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L a g

321/2014

om ändring av hästhushållningslagen

Utfärdad i Helsingfors den 11 april 2014

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i hästhushållningslagen (796/1993) 2, 3 och 5 kap. samt 13 och 16 §, av dem 13 §

sådan den lyder i lag 1208/1994,
ändras lagens rubrik, 1, 2 och 6 §, 7 § 2 mom. samt 11, 12 och 15 §,
av dem 1 § sådan den lyder i lag 1208/1994, 11 § sådan den lyder delvis ändrad i lag

1208/1994 och 15 § sådan den lyder i lagarna 730/1995 och 670/1999, samt
fogas till 7 § ett nytt 3 mom. som följer:

L a g
om hästtävlingar

1 §

Tillämpningsområde

I tävlingsverksamhet med hästdjur, nedan
hästar, ska iakttas vad som föreskrivs nedan.

2 §

Förhållande till annan lagstiftning

Om lagen om användning av avkastningen
av totospel för främjande av hästuppfödning
och hästsport (1055/2001) innehåller bestäm-
melser som avviker från denna lag, ska de

tillämpas i stället för denna lag.

6 §

Tävlingsregler

Tävlingsreglerna ska innehålla maximi- el-
ler minimikraven för deltagande i en tävling,
bedömningen vid tävlingen samt de pris som
kan vinnas i tävlingen.

Tävlingsreglerna får inte vara diskrimine-
rande för hästar som är registrerade i andra
medlemsstater inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet eller för hästar som här-
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stammar från andra medlemsstater inom Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet.

7 §

Tillämpning av diskrimineringsförbudet

— — — — — — — — — — — — —
Trots diskrimineringsförbudet får högst 20

procent av prissumman avsättas för att
trygga, utveckla och förbättra avelsverksam-
heten.

Centralorganisationerna för hästhushåll-
ning ska årligen lämna en rapport till jord-
och skogsbruksministeriet om de tävlingar
som avses i 1 mom. och om grunderna för
fördelningen av de medel som avses i
2 mom.

11 §

Myndigheter

Jord- och skogsbruksministeriet övervakar
tävlingsverksamheten med hästar enligt vad
som föreskrivs i 6 och 7 §.

Bestämmelser om jord- och skogsbruksmi-
nisteriets rätt att vid behov få handräckning
vid utförandet av en inspektion finns i po-
lislagen (872/2011).

12 §

Inspektionsrätt

Jord- och skogsbruksministeriet har rätt att
av den som ordnar hästtävlingar eller av en
representant för denne få de handlingar och
uppgifter som behövs för tillsynen över täv-
lingsverksamheten samt rätt att utföra inspek-
tion i dennes lokaler. Inspektioner får dock
inte utföras i utrymmen som används för
boende av permanent natur. Med handlingar
avses även material som skapats eller lagrats
med hjälp av automatisk databehandling eller
på något annat sätt.

15 §

Hästtävlingsförseelse

Den som uppsåtligen gör sig skyldig till
diskriminering enligt 6 eller 7 § ska för häst-
tävlingsförseelse dömas till böter.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.
Beslut om godkännande av stambokfö-

rande sammanslutning som fattats före ikraft-
trädandet av denna lag förblir i kraft.

På ansökningar som har blivit anhängiga
före denna lags ikraftträdande tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 11 april 2014

Republikens President
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