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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lagar om ändring av livsmedelslagen och upphävande av
1 § 2 mom. i lagen om Livsmedelssäkerhetsverket
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att Livsmedelslagen och lagen om Livsmedelssäkerhetsverket skall ändras. Enligt förslaget skall
jord- och skogsbruksministeriet svara för de
uppgifter som hänför sig till livsmedelslag-

stiftningen och för Livsmedelssäkerhetsverkets resultatstyrning.
Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2008 och avses bli behandlad i
samband med den. Lagarna avses träda i
kraft den 1 januari 2008.
—————
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MOTIVERING

1

Nuläge och föreslagna ändringar

Livsmedelslagen (23/2006) trädde i kraft
den 1 mars 2006 och lagen om Livsmedelssäkerhetsverket (25/2006) den 1 maj 2006.
Livsmedlens säkerhet och kvalitet regleras
således huvudsakligen av en nationell lag. En
central myndighet, Livsmedelssäkerhetsverket Evira, svarar för ledningen av verkställigheten av lagen.
Livsmedelslagen ersatte tre tidigare författningar på lagnivå. Av dessa hörde livsmedelslagen (361/1995) till handels- och industriministeriets förvaltningsområde, lagen om
livsmedelshygien i fråga om animaliska
livsmedel (1195/1996) till jord- och skogsbruksministeriet samt 8 kap. i hälsoskyddslagen (763/1994) till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Enligt den nya
livsmedelslagen styrs den allmänna planeringen och övervakningen av livsmedelstillsynen fortfarande av de nämnda ministerierna.
I uppdraget för den av jord- och skogsbruksministeriet våren 2003 tillsatta arbetsgruppen som beredde den nya livsmedelslagen konstaterades uttryckligen att den nya
lagen skall beredas så att behörighetsfördelningen mellan ministerierna inte ändras (arbetsgruppspromemoria JSM 2004:16). I utlåtandena om lagförslaget samt senare i samband med utskottsbehandlingen av propositionen kritiserade bl.a. representanter för näringen i viss mån det att ledningen av livsmedelslagen kvarstår hos tre separata ministerier.
Livsmedelssäkerhetsverket hör enligt den
lag som utfärdats om verket till jord- och
skogsbruksministeriets ansvarsområde. Jordoch skogsbruksministeriet svarar i samråd
med handels- och industriministeriet samt
social- och hälsovårdsministeriet för verkets
resultatstyrning. Enligt 11 § i statsrådets förordning
om
Livsmedelssäkerhetsverket
(115/2006) undertecknar jord- och skogsbruksministeriet tillsammans med Livsmedelssäkerhetsverket en handling gällande resultatmålen i enlighet med 11 § i förordningen om statsbudgeten (1243/1992) och avger

ett i 66 i § i samma förordning avsett ställningstagande till bokslutet. Handlingen gällande resultatmålen och ställningstagandet
till bokslutet skall beredas i samarbete med
handels- och industriministeriet samt socialoch hälsovårdsministeriet.
I regeringsprogrammet för statsminister
Matti Vanhanens andra regering konstateras
att effektiviseringen av beslutsfattandet inom
livsmedelssektorn fortsätter inom centralförvaltningen genom att handels- och industriministeriets samt social- och hälsovårdsministeriets uppgifter som hänför sig till livsmedelslagstiftningen slås samman med jordoch skogsbruksministeriets uppgifter som
hänför sig till livsmedlens säkerhet och kvalitet. Till följd av detta föreslås att livsmedelslagen ändras så att den högsta ledningen
när det gäller denna lag utövas av jord- och
skogsbruksministeriet. I lagen finns dessutom ett flertal bemyndiganden om att utfärda
författningar på lägre nivå, vilka skall ändras
på motsvarande sätt. I huvudsak föreslås att
bemyndiganden för handels- och industriministeriet eller social- och hälsovårdsministeriet att utfärda förordning överförs till jordoch skogsbruksministeriet, liksom även bemyndiganden enligt vilka statsrådet får utfärda sådana förordningar som enbart grundar
sig på livsmedelslagen och är tekniska till sin
karaktär eller gäller verkställigheten.
Det föreslås att lagen om Livsmedelssäkerhetsverket ändras så att bestämmelsen om
ministeriernas samarbete när det gäller verkets resultatstyrning stryks i 1 §.
Enligt 11 § i lagen om statsrådet
(175/2003) kan statsrådet när ministeriers ansvarsområden ändras överföra en tjänst vid
ett ministerium till ett annat ministerium i
överensstämmelse med indelningen av ansvarsområdet. Likaså kan statsrådet i dessa
situationer förflytta en tjänsteman som utnämnts för viss tid till ett annat ministerium
till utgången av den tid för vilken tjänstemannen har utnämnts. Utgångspunkten i lagen om statsrådet är att en tjänst som inte är
vakant kan överföras utan tjänstemannens
samtycke. Detta förfarande kan tillämpas om
överföringen eller förflyttningen inte inver-
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kar på tjänstemannens frihet att välja bostadsort. I gruppen för konkurrens-, konsument- och livsmedelsärenden vid handelsoch industriministeriets marknadsavdelning
arbetar 15 anställda av vilkas arbetsinsats
5,65 årsverken används för uppgifter som
hänför sig till livsmedelslagstiftningen. I
gruppen för miljö- och hälsoskydd samt företagshälsovård vid social- och hälsovårdsministeriets hälsoavdelning arbetar 14 anställda
av vilkas arbetsinsats 0,9 årsverken används
för uppgifter som hänför sig till livsmedelslagstiftningen. Det föreslås att den ändring av livsmedelslagen som hänför sig till
överföring av uppgifter och personal till jordoch skogsbruksministeriet görs i enlighet
med det förfarande som föreskrivs i lagen om
statsrådet. För tydlighetens skull föreslås en
särskild bestämmelse om att anställningsvillkoren, t.ex. gällande avlöning, skall förbli
desamma när tjänster överförs. Lönerna i den
mottagande organisationen grundar sig på
organisationens lönesystem, så också de
överförda personernas månadslöner och ändringar i dem. En person som överförs har
dock vid överföringstidpunkten dessutom rätt
till ett lönetillägg i euro som garanterar
samma lönenivå som i den överlåtande organisationen i sådana situationer då uppgifternas kravnivå vid överföringstidpunkten kvarstår oförändrad, men den månadslön som betalas enligt den mottagande organisationens
lönesystem är lägre än den som betalades i
den överlåtande organisationen.
Om uppgifternas kravnivå inte kvarstår
oförändrad, räknas lönetillägget ut som skillnaden mellan den månadslön som i den överlåtande organisationen skulle ha betalats för
motsvarande uppgifter med lägre kravnivå
och den månadslön som den mottagande organisationen betalar.
När indelningen av ministeriernas ansvarsområden ändras överförs bl.a. organen inom
ett ministeriums förvaltningsområde med
stöd av lagen om statsrådet till det ministeriums förvaltningsområde som de hör enligt
den nya indelningen. Organ som överförs är
livsmedelsdelegationen och nämnden för nya
livsmedel inom handels- och industriministeriets ansvarsområde. Ärenden som är anhängiga vid ministeriet liksom också avtal
och övriga förbindelser samt rättigheter och
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skyldigheter som följer av dem överförs också med stöd av lagen om statsrådet till det
ministerium som de hör till enligt den nya
indelningen.
2

Propositionens konsekvenser

Syftet med propositionen är att stärka statsrådets handlingsförmåga i frågor som gäller
livsmedlens säkerhet och kvalitet genom
sammanförande av uppgifter som hänför sig
till livsmedelslagstiftningen till jord- och
skogsbruksministeriet. Överföringen av uppgifter inverkar inte på annan förvaltning eftersom Livsmedelssäkerhetsverket redan hör
till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde.
För Livsmedelssäkerhetsverkets resultatstyrning svarar i fortsättningen endast ett ministerium, jord- och skogsbruksministeriet. I
de nya budgetbestämmelser som trädde i
kraft vid ingången av 2004 framhålls en
skärpning av ministeriernas resultatstyrning
och ministeriernas redovisningsskyldighet.
Resultatstyrningen skall ses som ett led i den
normala ledningen av verksamheten. Därför
är det inte längre motiverat att Livsmedelssäkerhetsverket styrs av den separata samarbetsgruppen för livsmedelssäkerhet.
Ett genomförande av förslaget förutsätter
en överföring av 402 000 euro från handelsoch industriministeriet beträffande avlönings- och andra utgifter för 5,65 årsverken
samt utgifter som hör till nämnden för nya
livsmedel och livsmedelsdelegationen, samt
överföring av 70 000 euro från social- och
hälsovårdsministeriet beträffande avlöningsoch andra utgifter för 1 årsverke. Det anslag
(cirka 20 000 euro) som är avsett för den
specialiseringsutbildning för veterinärer
(livsmedels- och miljöhygien) som Folkhälsoinstitutet anordnar blir kvar hos social- och
hälsovårdsministeriet.
3

Beredningen av propositionen

Propositionen har beretts vid jord- och
skogsbruksministeriet. Jord- och skogsbruksministeriet tillsatte den 17 maj 2007 en
arbetsgrupp, med representanter förutom från
jord- och skogsbruksministeriet också från
handels- och industriministeriet samt social-
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och hälsovårdsministeriet, för att bereda
överföringen till jord- och skogsbruksministeriet av uppgifter som hänför sig till livsmedelslagstiftningen. Utlåtande om utkastet
till regeringsproposition avgavs av statsrådets
kansli, justitieministeriet, finansministeriet
och landsbygdsavdelningen, avdelningen för
landsbygd och naturtillgångar, fiske och viltavdelningen samt enheten för förvaltningsoch personalfrågor vid jord- och skogsbruksministeriet, handels- och industriministeriet, social- och hälsovårdsministeriet,
Livsmedelssäkerhetsverket, Löntagarorganisationen Pardia rf och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL
rf. De anmärkningar som framförts i utlåtan-

dena har i mån av möjlighet beaktats i propositionen.
4

Samband med andra propositioner

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2008 och avses bli behandlad i
samband med den.
5

Ikraftträdande

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari
2008.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:

RP 70/2007 rd

5
Lagförslag

1.

Lag
om ändring av livsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i livsmedelslagen av den 13 januari 2006 (23/2006) 7 § 3 och 4 mom., 20 § 5 mom.
och 25 § 3 mom. samt
ändras 7 § 2 mom., 8 § 2 och 3 mom., 9 § 3 mom., 10 § 2 och 3 mom., 11 §, 14 § 4 mom.,
15 § 4 mom., 17 § 2 mom., 20 § 4 mom., 21 § 3 mom., 24 § 1 mom., 25 § 2 mom., 27 § 3
mom., 28 § 5 mom., 29 §, 35 § 4 mom., 37 § 1 mom., 40 § 4 mom., 45 § 2 mom., 46 § 2
mom., 50 § 5 mom., 52 § 4 mom., 70 § 2 mom. och 71 § 3 mom. som följer:
7§
Allmänna krav på livsmedel
——————————————
Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om
1) livsmedlens sammansättning, mikrobiologiska kvalitet och främmande ämnen i livsmedel,
2) växters yttre kvalitet,
3) tillsatsämnen, aromer, enzymer, näringsämnen och processhjälpmedel,
4) material och produkter som kommer i
beröring med livsmedel samt om användningen och renhetskraven i fråga om dem.
8§
Krav i fråga om vissa livsmedel
——————————————
Bestämmelser om tillsättning av vitaminer,
mineralämnen och andra motsvarande ämnen
i livsmedel kan utfärdas genom förordning av
jord- och skogsbruksministeriet. Finns det
inte särskilda föreskrifter om tillsättning, får
sådana ämnen tillsättas i livsmedel endast
med tillstånd av Livsmedelsverket. Tillstånd

får beviljas, om syftet är att säkerställa näringsmässig likvärdighet hos ersättningslivsmedel eller att näringsmässigt komplettera ett
livsmedel. Tillstånd behövs dock inte om
mängden tillskott endast ersätter det svinn
som uppstått i tillverkningen eller jämnar ut
den naturliga förekomsten av variation i en
ingrediens.
På utsläppandet på marknaden av livsmedel
som omfattas av förordningen om nya livsmedel, som avses i 3 § 1 mom. 8 punkten,
tillämpas det förfarande som anges i förordningen om nya livsmedel. Vid jord- och
skogsbruksministeriet finns en nämnd för
nya livsmedel, som är behörigt organ för utvärdering av livsmedel enligt artikel 4.3 i
förordningen om nya livsmedel. Nämnden
för nya livsmedel har till uppgift att genomföra de första utvärderingar i anslutning till
utsläppandet av nya livsmedel på marknaden
som avses i artikel 6 i förordningen om nya
livsmedel samt att utvärdera de första utvärderingar som gjorts i andra medlemsstater
inom Europeiska unionen. Medlemmarna
och suppleanterna i samt ordföranden och
vice ordföranden för nämnden för nya livsmedel förordnas av jord- och skogsbruksministeriet. Genom förordning av jord- och
skogsbruksministeriet utfärdas bestämmelser
om behörighetskraven och mandattiden för
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medlemmarna i nämnden, hur nämndens
uppgifter skall ordnas, den nationella kontaktmyndigheten och om andra nationella arrangemang som förordningen om nya livsmedel förutsätter.
——————————————
9§
Allmänna krav på informationen om livsmedel
——————————————
Närmare bestämmelser om de uppgifter
som lämnas på livsmedelsförpackningar, i
broschyrer, i reklam eller i andra marknadsföringssammanhang utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.
10 §
Allmänna krav på livsmedelslokaler och primärproduktionsställen
——————————————
Närmare bestämmelser om byggnadstekniska och funktionsmässiga krav på primärproduktionsställen och livsmedelslokaler, om
kvalitetskrav när det gäller det vatten som
används på primärproduktionsställen och det
vatten som i livsmedelslokaler används vid
tillverkning och hantering av livsmedel och
om hygienkrav som ställs på den personal
som hanterar livsmedel där utfärdas genom
förordning av jord- och skogsbruksministeriet.
Närmare bestämmelser om försäljning eller
överlåtelse av livsmedel utomhus och på stora offentliga tillställningar utfärdas genom
förordning av statsrådet.
11 §
Krav i fråga om hantering, förvaring och
transport av livsmedel
Livsmedel skall hanteras, förvaras och
transporteras så att livsmedlens goda hygieniska kvalitet inte äventyras. Det kött som
hanteras och förvaras i en godkänd livsmedelslokal skall ha kontrollerats på det sätt

som föreskrivs i 43 §, med undantag av sådant kött som avses i 13 § 2 mom. 8 punkten
eller kött som hanteras vid privata tillställningar som jägare anordnar.
Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om
1) hanteringen och transporten av livsmedel,
2) temperaturen i hanterings-, förvarings-,
transport-, försäljnings- och serveringslokaler,
3) det nationella genomförandet av överenskommelsen om internationell transport av
lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (FördrS 48/1981;
ATP-avtalet).
14 §
Ansökningsförfarande för godkännande av
livsmedelslokal
——————————————
Närmare bestämmelser om innehållet i ansökan om godkännande samt om det sätt på
vilket anmälan skall göras utfärdas genom
förordning av jord- och skogsbruksministeriet.
15 §
Myndigheter som godkänner livsmedelslokaler samt beslut om godkännande
——————————————
Närmare bestämmelser om det övriga innehållet i beslutet om godkännande utfärdas
genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.
17 §
Krav i fråga om spårbarhet
——————————————
Närmare bestämmelser om livsmedels
spårbarhet utfärdas genom förordning av
jord- och skogsbruksministeriet.
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20 §
Plan för egenkontroll
——————————————
Närmare bestämmelser om den plan för
egenkontroll som skall utarbetas av livsmedelsföretagare samt bestämmelser om bokföringen i anslutning till detta utfärdas genom
förordning av jord- och skogsbruksministeriet.
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genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.
27 §
Livsmedelshygienisk kompetens

21 §

——————————————
Närmare bestämmelser om kompetensintyg
och livsmedelshygienisk kompetens samt om
därmed jämförbara utbildningar och examina
vilka till innehållet anses motsvara ett avklarat kompetenstest utfärdas genom förordning
av jord- och skogsbruksministeriet.

Godkännande av planen för egenkontroll

28 §

——————————————
I samband med godkännandet av planen för
egenkontroll anger tillsynsmyndigheten vilka
undersökningar egenkontrollen skall omfatta
för att livsmedelssäkerheten skall kunna
tryggas. Närmare bestämmelser om vilka undersökningar egenkontrollen skall omfatta
för att livsmedelssäkerheten skall kunna
tryggas utfärdas genom förordning av jordoch skogsbruksministeriet.

Kompetenstest

24 §
Livsmedelsföretagares skyldighet att lämna
uppgifter
Livsmedelsföretagaren skall omedelbart
underrätta den behöriga tillsynsmyndigheten
om betydande hälsofaror som uppdagats i
egenkontrollen eller på annat sätt samt om
åtgärder som vidtagits för att rätta till dessa
missförhållanden. Närmare bestämmelser om
anmälan utfärdas genom förordning av jordoch skogsbruksministeriet.
——————————————

——————————————
Närmare bestämmelser om kompetenstestares behörighet och andra villkor för godkännande utfärdas genom förordning av jordoch skogsbruksministeriet.
29 §
Allmän planering och styrning
Den allmänna planeringen och övervakningen av livsmedelstillsynen styrs av jordoch skogsbruksministeriet.
35 §
Tillsynsmyndigheternas kompetens
——————————————
Närmare bestämmelser om behörighetsvillkoren för och fortbildningen av tjänsteinnehavare som sköter uppgifter i anslutning till
livsmedelstillsynen utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.
37 §

25 §
Zoonoser

Nationella referenslaboratorier och godkända laboratorier

——————————————
Närmare bestämmelser om uppföljningen
och kontrollen av zoonoser samt förmedlandet av undersökningsinformation utfärdas

Jord- och skogsbruksministeriet utser nationella referenslaboratorier och fastställer
deras uppgifter. I artikel 33 i kontrollförordningen föreskrivs om de krav som gäller de
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nationella referenslaboratorier som avses i
kontrollförordningen samt om dessa laboratoriers uppgifter.
——————————————
40 §
Godkända laboratoriers anmälningsskyldighet
——————————————
Ett godkänt laboratorium skall underrätta
Livsmedelsverket om undersökningar och
undersökningsresultat i enlighet med 25 § 1
mom. som hänför sig till uppföljning och
kontroll av zoonoser samt sända prov och de
mikrobstammar som isolerats i undersökningar till ett nationellt referenslaboratorium.
Närmare bestämmelser om innehållet i och
lämnande av meddelanden samt om förvaring och sändande av prov och mikrobstammar utfärdas genom förordning av jord- och
skogsbruksministeriet.
45 §
Utredning av matförgiftningar
——————————————
Närmare bestämmelser om utredning av
och anmälningar om matförgiftningar utfärdas genom förordning av statsrådet.
46 §
Beredskap för särskilda situationer
——————————————
Närmare bestämmelser om innehållet i och
utarbetandet av beredskapsplaner för särskilda situationer utfärdas genom förordning av
jord- och skogsbruksministeriet.
50 §
Provtagning
——————————————
Närmare bestämmelser om provtagning utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

52 §
Tillsynsmyndigheters anmälningsskyldighet
och skyldighet att lämna uppgifter
——————————————
Närmare bestämmelser om tillsynsmyndigheters anmälningsskyldighet utfärdas genom
förordning av jord- och skogsbruksministeriet.
70 §
Avgifter för statliga myndigheters prestationer
——————————————
Närmare bestämmelser om de nationella arrangemang som avses i artikel 27 och 28 i
kontrollförordningen och om hur avgifternas
storlek bestäms utfärdas genom förordning
av jord- och skogsbruksministeriet.
71 §
Avgifter för kommunala myndigheters prestationer
——————————————
De avgifter som avses i 1 mom. bestäms så,
att beloppet motsvarar högst kostnaderna för
åtgärden, om inte något annat följer av artikel
27 och 28 i kontrollförordningen. Närmare
bestämmelser om de nationella arrangemang
som avses i artikel 27 och 28 i kontrollförordningen och om hur avgifternas storlek bestäms utfärdas genom förordning av jordoch skogsbruksministeriet.
———
Denna lag träder i kraft den
2008.
De förordningar som har utfärdats av statsrådet, handels- och industriministeriet samt
social- och hälsovårdsministeriet med stöd av
de bestämmelser som gällde vid denna lags
ikraftträdande förblir i kraft.
Den personal i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande som vid handels- och industriministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet sköter uppgifter, vilka vid denna lags
ikraftträdande överförs till jord- och skogsbruksministeriets, samt motsvarande tjänster
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överförs vid ikraftträdandet till jord- och mande organisationen. Personen är i så fall
skogsbruksministeriet. Anställda som över- berättigad till ett lönetillägg till beloppet av
förs behåller vid överföringen de rättigheter skillnaden mellan den månadslön som betaoch skyldigheter som gäller enligt villkoren i lats i den överlämnande organisationen och
deras anställningsförhållande. Högre avlö- den månadslön som betalats i den överlämning än månadslönen enligt den mottagande nande organisationen och den månadslön
organisationens lönesystem garanteras under som betalas i den mottagande organisationen.
förutsättning att kravnivån för personens
Åtgärder som verkställigheten av lagen
uppgifter i den mottagande organisationen förutsätter får vidtas innan lagen träder i
motsvarar minst uppgifterna i den överläm- kraft.
—————

10
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2.

Lag
om upphävande av 1 § 2 mom. i lagen om Livsmedelssäkerhetsverket

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1§
2§
Genom denna lag upphävs 1 § 2 mom. i laDenna lag träder i kraft den
gen av den 13 januari 2006 om Livsmedelssäkerhetsverket (25/2006).
—————

2008.

Helsingfors den 13 september 2007
Republikens President

TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila
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Bilaga
Parallelltexten

Lag
om ändring av livsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i livsmedelslagen av den 13 januari 2006 (23/2006) 7 § 3 och 4 mom., 20 § 5 mom.
och 25 § 3 mom. samt
ändras 7 § 2 mom., 8 § 2 och 3 mom., 9 § 3 mom., 10 § 2 och 3 mom., 11 §, 14 § 4 mom.,
15 § 4 mom., 17 § 2 mom., 20 § 4 mom., 21 § 3 mom., 24 § 1 mom., 25 § 2 mom., 27 § 3
mom., 28 § 5 mom., 29 §, 35 § 4 mom., 37 § 1 mom., 40 § 4 mom., 45 § 2 mom., 46 § 2
mom., 50 § 5 mom., 52 § 4 mom., 70 § 2 mom. och 71 § 3 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
7§

7§

Allmänna krav på livsmedel

Allmänna krav på livsmedel

——————————————
Närmare bestämmelser om livsmedlens
sammansättning, om den mikrobiologiska
kvaliteten hos livsmedel av icke-animaliskt
ursprung och främmande ämnen i dessa samt
om växters yttre kvalitet utfärdas genom förordning av handels- och industriministeriet.

——————————————
Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om
1) livsmedlens sammansättning, mikrobiologiska kvalitet och främmande ämnen i
livsmedel,
2) växters yttre kvalitet,
3) tillsatsämnen, aromer, enzymer, näringsämnen och processhjälpmedel,
4) material- och produkter som kommer i
beröring med livsmedel samt om användningen och renhetskraven i fråga om dem.

Närmare bestämmelser om tillsatsämnen,
aromer, enzymer, processhjälpmedel i tillverkningen, näringsämnen och produkter som
kommer i beröring med livsmedel samt om
användningen och renhetskraven i fråga om
sådana ämnen utfärdas genom förordning av
handels- och industriministeriet.
Närmare bestämmelser om den mikrobiologiska kvaliteten hos livsmedel av animaliskt
ursprung och främmande ämnen i dessa utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

(3 mom. upphävs)

(4 mom. upphävs)
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8§

8§

Krav i fråga om vissa livsmedel

Krav i fråga om vissa livsmedel

——————————————
Bestämmelser om tillsättning av vitaminer,
mineralämnen och andra motsvarande ämnen
i livsmedel kan utfärdas genom förordning av
handels- och industriministeriet. Finns det
inte särskilda föreskrifter om tillsättning, får
sådana ämnen tillsättas i livsmedel endast
med tillstånd av Livsmedelsverket. Tillstånd
får beviljas, om syftet är att säkerställa näringsmässig likvärdighet hos ersättningslivsmedel eller att näringsmässigt komplettera ett
livsmedel. Tillstånd behövs inte om mängden
tillskott endast ersätter det svinn som uppstått
i tillverkningen eller jämnar ut den naturliga
förekomsten av variation i en ingrediens.

——————————————
Bestämmelser om tillsättning av vitaminer,
mineralämnen och andra motsvarande ämnen
i livsmedel kan utfärdas genom förordning av
jord- och skogsbruksministeriet. Finns det
inte särskilda föreskrifter om tillsättning, får
sådana ämnen tillsättas i livsmedel endast
med tillstånd av Livsmedelsverket. Tillstånd
får beviljas, om syftet är att säkerställa näringsmässig likvärdighet hos ersättningslivsmedel eller att näringsmässigt komplettera ett
livsmedel. Tillstånd behövs dock inte om
mängden tillskott endast ersätter det svinn
som uppstått i tillverkningen eller jämnar ut
den naturliga förekomsten av variation i en
ingrediens.
På utsläppandet på marknaden av livsmedel
som omfattas av förordningen om nya livsmedel, som avses i 3 § 1 mom. 8 punkten,
tillämpas det förfarande som anges i förordningen om nya livsmedel. Vid jord- och
skogsbruksministeriet finns en nämnd för nya
livsmedel, som är behörigt organ för utvärdering av livsmedel enligt artikel 4.3 i förordningen om nya livsmedel. Nämnden för nya
livsmedel har till uppgift att genomföra de
första utvärderingar i anslutning till utsläppandet av nya livsmedel på marknaden som
avses i artikel 6 i förordningen om nya livsmedel samt att utvärdera de första utvärderingar som gjorts i andra medlemsstater inom
Europeiska unionen. Medlemmarna och suppleanterna i samt ordföranden och vice ordföranden för nämnden för nya livsmedel förordnas av jord- och skogsbruksministeriet.
Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas bestämmelser om behörighetskraven och mandattiden för medlemmarna i nämnden, hur nämndens uppgifter
skall ordnas, den nationella kontaktmyndigheten och om andra nationella arrangemang
som förordningen om nya livsmedel förutsätter.
——————————————

På utsläppandet på marknaden av livsmedel
som omfattas av förordningen om nya livsmedel, som avses i 3 § 1 mom. 8 punkten,
tillämpas det förfarande som anges i förordningen om nya livsmedel. Vid handels- och
industriministeriet finns en nämnd för nya
livsmedel, som är behörigt organ för utvärdering av livsmedel enligt artikel 4.3 i förordningen om nya livsmedel. Nämnden för nya
livsmedel har till uppgift att genomföra de
första utvärderingar i anslutning till utsläppandet av nya livsmedel på marknaden som
avses i artikel 6 i förordningen om nya livsmedel samt att utvärdera de första utvärderingar som gjorts i andra medlemsstater inom
Europeiska unionen. Medlemmarna och suppleanterna i samt ordföranden och vice ordföranden för nämnden för nya livsmedel förordnas av handels- och industriministeriet.
Genom förordning av handels- och industriministeriet utfärdas bestämmelser om behörighetskraven och mandattiden för medlemmarna i nämnden, hur nämndens uppgifter
skall ordnas, den nationella kontaktmyndigheten och om andra nationella arrangemang
som förordningen om nya livsmedel förutsätter.
——————————————
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9§

9§

Allmänna krav på informationen om livsmedel

Allmänna krav på informationen om livsmedel

——————————————
Närmare bestämmelser om de uppgifter
som lämnas på livsmedelsförpackningar, i
broschyrer, i reklam eller i andra marknadsföringssammanhang utfärdas genom förordning
av handels- och industriministeriet.

——————————————
Närmare bestämmelser om de uppgifter
som lämnas på livsmedelsförpackningar, i
broschyrer, i reklam eller i andra marknadsföringssammanhang utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

10 §

10 §

Allmänna krav på livsmedelslokaleroch primärproduktionsställen

Allmänna krav på livsmedelslokaler och primärproduktionsställen

——————————————
Närmare bestämmelser om byggnadstekniska och funktionsmässiga krav på primärproduktionsställen och på sådana livsmedelslokaler som hanterar livsmedel av animaliskt
ursprung innan dessa går till detaljförsäljning, om kvalitetskrav när det gäller det vatten som används där och om hygienkrav som
ställs på den personal som hanterar livsmedel
där utfärdas genom förordning av jord- och
skogsbruksministeriet.

——————————————
Närmare bestämmelser om byggnadstekniska och funktionsmässiga krav på primärproduktionsställen och livsmedelslokaler, om
kvalitetskrav när det gäller det vatten som
används på primärproduktionsställen och det
vatten som i livsmedelslokaler används vid
tillverkning och hantering av livsmedel och
om hygienkrav som ställs på den personal
som hanterar livsmedel där utfärdas genom
förordning av jord- och skogsbruksministeriet.
Närmare bestämmelser om försäljning eller
överlåtelse av livsmedel utomhus och på stora offentliga tillställningar utfärdas genom
förordning av statsrådet.

Närmare bestämmelser om byggnadstekniska och funktionsmässiga krav på andra livsmedelslokaler än de som avses i 2 mom., om
kvalitetskrav när det gäller det vatten som
används där och om hygienkrav som ställs på
den personal som hanterar livsmedel där
samt om försäljning eller överlåtelse av livsmedel utomhus och på stora offentliga tillställningar utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.
11 §

11 §

Krav i fråga om hantering, förvaring och
transport av livsmedel

Krav i fråga om hantering, förvaring och
transport av livsmedel

Livsmedel skall hanteras, förvaras och
transporteras så att livsmedlens goda hygieniska kvalitet inte äventyras. Det kött som
hanteras och förvaras i en godkänd livsmedelslokal skall ha kontrollerats på det sätt som

Livsmedel skall hanteras, förvaras och
transporteras så att livsmedlens goda hygieniska kvalitet inte äventyras. Det kött som
hanteras och förvaras i en godkänd livsmedelslokal skall ha kontrollerats på det sätt
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föreskrivs i 43 §, med undantag av sådant kött
som avses i 13 § 2 mom. 8 punkten eller kött
som hanteras vid privata tillställningar som
jägare anordnar.
Närmare bestämmelser om förfarandet vid
hantering av livsmedel utfärdas genom förordning av handels- och industriministeriet.

Närmare bestämmelser om hanteringsmetoderna, hanteringen och transporten när det
gäller livsmedel av animaliskt ursprung samt
om temperaturen vid hanteringen, förvaringen och transporten innan livsmedlen går till
detaljförsäljning utfärdas genom förordning
av jord- och skogsbruksministeriet.
Närmare bestämmelser om hanteringen och
transporten av livsmedel, om temperaturen i
hanterings-, förvarings-, transport-, försäljnings- eller serveringslokalerna samt om det
nationella genomförandet av överenskommelsen om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning
för sådan transport (FördrS 48/1981; ATPavtalet) utfärdas genom förordning av socialoch hälsovårdsministeriet till den del detta
inte regleras med stöd av 3 mom.

som föreskrivs i 43 §, med undantag av sådant kött som avses i 13 § 2 mom. 8 punkten
eller kött som hanteras vid privata tillställningar som jägare anordnar.
Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om
1) hanteringen och transporten av livsmedel,
2) temperaturen i hanterings-, förvarings-,
transport-, försäljnings- och serveringslokaler,
3) det nationella genomförandet av överenskommelsen om internationell transport av
lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (FördrS
48/1981; ATP-avtalet).

14 §

14 §

Ansökningsförfarande för godkännande av
livsmedelslokal

Ansökningsförfarande för godkännande av
livsmedelslokal

——————————————
Närmare bestämmelser om innehållet i ansökan om godkännande samt om det sätt på
vilket anmälan skall göras utfärdas genom
förordning av statsrådet.

——————————————
Närmare bestämmelser om innehållet i ansökan om godkännande samt om det sätt på
vilket anmälan skall göras utfärdas genom
förordning av jord- och skogsbruksministeriet.
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15 §

15 §

Myndigheter som godkänner livsmedelslokaler samt beslut om godkännande

Myndigheter som godkänner livsmedelslokaler samt beslut om godkännande

——————————————
——————————————
Närmare bestämmelser om det övriga inneNärmare bestämmelser om det övriga innehållet i beslutet om godkännande utfärdas ge- hållet i beslutet om godkännande utfärdas
nom förordning av statsrådet.
genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.
17 §

17 §

Krav i fråga om spårbarhet

Krav i fråga om spårbarhet

——————————————
——————————————
Närmare bestämmelser om livsmedels spårNärmare bestämmelser om livsmedels
barhet utfärdas genom förordning av statsrå- spårbarhet utfärdas genom förordning av
det.
jord- och skogsbruksministeriet.

20 §

20 §

Plan för egenkontroll

Plan för egenkontroll

——————————————
Närmare bestämmelser om den plan för
egenkontroll som skall utarbetas på åtgärd av
livsmedelsföretagare som hanterar livsmedel
av animaliskt ursprung innan de går till detaljförsäljning samt bestämmelser om bokföringen i anslutning till detta utfärdas genom
förordning av jord- och skogsbruksministeriet. Genom förordning av handels- och industriministeriet utfärdas dock närmare bestämmelser om den plan för egenkontroll som
i fråga om livsmedlens sammansättning enligt
7 § 2 mom. och omständigheter enligt 7 § 3
mom. skall utarbetas av de livsmedelsföretagare som hanterar livsmedel av animaliskt
ursprung innan livsmedlen går till detaljförsäljning samt om bokföringen i anslutning till
detta.
I fråga om andra livsmedelsföretagare än
de som avses i 4 mom. utfärdas närmare bestämmelser om planen för egenkontroll och
tillhörande bokföring genom förordning av
handels- och industriministeriet när det gäller livsmedel och genom förordning av social-

——————————————
Närmare bestämmelser om den plan för
egenkontroll som skall utarbetas av livsmedelsföretagare samt bestämmelser om bokföringen i anslutning till detta utfärdas genom
förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

(5 mom. upphävs)
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och hälsovårdsministeriet när det gäller hanteringsförhållanden.

21 §

21 §

Godkännande av planen för egenkontroll

Godkännande av planen för egenkontroll

——————————————
I samband med godkännandet av planen för
egenkontroll anger tillsynsmyndigheten vilka
undersökningar egenkontrollen skall omfatta
för att livsmedelssäkerheten skall kunna tryggas. Närmare bestämmelser om vilka undersökningar egenkontrollen skall omfatta för att
livsmedelssäkerheten skall kunna tryggas utfärdas genom förordning av statsrådet.

——————————————
I samband med godkännandet av planen för
egenkontroll anger tillsynsmyndigheten vilka
undersökningar egenkontrollen skall omfatta
för att livsmedelssäkerheten skall kunna
tryggas. Närmare bestämmelser om vilka undersökningar egenkontrollen skall omfatta
för att livsmedelssäkerheten skall kunna
tryggas utfärdas genom förordning av jordoch skogsbruksministeriet.

24 §

24 §

Livsmedelsföretagares skyldighet att lämna
uppgifter

Livsmedelsföretagares skyldighet att lämna
uppgifter

Livsmedelsföretagaren skall omedelbart
underrätta den behöriga tillsynsmyndigheten
om betydande hälsofaror som uppdagats i
egenkontrollen eller på annat sätt samt om åtgärder som vidtagits för att rätta till dessa
missförhållanden. Närmare bestämmelser om
anmälan utfärdas genom förordning av statsrådet.
——————————————

Livsmedelsföretagaren skall omedelbart
underrätta den behöriga tillsynsmyndigheten
om betydande hälsofaror som uppdagats i
egenkontrollen eller på annat sätt samt om
åtgärder som vidtagits för att rätta till dessa
missförhållanden. Närmare bestämmelser om
anmälan utfärdas genom förordning av jordoch skogsbruksministeriet.
——————————————

25 §

25 §

Zoonoser

Zoonoser

——————————————
Närmare bestämmelser om uppföljningen
och kontrollen av zoonoser samt förmedlandet av undersökningsinformation när det
gäller primärproduktion och livsmedel av
animaliskt ursprung utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.
Närmare bestämmelser om uppföljningen
och kontrollen av zoonoser samt förmedlandet av undersökningsinformation när det
gäller annat än primärproduktion och livs-

——————————————
Närmare bestämmelser om uppföljningen
och kontrollen av zoonoser samt förmedlandet av undersökningsinformation utfärdas
genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.
(3 mom. upphävs)
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medel av animaliskt ursprung utfärdas genom
förordning av social- och hälsovårdsministeriet.
27 §

27 §

Livsmedelshygienisk kompetens

Livsmedelshygienisk kompetens

——————————————
Närmare bestämmelser om kompetensintyg
och livsmedelshygienisk kompetens samt om
därmed jämförbara utbildningar och examina
vilka till innehållet anses motsvara ett avklarat kompetenstest utfärdas genom förordning
av social- och hälsovårdsministeriet.

——————————————
Närmare bestämmelser om kompetensintyg
och livsmedelshygienisk kompetens samt om
därmed jämförbara utbildningar och examina
vilka till innehållet anses motsvara ett avklarat kompetenstest utfärdas genom förordning
av jord- och skogsbruksministeriet.

28 §

28 §

Kompetenstest

Kompetenstest

——————————————
Närmare bestämmelser om kompetenstestares behörighet och andra villkor för godkännande utfärdas genom förordning av socialoch hälsovårdsministeriet.

——————————————
Närmare bestämmelser om kompetenstestares behörighet och andra villkor för godkännande utfärdas genom förordning av jordoch skogsbruksministeriet.

29 §

29 §

Ministerierna

Allmän planering och styrning

Den allmänna planeringen och övervakDen allmänna planeringen och övervakningen av livsmedelstillsynen styrs av jord- ningen av livsmedelstillsynen styrs av jordoch skogsbruksministeriet, handels- och in- och skogsbruksministeriet.
dustriministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet på det sätt som i reglementet
för statsrådet (262/2003) föreskrivs om ministeriernas ansvarsområden.
Genom förordning av statsrådet föreskrivs
om samarbetet mellan ministerierna när det
gäller styrningen av den allmänna planeringen och övervakningen av livsmedelstillsynen.
35 §

35 §

Tillsynsmyndigheternas kompetens

Tillsynsmyndigheternas kompetens

——————————————
——————————————
Närmare bestämmelser om behörighetsvillNärmare bestämmelser om behörighetsvill-

RP 70/2007 rd
Föreslagen lydelse

18
Gällande lydelse

koren för och fortbildningen av tjänsteinnehavare som sköter uppgifter i anslutning till
livsmedelstillsynen utfärdas genom förordning av statsrådet.

koren för och fortbildningen av tjänsteinnehavare som sköter uppgifter i anslutning till
livsmedelstillsynen utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

37 §

37 §

Nationella referenslaborationer och godkända laboratorer

Nationella referenslaboratorier och godkända laboratorier

Jord- och skogsbruksministeriet, handelsoch industriministeriet och social- och hälsovårdsministeriet utser nationella referenslaboratorier inom sina ansvarsområden och fastställer deras uppgifter. I artikel 33 i kontrollförordningen föreskrivs om de krav som gäller de nationella referenslaboratorier som avses i kontrollförordningen samt om dessa laboratoriers uppgifter.
——————————————

Jord- och skogsbruksministeriet utser nationella referenslaboratorier och fastställer
deras uppgifter. I artikel 33 i kontrollförordningen föreskrivs om de krav som gäller de
nationella referenslaboratorier som avses i
kontrollförordningen samt om dessa laboratoriers uppgifter.

40 §

40 §

Godkända laboratoriers anmälningsskyldighet

Godkända laboratoriers anmälningsskyldighet

——————————————
Ett godkänt laboratorium skall underrätta
Livsmedelsverket om undersökningar och
undersökningsresultat i enlighet med 25 § 1
mom. som hänför sig till uppföljning och
kontroll av zoonoser samt sända prov och de
mikrobstammar som isolerats i undersökningar till ett nationellt referenslaboratorium.
Närmare bestämmelser om innehållet i och
lämnande av meddelanden samt om förvaring
och sändande av prov och mikrobstammar utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet när det gäller primärproduktionen och livsmedel av animaliskt ursprung
och genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet när det gäller övriga livsmedel.

——————————————
Ett godkänt laboratorium skall underrätta
Livsmedelsverket om undersökningar och
undersökningsresultat i enlighet med 25 § 1
mom. som hänför sig till uppföljning och
kontroll av zoonoser samt sända prov och de
mikrobstammar som isolerats i undersökningar till ett nationellt referenslaboratorium.
Närmare bestämmelser om innehållet i och
lämnande av meddelanden samt om förvaring
och sändande av prov och mikrobstammar
utfärdas genom förordning av jord- och
skogsbruksministeriet.

——————————————
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45 §

45 §

Utredning av matförgiftningar

Utredning av matförgiftningar

——————————————
——————————————
Närmare bestämmelser om utredning av
Närmare bestämmelser om utredning av
och anmälningar om matförgiftningar utfär- och anmälningar om matförgiftningar utfärdas genom förordning av social- och hälso- das genom förordning av statsrådet.
vårdsministeriet.
46 §

46 §

Beredskap för särskilda situationer

Beredskap för särskilda situationer

——————————————
Närmare bestämmelser om innehållet i och
utarbetandet av beredskapsplaner för särskilda situationer utfärdas genom förordning av
statsrådet.

——————————————
Närmare bestämmelser om innehållet i och
utarbetandet av beredskapsplaner för särskilda situationer utfärdas genom förordning av
jord- och skogsbruksministeriet.

50 §

50 §

Provtagning

Provtagning

——————————————
——————————————
Närmare bestämmelser om provtagning utNärmare bestämmelser om provtagning utfärdas genom förordning av statsrådet.
färdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.
52 §

52 §

Tillsynsmyndigheters anmälningsskyldighet
och skyldighet att lämna uppgifter

Tillsynsmyndigheters anmälningsskyldighet
och skyldighet att lämna uppgifter

——————————————
——————————————
Närmare bestämmelser om tillsynsmyndigNärmare bestämmelser om tillsynsmyndigheters anmälningsskyldighet utfärdas genom heters anmälningsskyldighet utfärdas genom
förordning av statsrådet.
förordning av jord- och skogsbruksministeriet.
70 §

70 §

Avgifter för statliga myndigheters prestationer

Avgifter för statliga myndigheters prestationer

——————————————
——————————————
Närmare bestämmelser om de nationella arNärmare bestämmelser om de nationella arrangemang som avses i artikel 27 och 28 i rangemang som avses i artikel 27 och 28 i
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kontrollförordningen och om hur avgifternas kontrollförordningen och om hur avgifternas
storlek bestäms utfärdas genom förordning av storlek bestäms utfärdas genom förordning
statsrådet.
av jord- och skogsbruksministeriet.
71 §

71 §

Avgifter för kommunala myndigheters prestationer

Avgifter för kommunala myndigheters prestationer

——————————————
De avgifter som avses i 1 mom. bestäms så,
att beloppet motsvarar högst kostnaderna för
åtgärden, om inte något annat följer av artikel
27 och 28 i kontrollförordningen. Närmare
bestämmelser om de nationella arrangemang
som avses i artikel 27 och 28 i kontrollförordningen och om hur avgifternas storlek bestäms utfärdas genom förordning av statsrådet.

——————————————
De avgifter som avses i 1 mom. bestäms så,
att beloppet motsvarar högst kostnaderna för
åtgärden, om inte något annat följer av artikel
27 och 28 i kontrollförordningen. Närmare
bestämmelser om de nationella arrangemang
som avses i artikel 27 och 28 i kontrollförordningen och om hur avgifternas storlek bestäms utfärdas genom förordning av jordoch skogsbruksministeriet.
———
Denna lag träder i kraft den
2008.
De förordningar som har utfärdats av
statsrådet, handels- och industriministeriet
samt social- och hälsovårdsministeriet med
stöd av de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande förblir i kraft.
Den personal i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande som vid handels- och industriministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet sköter uppgifter, vilka vid denna lags
ikraftträdande överförs till jord- och skogsbruksministeriets, samt motsvarande tjänster
överförs vid ikraftträdandet till jord- och
skogsbruksministeriet. Anställda som överförs behåller vid överföringen de rättigheter
och skyldigheter som gäller enligt villkoren i
deras anställningsförhållande. Högre avlöning än månadslönen enligt den mottagande
organisationens lönesystem garanteras under förutsättning att kravnivån för personens
uppgifter i den mottagande organisationen
motsvarar minst uppgifterna i den överlämmande organisationen. Personen är i så fall
berättigad till ett lönetillägg till beloppet av
skillnaden mellan den månadslön som betalats i den överlämnande organisationen och
den månadslön som betalats i den överlämnande organisationen och den månadslön
som betalas i den mottagande organisationen.

Gällande lydelse

RP 70/2007 rd
Föreslagen lydelse
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Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
———

RP 70/2007 rd
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Lag
om upphävande av 1 § 2 mom. i lagen om Livsmedelssäkerhetsverket

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
1§

1§

Ansvarsområde

Ansvarsområde

——————————————
Jord- och skogsbruksministeriet svarar i
samråd med handels- och industriministeriet
samt social- och hälsovårdsministeriet för
verkets resultatstyrning på det sätt som bestäms närmare genom förordning av statsrådet.

(2 mom. upphävs)

2§
Denna lag träder i kraft den
———

2008.

