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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lag om ändring av livsmedelslagen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition förslås det ändringar i 
livsmedelslagen . Ändringarna föranleds av 
vissa ändringar i Europeiska unionens livs-
medelslagstiftning och av nationella lagstift-
ningsbehov. 

Livsmedelslagen ändras så att den motsva-
rar Europeiska unionens lagstiftning vad 
gäller trikinundersökningar i samband med 
köttbesiktning av svin. Enligt kommissionens 
förordning som ska tillämpas från ingången 
av juni 2014 får antalet trikinundersökningar 
minskas för sådana svin som fötts upp under 
officiellt erkända kontrollerade uppfödnings-
förhållanden. Till livsmedelslagen fogas en-
ligt förslaget bestämmelser om officiellt er-
kännande av kontrollerade uppfödningsför-

hållanden. Dessutom föreslås att också de 
andra bestämmelserna i paragrafen om kött-
besiktning och övervakning i anslutning där-
till ses över så att de bättre motsvarar Euro-
peiska unionens lagstiftning. 

För att säkerställa övervakningen av de 
tvärvillkor som gäller livsmedelssäkerhet på 
gårdar med växtproduktion utfärdas det i den 
föreslagna lagen bestämmelser om tillsyns-
myndigheten. Närings-, trafik- och miljöcen-
tralerna ska svara för övervakningen. 

Det föreslås också att ett bemyndigande att 
utfärda förordning gällande primärproduk-
tion upphävs som obehövligt.  

Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2014. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Inledning 

Enligt ett yttrande av Europeiska myndig-
heten för livsmedelssäkerhet (European Food 
Safety Agency, nedan EFSA) från 2011 om 
besiktning av svinkött kan risken för trikiner 
i svinkött kontrolleras med hjälp av kontrol-
lerade uppfödningsförhållanden. Inom Euro-
peiska unionen har man antagit en motsva-
rande rättsakt om trikinkontroller, på grund-
val av vilken utförandet av trikinundersök-
ningar av svin kan minskas eller upphöra för 
sådana svin som fötts upp under officiellt er-
kända kontrollerade uppfödningsförhållan-
den. Om den myndighet som ska erkänna 
kontrollerade uppfödningsförhållanden ska 
föreskrivas nationellt. Nationella behov samt 
förestående ändringar i EU-lagstiftningen 
kräver vissa ändringar i livmedelslagens be-
stämmelser om köttbesiktning. 

Villkoret för de direkta stöd som i sin hel-
het finansieras av Europeiska unionen samt 
för miljöstödet, kompensationsbidraget och 
stödet för djurens välbefinnande samt vissa 
andra stöd som medfinansieras av unionen, 
är att tvärvillkoren för lantbruksstöden iakt-
tas. Till övervakningen av tvärvillkoren ingår 
till livsmedelslagstiftningen anslutande krav 
gällande gårdar med växtproduktion, vilkas 
övervakning inte har verkställts i Finland. 

Finland ansökte 2013 om nationell anpass-
ning för att slaktning av fisk, blodavtappning, 
avlägsnande av huvud, avlägsnande av fenor 
och inälvor, nedkylning och inpackning, som 
fiskaren utför på land omedelbart efter både 
insjöfiske och småskaligt kustfiske ska kunna 
betraktas som primärproduktion. Samtidigt 
infördes ett bemyndigande att utfärda förord-
ning om detta i livsmedelslagen. Anpass-
ningen beviljades inte, och bemyndigandet 
att utfärda förordning kan därför inte använ-
das.  
 
2  Nuläge 

2.1 Officiellt erkännande av kontrolle-
rade uppfödningsförhållanden 

Om trikinundersökningar av svin föreskrivs 
i Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 854/2004 om fastställande av sär-
skilda bestämmelser för genomförandet av 
offentlig kontroll av produkter av animaliskt 
ursprung avsedda att användas som livsme-
del, nedan förordningen om offentlig kontroll 
av produkter av animaliskt ursprung avsedda 
att användas som livsmedel, och i kommis-
sionens förordning (EG) 2075/2005 om fast-
ställande av särskilda bestämmelser för of-
fentlig kontroll av trikiner i kött, nedan tri-
kinförordningen. Enligt trikinförordningen 
ska köttet av alla djurarter som är mottagliga 
för trikininfektion undersökas med avseende 
på trikiner i samband med köttbesiktningen. 
Sådana djurarter är av husdjuren svin och 
hästar och dessutom vissa djurarter som hör 
till hägnat och frilevande vilt, såsom vildsvin 
och björn.   

EFSA gav i oktober 2011 ett yttrande om 
köttbesiktning av svin, enligt vilket trikiner 
vid sidan av salmonella, yersinia och toxop-
lasmos utgör en av de mest betydande risk-
faktorerna i anslutning till konsumtion av 
svinkött. Trikinrisken kan kontrolleras med 
så kallade kontrollerade uppfödningsförhål-
landen, genom vilka man bland annat för-
hindrar att trikinernas värddjur, såsom råttor, 
kommer in i svinstallarna och foderförråden. 
I Finland förutsätter kontrollen av trikinris-
ken att svinen hålls inomhus, eftersom det 
konstaterats att trikinförekomsten är riklig 
hos våra vilda djur. Svin som hålls som hus-
djur och som härstammar från kontrollerade 
uppfödningsförhållanden behöver enligt 
EFSA:s yttrande inte undersökas med avse-
ende på trikiner. EFSA har inte föreslagit att 
trikinundersökningarna kan slopas i fråga om 
andra djurarter som ska undersökas med av-
seende på trikiner.  

På grund av EFSA:s yttrande ändrades tri-
kinförordningen år 2013 genom kommissio-
nens förordning (EU) nr 216/2014 om änd-
ring av förordning (EG) nr 2075/2005 om 
fastställande av särskilda bestämmelser för 
offentlig kontroll av trikiner i kött. Den änd-
rade förordningen börjar tillämpas den 1 juni 
2014. Enligt förordningen kan trikinunder-
sökningarna i fråga om slaktsvin minskas till 
10 % av de djur som sänds in för slakt när 
svinen kommer från ett primärproduktions-
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ställe som officiellt erkänts tillämpa trikin-
förordningens krav på kontrollerade uppföd-
ningsförhållanden. Suggor och galtar ska 
fortfarande undersökas till 100 %, liksom 
även svin som inte kommer från kontrollera-
de uppfödningsförhållanden.  Det ska vara 
frivilligt att ansöka om erkännande av kon-
trollerade uppfödningsförhållanden. Slakteri-
aktörerna ska genom egenkontroll säkerställa 
att de trikinundersökningar som krävs 
genomförs.  

Om det inte under tre år konstateras trikiner 
hos svin från officiellt erkända kontrollerade 
uppfödningsförhållanden kan de svin som 
kommer från sådana förhållanden helt undan-
tas trikinundersökningar. Dessutom tillåter 
trikinförordningen att en medlemsstat upphör 
med trikinkontrollerna i fråga om svin från 
officiellt erkända kontrollerade uppfödnings-
förhållanden, om det genom trikinundersök-
ningsstatistiken med 95 % konfidensgrad kan 
visas att trikinprevalensen inte överstiger en 
på miljonen. Detta tillstånd till undantag kan 
tillämpas efter den 1 juni 2014. Kommissio-
nen och de övriga medlemsstaterna ska un-
derrättas om att man upphört med trikinun-
dersökningarna.  

I Finland slaktas varje år över två miljoner 
svin, av vilka samtliga för närvarande under-
söks med avseende på trikiner. I början av 
2000-talet konstaterades flera trikininfek-
tionsfall per år, men sedan 2005 har man en-
dast påträffat ett fall av trikinsmitta år 2010. 
De slutsatser om förekomsten av trikiner som 
krävs i trikinförordningen för att sluta med 
trikinundersökningarna i fråga om svin från 
officiellt erkända kontrollerade uppfödnings-
förhållanden kan dock dras först när man 
känner till situationen under första halvåret 
2014. 

I trikinförordningen bestäms om officiellt 
erkännande av primärproduktionsställen som 
tillämpar kontrollerade uppfödningsförhål-
landen och om återkallande av erkännandet. 
Utöver enskilda primärproduktionsställen är 
det möjligt att erkänna grupper av primär-
produktionsställen som uppfyller kraven på 
kontrollerade uppfödningsförhållanden. I 
Finland finns det inget system för officiellt 
erkännande av kontrollerade uppfödnings-
förhållanden. Således bör man i livsme-
delslagen fastställa vilken myndighet som 

ska erkänna de primärproduktionsställen eller 
eventuella grupper av ställen som uppfyller 
kraven på kontrollerade uppfödningsförhål-
landen.  

Enligt trikinförordningen ska myndigheter-
na kunna reagera på en försämrad eller för-
bättrad trikinsituation genom att anpassa sina 
befintliga resurser. Livsmedelssäkerhetsver-
ket ska ha rätt att meddela föreskrifter om 
trikinundersökningarnas omfattning när tri-
kinförordningen förutsätter att antalet under-
sökningar utökas eller ger möjlighet att 
minska det.  
 
2.2 Köttbesiktning 

I 43 § 3 mom. i livsmedelslagen föreskrivs 
att personal som är anställd av livsmedelsfö-
retagaren kan anlitas som hjälp vid köttbe-
siktningen och övervakningen i fjäderfäslak-
terier och slakterier för hägnade hardjur. 
Denna möjlighet grundar sig på förordningen 
om offentlig kontroll av produkter av anima-
liskt ursprung avsedda att användas som 
livsmedel och möjligheten i fråga har i Fin-
land utnyttjats av fjäderfäslakterier. Av per-
sonal som är anställd av livsmedelsföretaga-
ren och som anlitas som hjälp vid köttbesikt-
ningen krävs samma utbildning som av kött-
inspektörer som är anställda av en myndighet 
och de ska vara oberoende av produktionen. I 
framtiden kommer användningen av slakteri-
personal sannolikt att utvidgas också vid 
köttbesiktning som gäller andra djurarter. För 
att man då inte ska behöva göra en lagänd-
ring, föreslås det att lagen ändras så att det i 
paragrafen hänvisas till förordningen om of-
fentlig kontroll av produkter av animaliskt 
ursprung avsedda att användas som livsme-
del och inte till specifika djurarter.  

Benämningen för statligt anställda besikt-
ningsassistenter har i jord- och skogsbruks-
ministeriets förordning om köttbesiktning 
(1470/2011) som trädde i kraft den 1 januari 
2012 ändrats till köttinspektör. Med tanke på 
lagstiftningens konsekvens och tydlighet bör 
samma benämning också användas i livsme-
delslagen. 
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2.3 Övervakningen av tvärvillkor på 
gårdar med växtproduktion samt 
rätt att ta prover 

Om övervakningen av tvärvillkor före-
skrivs i lagen om verkställighet av jordbruks-
stöd (192/2013) samt i statsrådets förordning 
om övervakningen av tvärvillkor som gäller 
folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och anmälan 
om sjukdomar, djurens välbefinnande samt 
identifiering och registrering av djur 
(118/2010). Vid verkställandet av tillsynen 
ska man beakta de lagstadgade verksamhets-
krav som anges i bilaga II till gårdsstöd rå-
dets förordning (EG) nr 73/2009 om upprät-
tande av gemensamma bestämmelser för sy-
stem för direktstöd för jordbrukare inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken och om 
upprättande av vissa stödsystem för jordbru-
kare, om ändring av förordningarna (EG) nr 
1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 
378/2007 samt om upphävande av förordning 
(EG) nr 1782/2003. I verksamhetskraven in-
går till livsmedelslagstiftningen anslutande 
krav gällande gårdar med växtproduktion, 
vilkas övervakning inte har verkställts i Fin-
land inom övervakningen av tvärvillkor. 
Kraven beskrivs i bilaga I till Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 
852/2004 om livsmedelshygien och de gäller 
bland annat korrekt hantering av avfall och 
farliga ämnen, korrekt användning av växt-
skyddsmedel och biocider samt journaler.  

Övervakningen av tvärvillkoren i anslut-
ning till livsmedelslagstiftningen verkställs 
av regionförvaltningsverken. Övervakningen 
har på grund av samplingssättet inriktats på 
gårdar som bedriver animalieproduktion. För 
övervakningen av andra tvärvillkor än dem 
som ansluter till livsmedelslagstiftningen på 
gårdar för växtproduktion svarar närings-, 
trafik- och miljöcentralerna, nedan NTM-
centralerna. Livsmedelssäkerhetsverket an-
svarar för planeringen, samordningen och 
styrningen av övervakningen av tvärvillkoren 
som gäller folkhälsa, växtskydd, djurhälsa 
och djurens välbefinnande. 

Den kommunala livsmedelstillsynsmyn-
digheten, som enligt livsmedelslagen är be-
hörig att verkställa livsmedelstillsyn på går-
dar för växtproduktion, har enligt lagen om 
verkställighet av jordbruksstöd inte behörig-

het att övervaka tvärvillkoren. En decentrali-
sering av behörigheten för övervakning av 
tvärvillkoren utanför statens regionalförvalt-
ning är inte ändamålsenligt med tanke på 
övervakningssystemets tydlighet och funk-
tion. Eftersom antalet inspektionsbesök på 
gårdar för växtproduktion för närvarande är 
litet, är det inte heller realistiskt att tänka sig 
att de kommunala myndigheterna i fortsätt-
ningen ska kunna sköta övervakningen av 
tvärvillkoren som gäller livsmedelssäkerhet 
på gårdar för växtproduktion. Övervakningen 
av fodersäkerheten på gårdar för växtproduk-
tion inleddes vid ingången av 2014. Statsrå-
dets förordning om ändring av 16�§ i stats-
rådets förordning om övervakningen av tvär-
villkor som gäller folkhälsa, djurhälsa, växt-
skydd och anmälan om sjukdomar, djurens 
välbefinnande samt identifiering och registre-
ring av djur (854/2013), som gäller denna 
övervakning, trädde i kraft vid ingången av 
2014. 

Livsmedelssäkerhetsverket har hittills gett 
anvisningar till NTM-centralerna att de vid 
övervakningen av tvärvillkor som gäller 
växtskyddsmedel ska bedöma, om det efter 
skörden kan förekomma mer än de tillåtna 
mängderna växtskyddsmedelsrester i produk-
terna från gården för växtproduktion. Om in-
spektören bedömer att det är nödvändigt att 
ta prover för att konstatera mängden växt-
skyddsmedelsrester, ska Livsmedelssäker-
hetsverket underrättas om detta. De kommu-
nala livsmedelstillsynsmyndigheterna ansva-
rar för provtagningen. Behovet av att ta pro-
ver i samband med övervakningen av tvär-
villkoren uppgår till några enskilda prover 
per år. NTM-centralens inspektör kan inte ta 
de prover som behövs, eftersom det ansetts 
att inspektören inte har den rätt att ta prover 
som avses i livsmedelslagen.  

Utöver det behov att ta prover som uppstår 
i samband med NTM-centralernas övervak-
ning av användningen av växtskyddsmedel 
vid övervakningen av tvärvillkor har Livs-
medelssäkerhetsverket sporadiska behov av 
att ta prover på gårdar för växtproduktion. 
Dessa sporadiska och plötsliga behov kan till 
exempel bero på uppdrag från Europeiska 
kommissionen. Inte heller dessa prover kan 
tas av NTM-centralernas inspektörer, även 
om det skulle vara ändamålsenligt att göra 
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det i samband med deras övriga inspektions-
uppgifter. 
 
2.4 Bemyndigande att utfärda förord-

ning om rensning av fiskeriproduk-
ter 

Enligt EU-lagstiftningen betraktas rensning 
av fiskeriprodukter ombord på fiskefartyg 
som verksamhet i samband med primärpro-
duktionen. Däremot är rensning på land inte 
längre verksamhet i samband med primär-
produktionen, utan den kräver lokaler som är 
godkända som anläggning. Finland ansökte 
2013 om ett nationellt undantag av kommis-
sionen för att slaktning av fisk, blodavtapp-
ning, avlägsnande av huvud, avlägsnande av 
fenor och inälvor, nedkylning och inpack-
ning, som fiskaren utför på land omedelbart 
efter både insjöfiske och småskaligt kustfiske 
ska kunna betraktas som primärproduktion. 
Avsikten var att föreskriva om de krav som 
skulle ha tillämpats på verksamheten i jord- 
och skogsbruksministeriets förordning om 
livsmedelshygienen vid primärproduktion av 
livsmedel (1368/2011). Enligt kommissio-
nens svar 2013/172/FIN på meddelandet om 
ändring av förordningen var de ändringar 
som gjordes i jord- och skogsbruksministeri-
ets förordning om livsmedelshygienen vid 
primärproduktion av livsmedel inte förenliga 
med avsnitt VIII i bilaga III till Europapar-
lamentets och rådets förordning (EG) nr 
853/2004 om fastställande av särskilda hygi-
enregler för livsmedel av animaliskt ur-
sprung, nedan hygienförordningen gällande 
livsmedel av animaliskt ursprung. Därför var 
det inte möjligt att ansöka om nationell an-
passning. Av denna anledning har bemyndi-
gandet att utfärda förordning blivit överflö-
digt. 
 
3  Målsättning och de vikt igaste  

förs lagen 

3.1 Officiellt erkännande av kontrolle-
rade uppfödningsförhållanden 

Syftet med propositionen är att kunna 
minska antalet trikinundersökningar av svin 
eller helt upphöra med dem i fråga om svin 
från officiellt erkända kontrollerade uppföd-

ningsförhållanden på de sätt som EU-
agstiftningen tillåter. Det föreslås att till 
livsmedelslagen ska fogas bestämmelser där 
Livsmedelssäkerhetsverket ges i uppgift att 
erkänna kontrollerade uppfödningsförhållan-
den och utöva tillsyn.  Erkännandet kan gälla 
enskilda primärproduktionsställen och grup-
per av primärproduktionsställen. Det ska vara 
frivilligt för primärproduktionsställen att an-
söka om erkännande. Det att kraven på kon-
trollerade uppfödningsförhållanden uppfylls 
ska kunna konstateras av en tjänsteveterinär, 
till exempel en veterinär som är anställd av 
Livsmedelssäkerhetsverket och som utför 
köttbesiktning i små slakterier. Dessutom ska 
en förordnad veterinär som fått utbildning i 
bedömning av kontrollerade uppfödningsför-
hållanden för svin kunna bedöma om kraven 
kontrollerade uppfödningsförhållanden upp-
fylls i samband med ett hälsovårdsbesök på 
sådana primärproduktionsställen som hör till 
hälsoklassificeringsregistret Sikava, som förs 
av Föreningen för bekämpning av djursjuk-
domar ETT. De primärproduktionsställen 
som hör till Sikava och som uppfyller kraven 
på kontrollerade uppfödningsförhållanden 
ska kunna erkännas som en grupp. Livsme-
delssäkerhetsverket ska verifiera att kraven 
på uppfödningsförhållandena uppfylls utifrån 
en riskbedömning på det sätt som förutsätts i 
trikinförordningen. 

Till lagen fogas en definition på kontrolle-
rade uppfödningsförhållanden och en skyl-
dighet för Livsmedelsverket att föra register 
över de primärproduktionsställen som verket 
erkänt. Dessutom strävar man efter att öka 
flexibiliteten när det gäller att vid behov änd-
ra trikinundersökningarnas omfattning. Un-
dersökningarna ska snabbt kunna utökas eller 
minskas genom att Livsmedelssäkerhetsver-
ket bemyndigas att föreskriva om frekvensen 
och omfattningen av trikinundersökningarna 
inom de ramar som trikinförordningen ger. 
Livsmedelssäkerhetsverket bemyndigas ock-
så att vid behov förordna övervakningsun-
dersökningar för utredande av trikinföre-
komsten.  
 
3.2 Köttbesiktning 

Syftet med förslaget är att man ska bereda 
sig inför en ändring av förordningen om of-
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fentlig kontroll av produkter av animaliskt 
ursprung avsedda att användas som livsme-
del, där möjligheten för personal som är an-
ställd av livsmedelsföretagaren att hjälpa till 
vid köttbesiktning sannolikt utvidgas också 
till andra djurarter än fjäderfän och hardjur. 
Således ska i paragrafen om köttbesiktning 
hänvisas till förordningen om offentlig kon-
troll av produkter av animaliskt ursprung av-
sedda att användas som livsmedel i stället för 
att man räknar upp de djurarter vid vilkas 
köttbesiktning aktörens personal kan anlitas 
som hjälp. 
 
3.3 Övervakningen av tvärvillkor på 

gårdar med växtproduktion samt 
rätt att ta prover 

För att säkerställa övervakningen av tvär-
villkor som gäller livsmedelshygien på går-
dar med växtproduktion ges kontrollerna av 
dem i uppgift till NTM-centralerna. I övrigt 
ska kommunens myndigheter fortfarande an-
svara för övervakningen av primärproduk-
tionsställen enligt livsmedelslagen. Genom 
förslaget försöker man förhindra sådana åter-
krav av stöd från Finland som beror på att 
övervakningen enligt kommissionen varit 
bristfällig. Avsikten är att övervakningen av 
tvärvillkor på gårdar med växtproduktion ska 
inledas år 2015. 

NTM-centralerna ges rätt att i samband 
med övervakningen av tvärvillkoren som 
gäller växtskyddsmedel eller livsmedelshygi-
en ta myndighetsprov för att undersöka växt-
skyddsmedelrester. Proverna är myndighets-
prover enligt 39 § 1 mom.. NTM-centralerna 
ges dessutom rätt att på uppdrag av Livsme-
delssäkerhetsverket även ta andra myndig-
hetsprover. 
 
3.4 Bemyndigande att utfärda förord-

ning om rensning av fiskeriproduk-
ter 

Det föreslås att bemyndigandet att utfärda 
förordning i 22 § 6 mom., med närmare be-
stämmelser om verksamhet för tillämpningen 
av nationella anpassningar enligt artikel 10 i 
hygienförordningen gällande livsmedel av 
animaliskt ursprung, upphävs som obehöv-
ligt. 

4  Proposi t ionens konsekvenser 

4.1 Allmänna konsekvenser 

När det gäller trikinförordningen är det frå-
ga om nationellt genomförande av Europeis-
ka unionens lagstiftning. I livsmedelslagen 
föreskrivs det enligt förslaget om den myn-
dighet som ska erkänna de primärproduk-
tionsställen som uppfyller kraven på kontrol-
lerade uppfödningsförhållanden. Officiellt 
erkännande av kontrollerade uppfödnings-
förhållanden är en förutsättning för att man 
ska kunna minska antalet trikinundersök-
ningar eller helt upphöra med dem och på så 
sätt minska undersökningskostnaderna.  En-
ligt förslaget ska det vara frivilligt att ansöka 
om erkännande av kontrollerade uppföd-
ningsförhållanden. För närvarande finns det 
inga uppgifter om hur många primärproduk-
tionsställen som kommer att ansöka om er-
kännande av kontrollerade uppfödningsför-
hållanden. Livsmedelssäkerhetsverket, som 
föreslås som erkännande myndighet, ska in-
rätta ett system för erkännande av kontrolle-
rade uppfödningsförhållanden och för tillsy-
nen över systemet.  

Vid ordnandet av övervakningen av tvär-
villkor är det fråga om nationellt genomfö-
rande av Europeiska unionens lagstiftning. 
 
4.2 Ekonomiska konsekvenser 

Officiellt erkännande av kontrollerade upp-
födningsförhållanden 

År 2012 slaktades över 2,1 miljoner slakt-
svin och nästan 50 000 suggor och galtar. 
Uppskattningsvis kommer mer än 99 % av 
slaktsvinen och 96–97 % av suggorna och 
galtarna från primärproduktionsställen där 
djuren inte är ute och dessa ställen kan där-
med, om de så önskar, ansöka om erkännan-
de av kontrollerade uppfödningsförhållanden. 
Efter den 1 juni 2014 ska minst 10 % av alla 
slaktsvin som kommer från officiellt erkända 
kontrollerade uppfödningsförhållanden un-
dersökas, om det inte kan visas att trikinpre-
valensen är så liten att man helt kan upphöra 
med undersökningarna av de svin som här-
stammar från primärproduktionsställena i 
fråga. Om det under tre år inte konstateras 
trikiner hos svin från officiellt erkända kon-
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trollerade uppfödningsförhållanden, kan svin 
från sådana förhållanden helt undantas tri-
kinundersökningar. Detta minskar kostnader-
na för trikinundersökningar avsevärt.   

Kostnaderna för trikinundersökningar kan 
vid slakterierna uppgå till 250 000 euro per 
år, alltså ca 0,30 euro per svin. Undersök-
ningskostnaderna per slaktkropp i små slak-
terier är avsevärt högre. De största svinslak-
terierna har egna trikinundersökningslabora-
torier. En del av de små slakterierna gör egna 
trikinundersökningar, en del skickar prover 
för undersökning till bl.a. kommunala labora-
torier. Om trikinundersökningarna minskar 
till 10 % minskar kostnaderna för trikinun-
dersökningar avsevärt.  

Trikinlaboratorier och personer som utför 
trikinundersökningar kommer att behövas 
även i fortsättningen, bl.a. för undersökning 
av ekologiskt producerade svin och hästar 
och hägnat och frilevande vilt. Dessutom kan 
en del av exportländerna kräva trikinunder-
sökningar av svin. Uppdatering av slakteriak-
törernas egenkontroll och övervakning av att 
de trikinundersökningar som krävs utförs 
kräver en del resurser av aktörerna. 

En del av de primärproduktionsställen som 
vill ansöka om officiellt erkännande av kon-
trollerade uppfödningsförhållanden kan bli 
tvungna att bygga om t.ex. konstruktioner i 
svinstallarna, vilket medför kostnader. Be-
stämmelser om storleken på de avgifter som 
tas ut för erkännande av kontrollerade upp-
födningsförhållanden och för tillsynen utfär-
das i enlighet med 70 § i lagen genom för-
ordning av jord- och skogsbruksministeriet. 

De övriga förslagen gällande köttbesikt-
ning har inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Övervakning av tvärvillkor på gårdar med 
växtproduktion samt rätt att ta prover 

Om övervakningen av tvärvillkor som gäll-
er livsmedelshygien på gårdar med växtpro-
duktion utförs av NTM-centralerna, kan den 
kombineras med andra kontroller som centra-
lerna utför, t.ex. kontroll av användningen av 
växtskyddsmedel och kontroller som gäller 
foderhygien. Detta innebär att antalet myn-
dighetsbesök på gårdar med växtproduktion 
inte ökar nämnvärt. Det föreslagna alternati-
vet är avsevärt mer ekonomiskt än om den 

nya uppgiften gavs t.ex. regionförvaltnings-
verket. 

Den föreslagna ändringen kan anses under-
lätta aktörernas vardag jämfört med en situa-
tion där myndigheten för livsmedelstillsyn 
särskilt besöker gården. Syftet med förslaget 
är att förebygga återkrav av stöd som riktas 
till Finland.  
 
4.3 Konsekvenser för myndigheternas 

verksamhet 

Officiellt erkännande av kontrollerade upp-
födningsförhållanden 

Erkännandet av kontrollerade uppfödnings-
förhållanden enligt den nya 54 c § och över-
vakningsskyldigheten enligt 30 § medför nya 
uppgifter för Livsmedelssäkerhetsverket när 
det gäller att handlägga ansökningar om offi-
ciellt erkännande av kontrollerade uppföd-
ningsförhållanden eller grupper av ställen, ut-
föra kontroller och tillsyn samt när det gäller 
beslut om erkännande och registerförvalt-
ning. Bedömningen av kontrollerade uppföd-
ningsförhållanden i fråga om primärproduk-
tionsställen som inte hör till Sikava måste 
sannolikt skötas av Livsmedelssäkerhetsver-
ket. Dessutom måste Livsmedelssäkerhets-
verket göra upp anvisningar för kontrollen av 
kontrollerade uppfödningsförhållanden och 
sköta utbildningen av de veterinärer som ska 
bedöma primärproduktionsställenas uppföd-
ningsförhållanden. Vid slakterierna ska be-
siktningsveterinärer som förordnats av Livs-
medelssäkerhetsverket alldeles som hittills 
inom ramen för sina arbetsuppgifter överva-
ka att skyldigheten att utföra trikinundersök-
ningar fullgörs. När det gäller svin som slak-
tas i renslakterier ska övervakningen skötas 
av veterinärer som förordnats av regionför-
valtningsverket.   

För närvarande finns det inga uppgifter om 
hur många primärproduktionsställen som 
kommer att ansöka om officiellt erkännande 
av uppfödningsförhållandena. Största delen 
av de primärproduktionsställen som ansöker 
om erkännande kommer sannolikt att höra till 
Sikava. Sådana primärproduktionsställen kan 
enligt förslaget godkännas som en grupp.  

De uppgifter som anges i 54 c § är nya 
myndighetsuppgifter och skötseln av dem 
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kräver till en början uppskattningsvis en ex-
tra resurs på en person. Resursbehovet är 
dock tillfälligt och kan sannolikt skötas ge-
nom interna arrangemang. Skötseln av upp-
gifterna är avgiftsbelagd och utgifterna kan 
täckas med de avgifter som tas ut.  

De övriga förslagen gällande köttbesikt-
ning har inga betydande konsekvenser för 
myndigheternas verksamhet och medför ing-
et behov av resurser. 
 
Övervakning av tvärvillkor på gårdar med 
växtproduktion samt rätt att ta prover 

Övervakningen av tvärvillkor som gäller 
livsmedelshygien på gårdar med växproduk-
tion medför nya uppgifter för NTM-
centralerna. Lagändringen gör övervakningen 
smidigare. Genom att uppgifter slås ihop kan 
man undvika dubbla tillsynsbesök. Å andra 
sidan kommer NTM-centralernas tillsynsbe-
sök sannolikt att ta längre tid. Det finns ca 
600 gårdar med växtproduktion som omfattas 
av övervakningen. Resursbehovet för NTM-
centralerna beräknas årligen bli 0,5 dagsver-
ke per gård, vilket betyder att NTM-
centralernas totala resursbehov blir ett års-
verke.  

Övervakningen av tvärvillkor på gårdar 
med växtproduktion kan beräknas medföra 
kostnader även för Livsmedelssäkerhetsver-
ket, som planerar övervakningen, gör upp 
anvisningar för övervakningen och utbildar 
NTM-centralernas inspektörer för uppgiften. 
Ändringen beräknas till en början öka Livs-
medelssäkerhetsverkets arbete med ca 220 
dagsverken, dvs. ca 0,8 årsverken.  

Att NTM-centralerna får rätt att ta prover 
enligt livsmedelslagen gör myndigheternas 
verksamhet smidigare. Provtagningen kan 
göras t.ex. i samband med kontroller av tvär-
villkor som gäller foder- eller livsmedelshy-
gien. 

Resursbehovet kan sannolikt skötas med 
interna arrangemang, vilket innebär att det 
inte uppstår något behov av ytterligare resur-
ser. Propositionen kan genomföras i enlighet 
med den godkända budgeten och ramarna för 
statsfinanserna. 
 
 
 

5  Beredningen av proposit ionen 

Regeringens proposition har beretts vid 
jord- och skogsbruksministeriet i samarbete 
med Livsmedelssäkerhetsverket. Propositio-
nen sändes på remiss till justitieministeriet, 
miljöministeriet, arbets- och näringsministe-
riet, social- och hälsovårdsministeriet, Livs-
medelssäkerhetsverket, Landsbygdsverket, 
Institutet för hälsa och välfärd, regionförvalt-
ningsverken, närings-, trafik- och miljöcen-
tralerna, Livsmedelsindustriförbundet rf, 
Centralförbundet för lant- och skogsbruks-
producenter MTK, Finlands Kommunför-
bund, Svenska Lantbruksproducenternas 
Centralförbund SLC, Renbeteslagsförening-
en, Finlands Veterinärförbund rf, Suomen 
Kunnaneläinlääkäriliitto - Finlands Kommu-
nalveterinärförbund ry, Suomen Tarkastusa-
pulaisten Yhdistys, Finlands Besiktningsve-
terinärförening rf, Suomen Teurastamoyrittä-
jät ry samt Ympäristö- ja terveysalan tekniset 
ry.  

Till största delen hade remissinstanserna 
inget att anmärka på propositionen. Renbe-
teslagsföreningen ansåg att man bör se till att 
utnyttjandet av kommunens tjänsteveterinär 
för besiktning av levande renar inte påverkar 
faktureringsgrunderna för köttbesiktning. 
Finlands Kommunförbund ansåg att de änd-
ringar som föreslås till köttbesiktningen står i 
strid med principen att staten ansvarar för 
köttbesiktningen och att det bör föreskrivas 
särskilt om avgifterna för köttbesiktning. 
Livsmedelssäkerhetsverket fäste i detta 
sammanhang uppmärksamheten vid veterinä-
rernas befogenheter. Enligt Finlands Veteri-
närförbund rf bör variationerna i uppföd-
ningsförhållandena mellan olika svingårdar 
beaktas i samband med erkännandet av pri-
märproduktionsställen. Centralförbundet för 
lant- och skogsbruksproducenter MTK var 
oroat över de kostnader som erkännandet av 
primärproduktionsställen orsakar aktörerna 
och föreslog att också någon annan än en 
tjänsteveterinär ska kunna godkännas som 
den myndighet som besiktar levande djur. 
Livsmedelssäkerhetsverket önskade en möj-
lighet att förplikta aktörerna att följa med det 
nationella smittoläget i fråga om trikinföre-
komst. På lagnivå bör man också tydligare 
definiera vem som bedömer uppfödningsför-
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hållandena, delegeringen av uppgifter i sam-
band med bedömningen samt eventuella av-
gifter för erkännande av kontrollerade upp-
födningsförhållanden. Livsmedelssäkerhets-
verket ställde också frågan om laboratoriere-
surserna är tillräckliga ifall antalet trikinun-
dersökningar snabbt förändras. Justitiemini-
steriet fäste vikt vid de bestämmelser som 
utgör grund för bemyndigandet i den före-
slagna 54 c §. NTM-centralen i Mellersta 
Finland föreslog att provtagningen i fråga om 
växtskyddsmedelsrester ska koncentreras till 
endast en del gårdar och efterlyste ytterligare 
resurser för att sköta uppgifterna. Finlands 
Veterinärförbund rf ansåg också att man bör 
sörja för kunskaperna i livsmedelshygien och 

riskbedömning hos NTM-centralernas in-
spektörer. Livsmedelssäkerhetsverket före-
slog preciseringar till motiveringen till be-
stämmelserna om övervakningen av att tvär-
villkoren följs och efterlyste ytterligare re-
surser för övervakningen av såväl kontrolle-
rade uppfödningsförhållanden som gårdar 
med växtproduktion. Arbets- och näringsmi-
nisteriets grupp för lagstiftningsutveckling 
som utvärderar företagsverkningar gav pro-
positionen vitsordet 2.  

På grund av remissvaren ströks ändrings-
förslaget om att också kommunalveterinären 
ska kunna utföra besiktning av levande djur 
ur propositionen.  
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DETALJMOTIVERING 

1  Lagförslag 

6 §. Definitioner. Det föreslås att till para-
grafen fogas en ny 31 punkt där man definie-
rar kontrollerade uppfödningsförhållanden.  I 
paragrafen hänvisas till artikel 1.2 i trikinför-
ordningen, där de kontrollerade uppfödnings-
förhållandena definieras. 

22 §. Godkännande av primärproduktions-
ställe. Det föreslås att 6 mom. i paragrafen 
ska upphävas. Enligt det utfärdas närmare 
bestämmelser om verksamhet för tillämp-
ningen av nationella anpassningar enligt arti-
kel 10 i hygienförordningen gällande livsme-
del av animaliskt ursprung genom förordning 
av statsrådet. 

30 §. Central myndighet. Det föreslås att 
till paragrafen fogas en ny 11 punkt, där det 
föreskrivs att Livsmedelssäkerhetsverket ska 
övervaka att kraven på kontrollerade uppföd-
ningsförhållanden uppfylls på de primärpro-
duktionsställen och grupper av primärpro-
duktionsställen som verket har förklarat att 
uppfyller dessa krav. Om myndighetens kon-
trollskyldighet föreskrivs i trikinförordning-
en. Valet av primärproduktionsställen som 
ska kontrolleras och inspektionsfrekvensen 
ska grunda sig på riskbedömning.  

34 §. Övriga tillsynsmyndigheter. Till pa-
ragrafen fogas ett nytt 8 mom., där närings-, 
trafik- och miljöcentralerna ges i uppgift att 
utföra övervakningen av tvärvillkoren som 
gäller livsmedelshygienen inom växtproduk-
tion. För NTM-centralerna föreskrivs en rätt 
att med stöd av livsmedelslagen ta myndig-
hetsprover för att undersöka växtskyddsme-
del när det är nödvändigt med tanke på tvär-
villkoren. Dessutom ges NTM-centralerna 
rätt att på uppdrag av Livsmedelssäkerhets-
verket även ta andra myndighetsprover.  

43 §. Köttbesiktning och övervakning i an-
slutning därtill. Det föreslås att 3 mom. ska 
ändras så att personal som är anställd av 
livsmedelsföretagaren ska kunna anlitas som 
hjälp vid köttbesiktning när förordningen om 
offentlig kontroll av produkter av animaliskt 
ursprung avsedda att användas som livsme-
del ger möjlighet till detta. För närvarande 
har denna möjlighet i EU-lagstiftningen en-
dast getts till personal i fjäderfäslakterier och 

slakterier för uppfödda hardjur. I paragrafen 
ska inte längre räknas upp de djurarter som 
förordningen i fråga tillåter, varvid ny praxis 
i samband med att förordningen ändras kan 
tas i bruk utan att lagen behöver ändras. Det 
föreslås att benämningen besiktningsassistent 
i momentet ska ändras till köttinspektör. 

Till 4 mom. fogas ett bemyndigande för 
Livsmedelssäkerhetsverket att meddela före-
skrifter om trikinundersökningarnas omfatt-
ning när trikinförordningen förutsätter att an-
talet undersökningar utökas eller ger möjlig-
het att minska det.   Sådana föreskrifter ska 
kunna användas för att utöka provtagningen 
när trikinsituationen försämras eller minska 
eller upphöra med trikinundersökningarna 
när en god trikinsituation har påvisats på det 
sätt som anges i trikinförordningen.  
 
6a kap.  Nationella kvalitetssystem för 

livsmedel och officiellt erkän-
nande av kontrollerade upp-
födningsförhållanden.  

Det föreslås att rubriken för 6 a kap. ändras 
så att den också omfattar officiellt erkännan-
de av kontrollerade uppfödningsförhållanden 
som beskrivs i den nya 54 c §.  

54 c §. Officiellt erkännande av kontrolle-
rade uppfödningsförhållanden. Det föreslås 
att till lagen fogas en ny 54 c §, i vars 1 
mom. det föreskrivs att Livsmedelssäker-
hetsverket ska vara den myndighet som er-
känner kontrollerade uppfödningsförhållan-
den. Verket erkänner på ansökan primärpro-
duktionsställen eller grupper av ställen som 
uppfyller kraven på kontrollerade uppföd-
ningsförhållanden enligt trikinförordningen 
och utövar tillsyn över iakttagandet av kra-
ven. I trikinförordningen bestäms om kraven 
för kontrollerade uppfödningsförhållanden 
och om de skyldigheter som ålagts myndig-
heterna vad gäller erkännande av uppföd-
ningsförhållandena. Livsmedelssäkerhetsver-
ket ska också kunna godkänna andra än 
myndigheters, såsom förordnade veterinä-
rers, bedömningar av att kraven på kontrolle-
rade uppfödningsförhållanden uppfylls. 
Livsmedelssäkerhetsverket ska kunna åter-
kalla erkännandet om kraven för erkännande 
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inte uppfylls. För att man ska kunna följa fö-
rekomsten av trikiner hos svin som fötts upp 
under kontrollerade uppfödningsförhållanden 
föreslås att Livsmedelssäkerhetsverket vid 
behov ska kunna förordna att det ska göras i 
artikel 11 i trikinförordningen avsedda över-
vakningsundersökningar.  

Enligt 2 mom. får närmare bestämmelser 
om ansökan om ett officiellt erkännande av 
primärproduktionsställen eller grupper av 
ställen som uppfyller kraven på kontrollerade 
uppfödningsförhållanden, om erkännandet, 
om myndighetstillsyn samt om återkallelse 
av erkännandet utfärdas genom förordning av 
jord- och skogsbruksministeriet. 

83 §. Register. Till paragrafens 1 mom. ska 
fogas en skyldighet för Livsmedelssäkerhets-
verket att föra ett riksomfattande register 
över sådana primärproduktionsställen och 
grupper av primärproduktionsställen som 
verket har erkänt att uppfyller kraven på kon-
trollerade uppfödningsförhållanden. 

Registret är nödvändigt såväl för den na-
tionella som för Europeiska kommissionens 
tillsyn. 
 
2  Ikraft trädande 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2014. 
 
3  Förhål lande t i l l  grundlagen samt 

lagst i f tningsordning 

I 80 § i grundlagen föreskrivs om utfärdan-
de av förordningar. Enligt paragrafen kan 
Republikens president, statsrådet och mini-
sterierna utfärda förordningar med stöd av ett 

bemyndigande i grundlagen eller i någon an-
nan lag. Även andra myndigheter kan genom 
lag bemyndigas att utfärda rättsnormer i be-
stämda frågor, om det med hänsyn till före-
målet för regleringen finns särskilda skäl och 
regleringens betydelse i sak inte kräver att 
den sker genom lag eller förordning. Till-
lämpningsområdet för ett sådant bemyndi-
gande skall vara exakt avgränsat. Genom lag 
ska dock utfärdas bestämmelser om grunder-
na för individens rättigheter och skyldigheter 
samt om frågor som enligt grundlagen i öv-
rigt hör till området för lag. Enligt grund-
lagsutskottets praxis (GrUU 56/2002 rd) ska 
bemyndiganden att utfärda förordning och 
delegering av lagstiftningsbehörigheten vara 
tillräckligt exakta och noggrant avgränsade. 
Av en lag ska det tydligt framgå vad man har 
för avsikt att föreskriva om genom förord-
ning. 

I propositionen föreslås ett bemyndigande 
för jord- och skogsbruksministeriet att utfär-
da förordning om ansökan om ett officiellt 
erkännande av primärproduktionsställen eller 
grupper av ställen som uppfyller kraven på 
kontrollerade uppfödningsförhållanden, om 
erkännande och tillsyn samt om återkallelse 
av erkännandet. Dessutom föreskrivs om ett 
bemyndigande för Livsmedelssäkerhetsver-
ket att meddela föreskrifter om frekvensen 
och omfattningen av trikinundersökningar. 
Bemyndigandena kan anses uppfylla kraven i 
80 § i grundlagen.  

Med stöd av vad som anförts ovan anses 
det att lagförslaget kan behandlas i vanlig 
lagstiftningsordning. 
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Lagförslag 
 

Lag 
om ändring av livsmedelslagen 

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 delvis ändrad 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 livsmedel 
kvalitetssystem enligt artikel 22 i kommis-
sionens förordning (EG) nr 1974/2006 om 
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning 
(EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygds-
utveckling från Europeiska jordbruksfonden 
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 godkännande 
av nationella kvalitetssystem som det god-
känt uppfylls, 

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 tvärvillkoren som avses i lagen 
om verkställighet av jordbruksstöd 
(192/2013) och som gäller livsmedelshygie-
nen inom växtproduktion. Närings-, trafik- 
och miljöcentralerna får i samband med 
övervakningen av tvärvillkoren ta myndig-
hetsprov för att undersöka rester av växt-
skyddsmedel. Dessutom får närings-, trafik- 
och miljöcentralerna ta andra myndighets-
prov på uppdrag av Livsmedelssäkerhetsver-
ket. 
 

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 
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sätt som anges i kontrollförordningen gällan-
de 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 ändras 
då trikinförordningen 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 upp-
födningsförhållanden 

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 upp-
fylls. Livsmedelssäkerhetsverket får besluta 
att det ska göras i trikinförordningen avsedda 
övervakningsundersökningar för utredande 
av trikinförekomsten hos svin som fötts upp 
under kontrollerade uppfödningsförhållan-
den.  

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 hygienförordning-
en gällande livsmedel av animaliskt ursprung 
samt över sådana primärproduktionsställen 
och grupper av primärproduktionsställen som 
verket har erkänt att uppfyller kraven på kon-
trollerade uppfödningsförhållanden som av-
ses i trikinförordningen. Livsmedelssäker-
hetsverket ger ett godkännandenummer till 
anläggningar som avses i 13 § 2 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Denna lag träder i kraft den  20. 
————— 

 
Helsingfors den 17 april 2014 

Vid förhinder för statsministern, utrikesminister 

ERKKI TUOMIOJA 

 
 
 

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen 
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Bilaga 
Parallelltext 

 

Lag 
om ändring av livsmedelslagen 

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 delvis ändrad 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: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

6 § 

Definitioner 

I denna lag avses med  
— — — — — — — — — — — — — —  
30) nationella kvalitetssystem för livsmedel 
kvalitetssystem enligt artikel 22 i kommissio-
nens förordning (EG) nr 1974/2006 om till-
lämpningsföreskrifter för rådets förordning 
(EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygds-
utveckling från Europeiska jordbruksfonden 
för landsbygdsutveckling (EJFLU), 

6 § 

Definitioner 

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

30) nationella kvalitetssystem för livsmedel 
kvalitetssystem enligt artikel 22 i kommissio-
nens förordning (EG) nr 1974/2006 om till-
lämpningsföreskrifter för rådets förordning 
(EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygds-
utveckling från Europeiska jordbruksfonden 
för landsbygdsutveckling (EJFLU),  

31) kontrollerade uppfödningsförhållan-
den kontrollerade uppfödningsförhållanden 
enligt artikel 1.2 i kommissionens förordning 
(EG) 2075/2005 om fastställande av särskil-
da bestämmelser för offentlig kontroll av tri-
kiner 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 godkännande 
av nationella kvalitetssystem som det godkänt 

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 godkännande 
av nationella kvalitetssystem som det god-
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uppfylls, 
 

känt uppfylls, 
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 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

34 § 

Övriga tillsynsmyndigheter 

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

de kontroller som hänför sig till övervak-
ningen av de tvärvillkoren som avses i lagen 
om verkställighet av jordbruksstöd 
(192/2013) och som gäller livsmedelshygie-
nen inom växtproduktion. Närings-, trafik- 
och miljöcentralerna får i samband med 
övervakningen av tvärvillkoren ta myndig-
hetsprov för att undersöka rester av växt-
skyddsmedel. Dessutom får närings-, trafik- 
och miljöcentralerna ta andra myndighets-
prov på uppdrag av Livsmedelssäkerhetsver-
ket. 

 
43 § 

Köttbesiktning och övervakning i anslutning 
därtill 

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

kan statligt anställda besiktningsassistenter 
som utbildats för ändamålet anlitas som hjälp. 
I fjäderfäslakterier och slakterier för hardjur 
kan också den personal som är anställd av 
livsmedelsföretagaren anlitas som hjälp vid 
köttbesiktningen och övervakningen. 

Närmare bestämmelser om köttbesiktning 
och övervakning i anslutning därtill utfärdas 
genom förordning av jord- och skogsbruks-
ministeriet. 
 

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 ändras 
då trikinförordningen ger möjlighet till det 
eller kräver det. 
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6 a kap 

Nationella kvalitetssystem för livsmedel 

6 a kap 

Nationella kvalitetssystem för livsmedel 
och officiellt erkännande av kontrollerade 

uppfödningsförhållanden 

 
 54 c § 

Officiellt erkännande av kontrollerade upp-
födningsförhållanden 

Livsmedelssäkerhetsverket erkänner på an-
sökan primärproduktionsställen eller grup-
per av primärproduktionsställen som uppfyl-
ler kraven på kontrollerade uppfödningsför-
hållanden som avses i trikinförordningen 
samt utövar tillsyn över dem. Livsmedelssä-
kerhetsverket kan återkalla ett erkännande, 
om förutsättningarna för erkännande inte 
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 riksom-
fattande register över alla livsmedelslokaler, 
verksamhetsställen som på marknaden släp-
per ut produkter som kommer i beröring med 
livsmedel, första ankomstplatser, livsmedels-
företagare med ansvar för import och vidare-
förmedling, godkända laboratorier och utbil-
dade personer som genomgått den utbildning 
för jägare i hälsa och hygien som avses i ka-

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 
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pitel I i avsnitt IV i bilaga III till hygienför-
ordningen gällande livsmedel av animaliskt 
ursprung. Livsmedelssäkerhetsverket ger ett 
godkännandenummer till anläggningar som 
avses i 13 § 2 mom. 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

i avsnitt IV i bilaga III till hygienförordning-
en gällande livsmedel av animaliskt ursprung 
samt över sådana primärproduktionsställen 
och grupper av primärproduktionsställen 
som verket har erkänt att uppfyller kraven på 
kontrollerade uppfödningsförhållanden som 
avses i trikinförordningen. Livsmedelssäker-
hetsverket ger ett godkännandenummer till 
anläggningar som avses i 13 § 2 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den  20. 

——— 
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