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L a g

503/2014

om ändring av livsmedelslagen

Utfärdad i Nådendal den 27 juni 2014

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i livsmedelslagen (23/2006) 22 § 6 mom., sådant det lyder i lag 365/2013,
ändras 6 § 30 punkten, 30 § 10 punkten, 43 § 3 och 4 mom., rubriken för 6 a kap. och 83 §

1 mom., sådana de lyder, 6 § 30 punkten, 30 § 10 punkten och rubriken för 6 a kap. i lag
365/2013 samt 43 § 3 och 4 mom. och 83 § 1 mom. i lag 352/2011, samt

fogas till 6 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1137/2008, 352/2011 och 365/2013, en
ny 31 punkt., till 30 §, sådan den lyder i lagarna 352/2011 och 365/2013, en ny 11 punkt, till
34 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1495/2009 och 365/2013, ett nytt 8 mom. och till
lagen en ny 54 c §, som följer:

6 §

Definitioner

I denna lag avses med
— — — — — — — — — — — — —

30) nationella kvalitetssystem för livs-
medel kvalitetssystem enligt artikel 22 i kom-
missionens förordning (EG) nr 1974/2006
om tillämpningsföreskrifter för rådets förord-
ning (EG) nr 1698/2005 om stöd för lands-
bygdsutveckling från Europeiska jordbruks-
fonden för landsbygdsutveckling (EJFLU),

31) kontrollerade uppfödningsförhållanden
kontrollerade uppfödningsförhållanden enligt
artikel 1.2 i kommissionens förordning (EG)

2075/2005 om fastställande av särskilda be-
stämmelser för offentlig kontroll av trikiner i
kött, nedan trikinförordningen.

30 §

Central myndighet

Livsmedelssäkerhetsverket planerar, styr,
utvecklar och verkställer livsmedelstillsynen
nationellt och på det sätt som anges i denna
lag, och ska dessutom
— — — — — — — — — — — — —

10) övervaka att villkoren för godkän-
nande av nationella kvalitetssystem som det
godkänt uppfylls,
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11) övervaka att kraven på kontrollerade
uppfödningsförhållanden som avses i trikin-
förordningen uppfylls på de primärproduk-
tionsställen och grupper av primärproduk-
tionsställen som verket har förklarat att upp-
fyller dessa krav.

34 §

Övriga tillsynsmyndigheter

— — — — — — — — — — — — —
Närings-, trafik- och miljöcentralerna utför

de kontroller som hänför sig till övervak-
ningen av de tvärvillkor som avses i lagen
om verkställighet av jordbruksstöd
(192/2013) och som gäller livsmedelshygi-
enen inom växtproduktion. Närings-, trafik-
och miljöcentralerna får i samband med över-
vakningen av tvärvillkoren ta myndighets-
prov för att undersöka rester av växtskydds-
medel. Dessutom får närings-, trafik- och
miljöcentralerna ta andra myndighetsprov på
uppdrag av Livsmedelssäkerhetsverket.

43 §

Köttbesiktning och övervakning i anslutning
därtill

— — — — — — — — — — — — —
Vid köttbesiktningen och övervakningen

kan statligt anställda köttinspektörer som ut-
bildats för ändamålet anlitas som hjälp. Vid
köttbesiktningen och övervakningen kan
också den personal som är anställd av livs-
medelsföretagaren anlitas som hjälp på det
sätt som anges i kontrollförordningen gäl-
lande livsmedel av animaliskt ursprung.

Närmare bestämmelser om köttbesiktning
och övervakning i anslutning därtill utfärdas
genom förordning av jord- och skogsbruks-
ministeriet. Livsmedelssäkerhetsverket får
besluta om ändring av frekvensen och om-
fattningen av trikinundersökningarna då tri-
kinförordningen ger möjlighet till det eller
kräver det.

6 a kap.

Nationella kvalitetssystem för livsmedel
och officiellt erkännande av kontrollerade

uppfödningsförhållanden

54 c §

Officiellt erkännande av kontrollerade
uppfödningsförhållanden

Livsmedelssäkerhetsverket erkänner på an-
sökan primärproduktionsställen eller grupper
av primärproduktionsställen som uppfyller
kraven på kontrollerade uppfödningsförhål-
landen som avses i trikinförordningen samt
utövar tillsyn över dem. Livsmedelssäker-
hetsverket kan återkalla ett erkännande, om
förutsättningarna för erkännande inte längre
uppfylls. Livsmedelssäkerhetsverket får be-
sluta att det ska göras i trikinförordningen
avsedda övervakningsundersökningar för ut-
redande av trikinförekomsten hos svin som
fötts upp under kontrollerade uppfödnings-
förhållanden.

Närmare bestämmelser om ansökan om of-
ficiellt erkännande av primärproduktionsstäl-
len eller grupper av ställen som uppfyller
kraven på kontrollerade uppfödningsförhål-
landen, om erkännandet och tillsynen samt
om återkallelse av erkännanden får utfärdas
genom förordning av jord- och skogsbruks-
ministeriet.

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 kontakt
med livsmedel, första ankomstplatser, livs-
medelsföretagare med ansvar för import och
vidareförmedling, godkända laboratorier, ut-
bildade personer som genomgått den utbild-
ning för jägare i hygien som avses i kapitel I
i avsnitt IV i bilaga III till hygienförord-
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ningen gällande livsmedel av animaliskt ur-
sprung samt över sådana primärproduktions-
ställen och grupper av primärproduktionsstäl-
len som verket har erkänt att uppfyller kraven
på kontrollerade uppfödningsförhållanden
som avses i trikinförordningen. livsmedelssä-

kerhetsverket ger ett godkännandenummer
till anläggningar som avses i 13 § 2 mom.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
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Republikens President

SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo

3503/2014

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET EDITA PRIMA AB / EDITA PUBLISHING AB ISSN 1456-9663 / 0787-3182 (tryckt)


