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Lag
om ändring av livsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i livsmedelslagen (23/2006) 3 § 1 mom. 24 punkten, 30 § 11 punkten samt 47

och 48 §, 
av dem 3 § 1 mom. 24 punkten sådan den lyder i lag 295/2015, 30 § 11 punkten sådan

den lyder i lag 503/2014 och 48 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1495/2009, samt
fogas till 3 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 352/2011, 365/2013, 881/2014 och

295/2015, nya 25 och 26 punkter och till 30 §, sådan den lyder i lagarna 352/2011,
365/2013 och 503/2014, en ny 12 punkt som följer:

3 §

Europeiska unionens 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:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
24) rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av

ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91,
25) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållan-

de av livsmedelsinformation till konsumenterna, och om ändring av Europaparlamentets
och rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande
av kommissionens direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv 90/496/EEG, kommissionens di-
rektiv 1999/10/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG, kommissionens
direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt kommissionens förordning (EG) nr 608/2004,
nedan förordningen om livsmedelsinformation,

26) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 om livsmedel avsed-
da för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett
kostersättning för viktkontroll och om upphävande av rådets direktiv 92/52/EEG, kom-
missionens direktiv 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG och 2006/141/EG, Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2009/39/EG och kommissionens förordningar (EG) nr
41/2009 och (EG) nr 953/2009.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

30 §

Central myndighet

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

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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11) övervaka att de krav på kontrollerade uppfödningsförhållanden som avses i trikin-
förordningen uppfylls på de primärproduktionsställen och grupper av primärproduktions-
ställen som verket har förklarat att uppfyller dessa krav,

12) vid bedömningen av lagenligheten i hälsopåståenden som används i marknadsfö-
ringsmaterial vara nationell myndighet enligt artikel 3.2 a i kommissionens delegerade
förordning (EU) 2015/1829 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU) nr 1144/2014 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder som avser
jordbruksprodukter som genomförs på den inre marknaden och i tredjeland.

47 §

Det riksomfattande tillsynsprogrammet

För styrningen och samordningen av livsmedelstillsynen ska Livsmedelssäkerhetsver-
ket utarbeta ett riksomfattande tillsynsprogram som en del av den fleråriga nationella till-
synsplan som avses i kontrollförordningen och som omfattar hela livsmedelskedjan.

Tillsynsprogrammet ska ses över vid behov. I tillsynsprogrammet ska hänsyn tas till de
gemensamma mål för miljö- och hälsoskyddet som har satts upp i det riksomfattande pro-
grammet för tillsyn över miljö- och hälsoskyddet.

48 §

Tillsynsplaner

Kommunen ska utarbeta en tillsynsplan för regelbunden livsmedelstillsyn i kommunen
på så sätt att tillsynen beaktar riskerna med verksamheten i enlighet med 6 a § och att till-
synen motsvarar de allmänna krav som gäller tillsynen, förebygger hälsofaror och skyddar
konsumenterna från ekonomisk förlust. 

I den kommunala tillsynsplanen ska det riksomfattande tillsynsprogrammet beaktas.
Tillsynsplanen ska ses över vid behov.

Livsmedelssäkerhetsverket, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården,
Tullen, regionförvaltningsverken, närings-, trafik- och miljöcentralerna och försvarsmak-
ten ska utarbeta tillsynsplaner för den livsmedelstillsyn som de ansvarar för. På dessa till-
synsplaner tillämpas det som föreskrivs om kommunala tillsynsplaner i 1 mom.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 16 december 2016
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