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I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om skydd för växters sundhet (702/2003) 34 och 35 § som följer:

34 §

Överklagande

Beslut enligt 11 § eller 6 kap. samt Livs-
medelssäkerhetsverkets beslut om återbäring
av obehörig vinst får överklagas genom be-
svär hos förvaltningsdomstolen på det sätt
som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen
(586/1996).

I fråga om andra beslut får på det sätt som
föreskrivs i förvaltningslagen omprövning
begäras hos den myndighet som fattat beslu-
tet. Beslut som meddelats med anledning av
en begäran om omprövning får överklagas
genom besvär hos förvaltningsdomstolen på
det sätt som föreskrivs i förvaltningspro-
cesslagen.

Behörig förvaltningsdomstol är den för-
valtningsdomstol vars domkrets beslutet hu-
vudsakligen hänför sig till antingen på grund
av områdets läge eller näringsutövarens he-
mort.

Besvärsskriften får ges in också till den
myndighet som fattat beslutet. Myndigheten
ska utan dröjsmål sända besvärsskriften samt
handlingarna i ärendet och sitt utlåtande över
besvären till förvaltningsdomstolen.

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende
som gäller beslut enligt 11 § eller 6 kap. eller
Livsmedelssäkerhetsverkets beslut om åter-
bäring av obehörig vinst får överklagas ge-
nom besvär hos högsta förvaltningsdomsto-
len på det sätt som föreskrivs i förvaltnings-
processlagen. Andra beslut av förvaltnings-
domstolen får överklagas genom besvär en-
dast om högsta förvaltningsdomstolen bevil-
jar besvärstillstånd.

I fråga om uppgifter som i enlighet med
14 § 2 mom. genom förordning av jord- och
skogsbruksministeriet överförts till Tullen
söks ändring i den ordning som föreskrivs i
tullagen (1466/1994).

35 §

Verkställighet

I ett beslut som fattas med stöd av denna
lag kan det bestämmas att beslutet ska iakttas
även om det överklagas, om inte besvärs-
myndigheten bestämmer något annat.

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms
särskilt genom lag.
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