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L a g
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om ändring av livsmedelslagen

Utfärdad i Helsingfors den 7 november 2014

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i livsmedelslagen (23/2006) 3 § 1 mom. 20 punkten, 6 § 31 punkten och rubriken för

6 a kap., sådana de lyder, 3 § 1 mom. 20 punkten i lag 365/2013 samt 6 § 31 punkten och
rubriken för 6 a kap. i lag 503/2014, och

fogas till 3 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 352/2011 och 365/2013, nya 21—23
punkter, till 6 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1137/2008, 352/2011, 365/2013 och
503/2014, en ny 32 punkt och till lagen nya 54 d och 54 e § som följer:

3 §

Europeiska unionens lagstiftning

Denna lag tillämpas också på genomföran-
det av följande rättsakter om livsmedel och
livsmedelstillsyn som utfärdats av Europe-
iska unionen och rättsakter som utfärdats
med stöd av dessa, till den del inte något
annat föreskrivs om genomförandet av dessa
rättsakter någon annanstans i lag:
— — — — — — — — — — — — —

20) rådets förordning (EG) nr 1224/2009
om införande av ett kontrollsystem i gemen-
skapen för att säkerställa att bestämmelserna i
den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs,
om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96,
(EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG)
nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr
2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr
509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr
1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr
1342/2008 och upphävande av förordningarna
(EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG)
nr 1966/2006, nedan kontrollförordningen för
fiskeripolitiken,

21) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsord-
ningar för jordbruksprodukter och livsmedel,
nedan förordningen om kvalitetsordningar,

22) Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 110/2008 om definition, be-
skrivning, presentation och märkning av,
samt skydd av geografiska beteckningar för,
spritdrycker, samt om upphävande av rådets
förordning (EEG) nr 1576/89,

23) rådets förordning (EEG) nr 1601/91 om
allmänna bestämmelser för definition, beskriv-
ning och presentation av aromatiserade viner,
aromatiserade vinbaserade drycker och aroma-
tiserade drinkar baserade på vinprodukter.
— — — — — — — — — — — — —

6 §

Definitioner

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

31) kontrollerade uppfödningsförhållan-
den kontrollerade uppfödningsförhållanden
enligt artikel 1.2 i kommissionens förordning
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(EG) 2075/2005 om fastställande av särskilda
bestämmelser för offentlig kontroll av triki-
ner i kött, nedan trikinförordningen,

32) namnskyddade produkter sådana ur-
sprungsbeteckningar och skyddade geogra-
fiska beteckningar för jordbruksprodukter
och livsmedel samt sådana garanterade tradi-
tionella specialiteter som avses i förord-
ningen om kvalitetsordningar.

6 a kap.

Kvalitetssystem för livsmedel och officiellt
erkännande av kontrollerade uppföd-

ningsförhållanden

54 d §

Registrering av namnskyddade produkter

Bestämmelser om förutsättningarna för re-
gistrering, aktörer som är behöriga att ansöka
om registrering, behandling av ansökningar
och invändningsförfarandet i samband med
behandlingen, Europeiska kommissionens
befogenhet för beviljande av registrering och
avregistrering samt om användning av, skydd
för och kontroll av namnskyddade produkter
finns i förordningen om kvalitetsordningar.

Landsbygdsverket behandlar och offentlig-
gör ansökningar om registrering av namn-
skyddade produkter, ordnar det nationella in-
vändningsförfarandet och beslutar om när
förutsättningarna för registrering uppfylls i
Finland så som förutsätts i förordningen om
kvalitetsordningar. Om förutsättningarna

uppfylls, offentliggör Landsbygdsverket sitt
beslut och skickar ansökan till Europeiska
kommissionen.

Närmare bestämmelser om ansökan om re-
gistrering, om invändningsförfarandet och
om offentliggörandet av ansökningar och be-
slut får utfärdas genom förordning av jord-
och skogsbruksministeriet.

54 e §

Anmälan om framställning av registrerade
namnskyddade produkter

En livsmedelsföretagare som framställer
en registrerad namnskyddad produkt ska
innan produkten börjar släppas ut på markna-
den anmäla produktens namn och framställ-
ningsplats till den tillsynsmyndighet som av-
ses i 30—32 §. Tillsynsmyndigheten ska utan
dröjsmål underrättas om avbrytande eller
nedläggning av framställningen.

Närmare bestämmelser om anmälnings-
skyldiga företagare, om de uppgifter som ska
ges i anmälan och om hur anmälan ska göras
får utfärdas genom förordning av jord- och
skogsbruksministeriet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
På ärenden som är anhängiga när denna

lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser
som gällde vid ikraftträdandet. Livsmedelsfö-
retagare som när lagen träder i kraft produce-
rar eller framställer registrerade namnskyd-
dade produkter ska göra den anmälan som
avses i 54 e § 1 mom. före utgången av 2015.
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