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295/2015
Lag
om ändring av 3 och 5 § i livsmedelslagen
Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i livsmedelslagen (23/2006) 3 § 1 mom. 23 punkten och 5 §, av dem 3 § 1 mom. 23
punkten sådan den lyder i lag 881/2014, och
fogas till 3 § 1 mom., sådant det lyder i lag 352/2011, 365/2013 och 881/2014, en ny 24
punkt som följer:
3§

5§

Europeiska unionens lagstiftning

Förhållande till annan lagstiftning

Denna lag tillämpas också på genomförandet av följande rättsakter om livsmedel och
livsmedelstillsyn som utfärdats av Europeiska 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:
— — — — — — — — — — — — —
23) rådets förordning (EEG) nr 1601/91
om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av aromatiserade
viner, aromatiserade vinbaserade drycker och
aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter,
24) rådets förordning (EG) nr 834/2007
om ekologisk produktion och märkning av
ekologiska produkter och om upphävande av
förordning (EEG) nr 2092/91.
— — — — — — — — — — — — —

Bestämmelser om kraven när det gäller
hälsotillståndet hos personer som hanterar
livsmedel finns också i lagen om smittsamma
sjukdomar (583/1986). I hälsoskyddslagen
(763/1994) föreskrivs om kvaliteten på hushållsvatten och förebyggande av vattenburna
sjukdomar. Bestämmelser om bekämpande
av djursjukdomar som inverkar på livsmedelssäkerheten och sjukdomar som sprids från
djur till människor finns också i lagen om
djursjukdomar (441/2013). I lagen om veterinär gränskontroll (1192/1996) föreskrivs om
kraven och övervakningen när det gäller införsel av livsmedel av animaliskt ursprung
från länder utanför Europeiska gemenskapen.
I strålskyddslagen (592/1991) föreskrivs om
grunderna för bedömning av strålsäkerheten i
fråga om livsmedel. I lagen om tillsyn över
ekologisk produktion (294/2015) föreskrivs
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om ekologisk produktion och märkning av
ekologiskt producerade produkter.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.
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