenskapen och mot att de sprids inom 
gemenskapen. Ändringen gör det möjligt att 

delegera officiella laboratorieanalyser även 
till andra aktörer än myndigheter.  

Målet med propositionen är att även i fram-
tiden trygga växters goda sundhetstillstånd i 
Finland genom att ge Livsmedelssäkerhets-
verket möjlighet att vid behov delegera labo-
ratorieanalyser av officiella prover såväl till 
inhemska som utländska forskningsinstitut, 
universitet och privata laboratorier förutsatt 
att de uppfyller vissa krav.  

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 
2011. 

————— 
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MOTIVERING 

 
1  Nuläge  

1.1 Lagstiftningen i Finland och Europe-
iska Unionen  

Med stöd av lagen om skydd för växters 
sundhet 702/2003 (nedan växtsundhetslagen) 
kan i dag endast Livsmedelssäkerhetsverket 
göra laboratorieanalyser under myndighets-
ansvar. Kravet i lagstiftningen har grundat 
sig på rådets direktiv 2000/29/EG om 
skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter 
eller växtprodukter förs in till gemenskapen 
och mot att de sprids inom gemenskapen 
(nedan växtsundhetsdirektivet). Enligt direk-
tivet kan medlemsstaternas ansvariga offici-
ella organ delegera de uppgifter som tillde-
lats dem i direktivet, laboratorieprover med-
räknade, endast till sådana juridiska personer 
som med stöd av sina officiellt godkända 
stadgar är ansvariga enbart för särskild of-
fentlig verksamhet.  

Växtsundhetsdirektivet har ändrats den 26 
november 2009 genom rådets direktiv 
2009/143/EG så att laboratorieanalyser kan 
delegeras förutom till myndigheter, även till 
andra juridiska personer såsom universitet, 
forskningsinstitut eller privata laboratorier 
förutsatt att de uppfyller vissa krav. Med-
lemsstaterna ska sätta i kraft de nationella 
författningar som behövs för att följa direkti-
vet senast den 1 januari 2011. Riksdagen har 
informerats om ändringen i växtsundhetsdi-
rektivet med jord- och skogsbruksministeri-
ets skrivelse EU/2009/1186 i november 
2009. Statsrådet och jord- och skogsbruksut-
skottet förhåller sig allmänt sett positiva till 
propositionen och ser det som en fördel att 
laboratorieanalyser kan delegeras (U 68/2009 
rd och 28/2009 rd). 
 
1.2 Bedömning av nuläget  

I Finland är det Livsmedelssäkerhetsver-
kets uppgift att för sin del sträva till att för-
hindra att i växtsundhetslagen avsedda farli-
ga skadegörare etablerar sig bestående i lan-
det. De laboratorieanalyser som förutsätts i 

växtsundhetslagen utförs hos Livsmedelssä-
kerhetsverket.  

Antalet årligen återkommande laboratorie-
analyser har ökat de senaste åren beträffande 
sådana skadegörare för vilka det redan har 
utvecklats noggranna analysmetoder. De la-
boratorieanalyser som används grundar sig 
på Växtskyddsorganisationen för Europa och 
Medelhavsländernas (EPPO) diagnostikpro-
tokoll eller på analysmetoder som härstam-
mar från Europeiska unionens råds kontroll-
direktiv. Laboratorieanalyser som återkom-
mer med regelbundna mellanrum är till ex-
empel analyser som hänför sig till årliga kart-
läggningar av skadegörare, EU-
kommissionens beslut om nödåtgärder gäl-
lande vissa skadegörare samt analyser som 
har att göra med import, export och mark-
nadsövervakning och tilläggsanalyser som 
görs på basis av dessa analysresultat. I och 
med den föreslagna lagändringen kunde 
Livsmedelssäkerhetsverket vid behov delege-
ra återkommande laboratorieanalyser till auk-
toriserade laboratorier. Även förbehandling-
en av vissa prover kan behöva delegeras till 
auktoriserade laboratorier.  

De laboratorieanalyser som utförs för att 
konstatera och fastställa skadegörare kan 
ibland vara av ytterst teknisk natur och tan-
gera olika vetenskapsområden. För att utföra 
analyserna kan då krävas olika typer av dyra 
tekniska apparater och högt specialiserad la-
boratoriepersonal som kan anpassa sig till 
diagnostikmetodernas snabba utveckling. 
Därför är det motiverat att vid behov överfö-
ra de identifieringsuppgifter som kräver spe-
cialkunnande till olika experter vid universi-
teten och forskningsinstituten.  
För att även framöver kunna möta utmaning-
arna inom växtsundhetens område, borde de i 
Finland tillgängliga resurserna inom forsk-
ning och analys förenas. Dessutom är det 
skäl att öka samarbetet med andra medlems-
stater. Möjligheterna att omorganisera utfö-
randet av laboratorieanalyser har diskuterats 
inom Lynet-laboratoriearbetsgruppen som 
lyder under Sammanslutningen för natur-
resurs- och miljöforskning. Om Sam-
manslutningen för naturresurs- och miljö-
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forskning bestäms i statsrådets förordning 
797/2009. Till den hör förutom Livsmedels-
säkerhetsverket Skogsforskningsinstitutet, 
Forskningscentralen för jordbruk och livs-
medelsekonomi, Vilt- och fiskeriforsknings-
institutet, Finlands miljöcentral och Geode-
tiska institutet. En av sammanslutningens 
uppgifter är att främja samarbetet mellan 
forskningsinstituten, universiteten, universi-
tetscentren och yrkeshögskolorna inom na-
turresurs- och miljöforskningen och att koor-
dinera produktionen av sakkunnigtjänster. 
Forskningsinstituten har ofta specialiserad 
teknisk apparatur och specialkompetens, som 
eventuellt kan behövas vid identifieringen av 
mera okända skadegörare. Skogsforsknings-
institutet har redan nu utfört laboratorieana-
lyser för identifiering av skadegörare i skog 
med stöd av lagen om bekämpning av insekt- 
och svampskador i skog (263/1991) och åt 
institutet kunde i och med ändringen av växt-
sundhetslagen vid behov ges möjlighet att 
göra analyser av skadegörare även med stöd 
av växtsundhetslagen.   
 
2  De vikt igaste  förslagen 

I propositionen föreslås det att man fogar 
till växtsundhetslagen regler om delegering 
av laboratorieanalyser och godkännande av 
laboratorier som ska utföra delegerade upp-
gifter. Det är inte nödvändigt att till alla delar 
koncentrera utförandet av laboratorieanalyser 
så att de utförs som myndighetsverksamhet, 
eftersom de beslut som görs på basis av ana-
lyserna ändå alltid ska fattas av Livsmedels-
säkerhetsverket i egenskap av växtsundhets-
myndighet eller närings-, trafik- och miljö-
centralen inom sitt verksamhetsområde.  

Enligt förslaget ska Livsmedelssäkerhets-
verket kunna bistås av andra offentligrättsli-
ga eller privaträttsliga aktörer i fråga om vis-
sa laboratorieuppgifter som betjänar myndig-
heten. De juridiska personer som utför dele-
gerade laboratorieanalyser kan således även 
stå utanför den egentliga myndighetsorgani-
sationen.  

Laboratorieanalyserna avses kunna delege-
ras endast då Livsmedelssäkerhetsverket kan 
fastställa att det auktoriserade laboratoriet, då 
det utför delegerade uppgifter, fungerar opar-
tiskt, analyserar tillförlitligt och säkerställer 

den nödvändiga datasekretessen och att det 
inte uppstår någon intressekonflikt i relation 
till dess övriga verksamhet. Innan laboratori-
et godkänns ska Livsmedelssäkerhetsverket 
säkerställa att laboratoriet har kompetens för 
de delegerade uppgifterna. I praktiken kan 
analysernas innehåll och villkoren för labora-
toriets och laboratoriepersonalens behörighet 
och andra villkor variera till exempel enligt 
den skadegörare som utreds. Laboratorierna 
ska ändå alltid ha tillräcklig yrkeskunskap 
och förtrogenhet med den analys som ska ut-
föras och med kraven enligt god laboratorie-
sed. Laboratoriepersonalen föreslås i sin bi-
trädande uppgift handla under tjänsteansvar 
och enligt kraven för god förvaltning. 

Inga andra uppgifter inom auktoriserade 
laboratorier än de som utförs som biträde till 
en myndighet är offentliga förvaltningsupp-
gifter, varför propositionen inte har några 
verkningar på laboratoriernas övriga uppgif-
ter. Vid skötseln av en offentlig förvaltnings-
uppgift ska laboratorierna alltid trygga skyd-
det av konfidentiella uppgifter.  

Det ska även vara möjligt att överföra labo-
ratorieanalyser till auktoriserade laboratorier 
eller myndighetslaboratorier i andra med-
lemsländer inom gemenskapen. Enligt reci-
procitetsprincipen behövs inte ett särskilt 
godkännande av Livsmedelssäkerhetsverket 
om laboratoriet redan har erhållit ett motsva-
rande godkännande som föreslås i denna lag i 
ett annat medlemsland.  
 
3  Föreslagna ändringar  

I propositionen föreslås att ett nytt 4 a kapi-
tel fogas till lagen om skydd för växters 
sundhet. Kapitlet föreslås innehålla tre para-
grafer.  

15 a §. Undersökningslaboratorier. I para-
grafen föreslås bestämmelser om att de ana-
lyser som görs med grund i växtskyddslagen 
och med stöd av den utfärdade bestämmelser 
ska utföras hos Livsmedelssäkerhetsverket, i 
av Livsmedelssäkerhetsverket skriftligen 
auktoriserade laboratorier eller i laboratorium 
som har godkänts av en medlemsstat i Euro-
peiska unionen.  

I paragrafen nämnda auktoriserade labora-
torier kan till exempel vara privata laborato-
rier, till vilka Livsmedelssäkerhetsverket vid 
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behov kan överföra sådana återkommande 
laboratorieanalyser för vilka redan har ut-
vecklats noggranna analysmetoder. De labo-
ratorieanalyser som används grundar sig till 
exempel på EPPO:s diagnostikprotokoll eller 
på analysmetoder som härstammar från Eu-
ropeiska unionens råds kontrolldirektiv. Av 
Livsmedelssäkerhetsverket auktoriserade la-
boratorier kan vid behov även vara universi-
tet och forskningsinstitut, som i samarbete 
med Livsmedelssäkerhetsverket kan utföra 
långt specialiserade analyser för identifiering 
och fastställande av sådana skadegörare som 
inte förekommer i Finland eller ens i EU. De 
här undersökningarna kräver dyra tekniska 
apparater och specialiserad laboratorieperso-
nal som kan anpassa sig till diagnostikmeto-
dernas snabba utveckling. Någon färdig 
forskningsmetod för att identifiera en enskild 
ny skadegörare finns inte alltid och då kan 
det auktoriserade forskningsinstitutet bistå 
vid identifieringen av skadegöraren och 
eventuellt utveckla identifieringsmetoden. 
Användning av utomstående expertis vid si-
dan av Livsmedelssäkerhetsverkets sakkun-
skap på det sätt som bestämmelsen möjliggör 
gör att man snabbare får analysresultat vid 
arbetstoppar och i situationer som kräver 
specialkunnande. Vid hantering av växtsund-
heten är det viktigt att snabbt konstatera fö-
rekomsten av skadegörare.  

15 b §. Godkännande av auktoriserade la-
boratorier. I den här paragrafen föreslås ingå 
bestämmelser om godkännande och auktori-
sering av laboratorier. 

Vid bedömning av laboratoriernas kompe-
tens ska Livsmedelssäkerhetsverket beakta 
laboratoriernas tekniska beredskap och tidi-
gare mätningar, undersökningar och utred-
ningar som hänför sig till forskningsämnet 
samt personalens sakkunskap och erfarenhet. 
Laboratoriet ska ha ett skriftligt kvalitetssy-
stem och laboratoriet bör kunna påvisa till-
förlitligheten hos de bestämningar det har 
gjort. Vid bedömning av analysernas tillför-
litlighet kan Livsmedelssäkerhetsverket för-
utsätta att ifrågavarande analyser har ackredi-
terats eller godkänts genom något annat för-
farande på basis av vilket laboratoriernas 
kompetens och de utfärdade intygens trovär-
digheten kan konstateras på ett tillförlitligt 
sätt. Det får inte heller finnas någon intresse-

konflikt gällande de uppgifter som har över-
förts till laboratoriet och skötseln av andra 
uppgifter i laboratoriet. 

Livsmedelssäkerhetsverket ska på ansökan 
godkänna laboratorierna på basis av de ana-
lysbehov som har lagts fram. Ett villkor för 
godkännande är att laboratoriet uppfyller 
kraven i 1 momentet. Auktoriseringen ska 
ges på viss tid eller tillsvidare. En översyn 
kan göras vid behov och alltid före en ny 
auktorisering på viss tid.  

Laboratoriet ska vara förpliktat att utan 
dröjsmål informera Livsmedelssäkerhetsver-
ket om sådana ändringar i laboratoriets verk-
samhet som inverkar på villkoren för god-
kännande av laboratoriet. 

Det ska även vara möjligt att överföra labo-
ratorieanalyser till andra auktoriserade labo-
ratorier eller myndighetslaboratorier i andra 
av gemenskapens medlemsländer. Eftersom 
laboratoriet redan har erhållit ett motsvaran-
de godkännande i ifrågavarande medlems-
land behövs inte längre ett särskilt godkän-
nande av Livsmedelssäkerhetsverket.  

15 c §. Tillsyn över auktoriserade labora-
torier. Tillsynen över de auktoriserade labo-
ratorierna ska ordnas på ett lämpligt sätt.  

Livsmedelssäkerhetsverket ska övervaka 
laboratoriernas verksamhet och kan vid be-
hov uppmana laboratoriet att avhjälpa brister 
i verksamheten inom utsatt tid. Om laborato-
riet trots uppmaning inte åtgärdar bristerna 
inom tidsfristen kan Livsmedelssäkerhets-
verket återkalla godkännandet. Att återkalla 
godkännandet kan även bli aktuellt om labo-
ratoriets verksamhet inte längre uppfyller de 
uppställda kraven.  

Med tanke på tillsynen av de godkända la-
boratorierna är det ändamålsenligt och nöd-
vändigt att föra register över godkända labo-
ratorier. Man föreslår att i registret införs det 
godkända laboratoriets namn och kontakt-
uppgifter, de analysmetoder som är föremål 
för bedömningen samt namnet på den person 
som ansvarar för undersökningarna i labora-
toriet. Registret ska upprätthållas av Livsme-
delssäkerhetsverket. 

I det tredje momentet hänvisas till de all-
männa förvaltningslagarna, skadeståndslagen 
och strafflagen. Dessa lagar tryggar en god 
beredning av förvaltningsärenden enligt 
växtsundhetslagen i likhet med nu gällande 
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lagstiftning, också då utomstående experter 
anlitas. På förvaltning av registret tillämpas 
lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens 
informationssystem.  
 
4  Proposi t ionens konsekvenser  

Målsättningen är att säkerställa att rutinar-
tade undersökningsresultat fås snabbt och att 
trygga ett tillräckligt kunnande för att konsta-
tera och verifiera nya skadegörare som tidi-
gare inte har förekommit i Finland. Det här 
bidrar till att nödvändiga bekämpningsåtgär-
der snabbt kan inledas.  
 
 
4.1 Ekonomiska konsekvenser 

Om Livsmedelssäkerhetsverket delegerar 
laboratorieanalyser till privata laboratorier, 
universitet och forskningsinstitut, medför 
detta kostnader för verket. Kostnadernas stor-
lek påverkas av vilken typ och mängd av 
analyser som delegeras. Livsmedelssäker-
hetsverket gör årligen cirka 12 000 analyser 
enligt växtsundhetslagen, av vilka en del är 
möjliga att låta utföras av utomstående labo-
ratorier. Livsmedelssäkerhetsverket kan å 
andra sidan samtidigt spara resurser till andra 
uppgifter, varför man kan uppskatta att kost-
naderna kompenseras av motsvarande inbe-
sparingar. Godkännandet av auktoriserade 
laboratorier och delegeringen av analyser fö-
reslås förverkligas inom ramarna och riktlin-
jerna för statsfinanserna.  

Lagändringen gör det möjligt för Livsme-
delssäkerhetsverket att själv på begäran av 
andra aktörer utföra avgiftsbelagda laborato-
rieanalyser gällande andra skadegörare än de 
som hänför sig till de officiella proven. Det 
här ger Livsmedelssäkerhetsverket inkoms-
ter.  

Förslaget medför även ekonomiska konse-
kvenser för de auktoriserade laboratorier som 
utför analyser på uppdrag av Livsmedelssä-
kerhetsverket eftersom laboratorierna först 
eventuellt måste ackreditera den analysmetod 
som de använder. En ackreditering av en ana-
lysmetod brukar kosta minst 5 500—7 500 
euro beroende på den arbetsmängd som 
krävs. Ett eventuellt preliminärt utvärde-

ringsbesök samt resekostnader och översyn 
efter viss tid medför ytterligare kostnader.  
 
4.2 Konsekvenser för myndigheterna  

Antalet laboratorieanalyser gällande skade-
görare har ökat de senaste åren och det är tro-
ligt att man i och med klimatförändringen 
och den ökade internationella handeln kom-
mer att hitta ett större antal nya skadegörare. 
Alla laboratorieanalyser som förutsätts i 
växtsundhetslagen utförs i dag vid Livsme-
delssäkerhetsverket. Fastän det förutspås att 
mängden skadegörare som undersöks kom-
mer att öka, antas personresurser vid Livs-
medelssäkerhetsverket inte öka. De tilltagan-
de utmaningarna gällande växtsundheten 
kräver nya lösningar.  

Att överföra återkommande laboratorieana-
lyser till auktoriserade privata laboratorier 
ökar i viss mån Livsmedelssäkerhetsverkets 
uppgifter som godkännare av laboratorierna 
samt som övervakare och registerförare. De-
legeringen av analyser åt auktoriserade labo-
ratorier under arbetstoppar förbättrar för sin 
del växtsundheten då undersökningsresulta-
ten fås snabbare och bekämpningsåtgärder 
kan inledas i ett tidigare skede. Staten ersät-
ter årligen 1—2 miljoner euro till odlare som 
drabbas av kostnader på grund av bekämp-
ning av karantänskadegörare. Inledandet av 
bekämpningsåtgärder i ett så tidigt skede som 
möjligt genast när förekomsten av skadegö-
rare har konstaterats i laboratorieanalyser 
minskar bekämpningskostnaderna. Bekämp-
ningen lyckas bättre och går snabbare i bör-
jan av förekomsten innan skadegöraren har 
hunnit sprida sig i produktionen. 

Identifiering och fastställande av nya ska-
degörare kan också kräva sådan specialkun-
skap och långt specialiserade analyser med 
apparater som Livsmedelssäkerhetsverket 
nödvändigtvis inte har tillgång till. Den före-
slagna ändringen i växtsundhetslagen ger 
Livsmedelssäkerhetsverket möjlighet att 
överföra analyser att utföras av forskningsin-
stitut eller universitet. Laboratorieanalyser 
föreslås också kunna överföras till auktorise-
rade myndighetslaboratorier i andra med-
lemsländer i gemenskapen.  

Den föreslagna lagändringen ger också 
Livsmedelssäkerhetsverket möjlighet att idka 
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avgiftsbelagd laboratorieverksamhet beträf-
fande andra än officiella prover på skadegö-
rare. Aktörerna ska kunna beställa laborato-
rieanalyser på skadegörare som köptjänst av 
Livsmedelssäkerhetsverket.   
 
4.3 Konsekvenser för miljön  

Syftet med växtsundhetslagstiftningen är 
att upprätthålla växternas goda sundhetstill-
stånd i Finland och att förhindra att för jord- 
och skogsbruket samt trädgårdsodlingen far-
liga skadegörare sprids till landet. En snabb 
identifiering av skadegörare gör det möjligt 
att inleda bekämpningsåtgärder redan i ett ti-
digt skede innan skadegöraren hinner sprida 
sig och orsaka omfattande skador inom jord- 
eller skogsbruket eller trädgårdsodlingen. Ti-
dig observation och identifiering av skadegö-
raren gör att mängden växtskyddsmedel och 
området där de används är mindre, vilket 
minskar de skadliga miljöeffekterna.  
 
4.4 Konsekvenser för företagen 

Odlarna samt jord- och skogsbruks- samt 
trädgårdsföretagen har också nytta av att 
Livsmedelssäkerhetsverket vid arbetstoppar 
kan delegera laboratorieuppgifter till auktori-
serade laboratorier. Dessa får snabbt vetskap 
om skadegörare och kan redan i ett tidigt 
skede inleda utrotningsåtgärder. Till exempel 
produktionsperioden för plantor av grönsaker 
och prydnadsväxter som drivs upp i växthus 
är relativt kort och bekämpningsåtgärder som 
pågår under en längre tid kan helt hindra för-
säljningen av plantorna eftersom försäljning 
av kontaminerade plantor inte kan tillåtas. 
Leverans och försäljning av färdiga plantor 
till kunderna sker i ett visst tillväxtskede och 
vid vissa leveranstidpunkter. Om försäljning-
en inte lyckas under säsong, skaffar kunderna 
sina växter av andra leverantörer eller till ex-
empel från andra EU-länder. Import från EU-
länderna kan igen öka spridningsrisken gäl-
lande skadegörare. För att försäljningssä-
songen ska lyckas är det ytterst viktigt för fö-
retagen att så tidigt som möjligt påbörja ut-
rotningen av skadegörare. Möjligheten att de-
legera laboratorieuppgifter från en myndighet 
till privata laboratorier ökar dessutom kon-
kurrensen på marknaden. Eventuellt främjas 

till och med uppkomsten av nya företag inom 
branschen vilket stöder sysselsättningen.  
 
5  Beredning av proposi t ionen  

Propositionen har beretts vid jord- och 
skogsbruksministeriet i samarbete med 
Livsmedelssäkerhetsverket, Forskningscen-
tralen för jordbruk och livsmedelsekonomi, 
Skogsforskningsinstitutet och Helsingfors 
universitet. 

Utlåtanden om utkastet till proposition har 
inbegärts av Potatisforskningsinstitutet, 
Skogsforskningsinstitutet, Forskningscentra-
len för jordbruk och livsmedelsekonomi, 
Helsingfors universitet, Tullaboratoriet, Sta-
tens tekniska forskningscentral, Finska Cen-
tralen för Utsädespotatis Ab, Livsmedelssä-
kerhetsverket, Centralen för sockerbetsforsk-
ning, jordbruks- och skogsavdelningarna vid 
jord- och skogsbruksministeriet, finansmini-
steriet, justitieministeriet, arbets- och när-
ingsministeriet, Maa- ja metsätaloustuottajain 
keskusliitto MTK ry, Svenska lantbrukspro-
ducenternas centralförbund SLC rf, Ålands 
landskapsregering, Kauppapuutarhaliitto – 
Handelsträdgårdsförbundet ry, Puutarhaliitto 
– Trädgårdsförbundet ry samt närings- trafik- 
och miljöcentralerna.  

Alla remissinstanser har ansett att den före-
slagna ändringen är nödvändig. Av utlåtan-
dena framgick att bekämpningsbeslut på ba-
sis av laboratorieanalyser fattas förutom av 
Livsmedelssäkerhetsverket även av närings- 
trafik- och miljöcentralernas växtinspektör. 
Centralen för sockerbetsforskning, arbets- 
och näringsministeriet samt finansministeriet 
ansåg i sina utlåtanden att det tydligare bör 
framgå att laboratorieundersökningar vid be-
hov även kan utföras av laboratorier i andra 
medlemsländer och enligt Livsmedelssäker-
hetsverket bör detta vara möjligt utan ett sär-
skilt godkännande. Dessutom ansåg både ar-
bets- och näringsministeriet och justitiemini-
steriet att det är viktigt att laboratorierna för-
pliktas att meddela Livsmedelssäkerhetsver-
ket om sådana ändringar i sin verksamhet 
som påverkar förutsättningarna för godkän-
nande. Finansministeriet framhöll att delege-
ringen av analysuppgifter och auktorisering-
en av laboratorier bör handlas inom de fast-
slagna ramarna och riktlinjerna för statsfi-
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nanserna. Justitieministeriet ville att texten 
om godkännandet av laboratorier i 15 b § 
preciseras på ett sådant sätt att den motsvarar 
motiveringarna så att kravet på det auktorise-
rade laboratoriets oavhängighet och persona-
lens sakkunskap skrivs in i paragrafen. Para-
grafen bör också förtydligas genom ett tillägg 
där det framgår om godkännandet har getts 
tills vidare eller på viss tid. Dessutom ansåg 
justitieministeriet att det är nödvändigt att 
binda möjligheten att återkalla godkännandet 
till det felaktiga förfarandet eller till hur all-
varlig och återkommande underlåtenheten 
varit och till det att laboratoriet trots uppma-
ning inte inom av myndighet utsatt skälig tid 
har rättat till bristerna.  

De anmärkningar som framförts i utlåtan-
dena har i mån av möjlighet beaktats vid den 
fortsatta beredningen.  
 
6  Ikraft trädande  

Lagen föreslås träda ikraft den 1 januari 
2011. 
 
7  Förhål lande t i l l  grundlagen och 

lagst i f tningsordning 

Enligt 124 § i grundlagen kan offentliga 
förvaltningsuppgifter anförtros andra än 
myndigheter endast genom lag eller med stöd 
av lag, om det behövs för en ändamålsenlig 
skötsel av uppgifterna och det inte äventyrar 
de grundläggande fri- och rättigheterna, rätts-
säkerheten eller andra krav på god förvalt-
ning.  

Enligt den föreslagna 15 a § i växtsund-
hetslagen kan Livsmedelssäkerhetsverket vid 
laboratorieanalyser biträdas förutom av ett 
myndighetslaboratorium av universitet, 
forskningsinstitut och privata laboratorier. 
Livsmedelssäkerhetsverket eller närings-, tra-
fik- och miljöcentralen i egenskap av över-
vakningsmyndighet inom sitt område fattar 
dock besluten på basis av dessa undersök-
ningar och analyser.  

Det kan vara ändamålsenligt att överföra 
den föreslagna verksamheten till aktörer 
utanför myndighetsmaskineriet om myndig-

heterna inte har resurser att utföra alla kon-
trollåtgärder själva. Det här kan också vara 
ekonomiskt, smidigare och effektivare efter-
som ett laboratorium som har specialiserat 
sig i ämnet i allmänhet redan har de tekniska 
apparaterna, långt framskridna analyser inom 
det egna området och den specialiserade per-
sonal som behövs för undersökningen. De 
auktoriserade laboratorierna övervakas av 
tillsynsmyndigheten och för dem gäller 
samma regler om straffrättsligt tjänsteansvar 
som för tjänstemän. På auktoriserade labora-
torier ska även tillämpas jävsreglerna i 27 
och 28 § i förvaltningslagen och bestämmel-
sen i 26 § om tolkning och översättning. De 
auktoriserade laboratorierna ska också fästa 
uppmärksamhet vid att aktörens grundrättig-
het att framställa sina egna synpunkter på sitt 
modersmål finska eller svenska förverkligas. 
I paragrafen har således tryggats att även 
grundrättigheterna, rättsskyddet och kravet 
på god förvaltning tillgodoses som sig bör.  

Enligt 80 § i grundlagens ska genom lag ut-
färdas bestämmelser om grunderna för indi-
videns rättigheter och skyldigheter samt om 
frågor som enligt grundlagen i övrigt hör till 
området för lag. Enligt grundlagsutskottets 
praxis (GrUU 56/2002 rd) ska bemyndigan-
den som hänför sig till utfärdandet av förord-
ningar och delegering av lagstiftningsmakt 
vara tillräckligt specificerade och exakt av-
gränsade. Av lagen ska klart framgå till vilka 
delar det är meningen att om saken kan be-
stämmas genom förordning.  

Enligt den föreslagna 15 b § har jord och 
skogsbruksministeriet rätt att utfärda närmare 
bestämmelser genom förordning. Eftersom 
det är fråga om en exakt avgränsad bestäm-
melse som gäller tillämpningen av lagstift-
ningen, kan bemyndigandet att utfärda för-
ordning anses uppfylla kraven i 80 § 2 mom. 
i grundlagen. På de grunder som anförts ovan 
anses att det lagförslag som ingår i proposi-
tionen kan behandlas i vanlig lagstiftnings-
ordning. 
 

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

Lag 

om ändring av lagen om skydd för växters sundhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till lagen om skydd för växters sundhet (702/2003) ett nytt 4 a kapitel som följer:   

 
4 a kap. 

Laboratorier 

15 a § 

Undersökningslaboratorier  

Behandling av prover och undersökningar 
som förutsätts i denna lag och i bestämmelser 
utfärdade med stöd av den ska utföras vid 
Livsmedelssäkerhetsverket eller vid ett auk-
toriserat laboratorium som har godkänts av 
Livsmedelssäkerhetsverket eller godkänts av 
en medlemsstat i Europeiska unionen. 
 

15 b § 

Godkännande av auktoriserade laboratorier 

Ett auktoriserat laboratorium ska vara funk-
tionellt och ekonomiskt självständigt. Labo-
ratoriet ska ha tillgång till tillräcklig yrkes-
kunnig personal och ha den tekniska bered-
skap som behövs för verksamheten. Labora-
toriet ska ha ett skriftligt kvalitetssystem och 
laboratoriet ska kunna påvisa tillförlitligheten 
hos de bestämningar som det har gjort. 

Livsmedelssäkerhetsverket godkänner på 
ansökan ett laboratorium som auktoriserat 
laboratorium för viss tid eller tills vidare. Ett 
villkor för att ett laboratorium ska godkännas 
är att det uppfyller kraven i 1 mom. Ett auk-
toriserat laboratorium ska utan dröjsmål in-
formera Livsmedelssäkerhetsverket om så-
dana ändringar i laboratoriets verksamhet 
som inverkar på villkoren för godkännande 
av laboratoriet. 

Närmare bestämmelser om villkoren för 
godkännande av laboratorier kan utfärdas 
genom förordning av jord- och skogsbruks-
ministeriet. 
 

15 c § 

Tillsyn över auktoriserade laboratorier 

Livsmedelssäkerhetsverket övervakar att de 
auktoriserade laboratorierna då de utför sina 
uppgifter enligt denna lag följer denna lag 
och de bestämmelser som utfärdats med stöd 
av den. Om ett laboratorium inte längre upp-
fyller villkoren för godkännande enligt 
15 b § eller om det annars förekommer all-
varliga brister i laboratoriets verksamhet, ska 
Livsmedelssäkerhetsverket uppmana labora-
toriet att avhjälpa bristerna inom utsatt tid. 
Livsmedelssäkerhetsverket ska återkalla 
godkännandet, om bristerna inte avhjälpts 
inom den utsatta tiden. 

Livsmedelssäkerhetsverket för med tanke 
på den tillsyn som avses i 1 mom. register 
över godkända laboratorier. I registret an-
tecknas det godkända laboratoriets namn och 
kontaktuppgifter, delegerade uppgifter samt 
namnet på den person som ansvarar för un-
dersökningarna i laboratoriet. 

På insamling och registrering av person-
uppgifter samt på användning av register-
uppgifterna tillämpas vad som bestäms i la-
gen om landsbygdsnäringsförvaltningens in-
formationssystem (284/2008). Ett auktorise-
rat laboratorium ska då det utför uppgifter 
enligt denna lag följa vad som bestäms i för-
valtningslagen (434/2003), språklagen 
(423/2003), lagen om offentlighet i myndig-
heternas verksamhet (621/1999) och lagen 
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om elektronisk kommunikation i myndighe-
ternas verksamhet (13/2003). På personalen 
vid ett auktoriserat laboratorium som utför 
uppgifter enligt denna lag ska bestämmelser-
na om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas. 

Bestämmelser om skadeståndsansvar ingår i 
skadeståndslagen (412/1974). 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
 

Helsingfors den 27 augusti 2010 

 
Republikens president 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila 
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