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Jord- och skogsbruksutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av foderlagen
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av foderlagen (RP 206/
2021 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för betänkande.
Sakkunniga
Utskottet har hört
- konsultativ tjänsteman Marita Aalto, jord- och skogsbruksministeriet
- lagstiftningsråd Hannu Miettinen, jord- och skogsbruksministeriet
- överinspektör Hanna Laatio, Livsmedelsverket
- veterinär Leena Suojala, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK.
Skriftligt yttrande har lämnats av
- justitieministeriet
- Finlands Veterinärförbund rf
- Finlands Fiskodlarförbund rf
- Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund rf.
Inget yttrande av
- Djurens hälsa ETT rf
- Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf.
PROPOSITIONEN
I propositionen föreslås det att foderlagen ändras. Genom den föreslagna lagen görs de ändringar i
foderlagen som förutsätts i Europeiska unionens lagstiftning om foder som innehåller läkemedel.
Lagen avses träda i kraft den 28 januari 2022.
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UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker
lagförslagen, men med följande smärre ändringar.
Ändringen av foderlagen har samband med EU:s paket för veterinärmedicinska läkemedel. I paketet ingår bland annat förordningen om foder som innehåller läkemedel och förordningen om veterinärmedicinska läkemedel. Genom förordningarna uppdateras lagstiftningen om veterinärmedicinska läkemedel och foder som innehåller läkemedel så att den anpassas till särdragen på djurhälsoområdet. Utskottet konstaterar att bakgrunden till EU:s paket för veterinärmedicinska läkemedel är en gemensam hälsostrategi (One Health), enligt vilken människors och djurs hälsa, djurens välbefinnande och livsmedelssäkerheten främjas tillsammans med miljöskyddet. Förordningarna skärper reglerna för användning av antimikrobiella medel för djur och syftar till att
bättre hantera risken för utveckling av antimikrobiell resistens. Med tanke på folkhälsan välkomnar utskottet det viktiga målet att bekämpa den risk som antimikrobiell resistens utgör. Därför är
det motiverat att begränsa också användningen av foder som innehåller antimikrobiella läkemedel. I Finland kommer den nya regleringen på EU-nivå och nationell nivå sannolikt inte att ha
några större konsekvenser för produktionen av livsmedel av animaliskt ursprung, eftersom användningen av antimikrobiella medel redan nu är kontrollerad. För att trygga djurens hälsa och
välbefinnande är det också viktigt att se till att det fortfarande är möjligt att utan orimliga kostnader dels behandla epidemier som kräver gruppmedicinering, dels ge djuren läkemedel tillsammans med fodret när det är lämpligast.
Ändringen av foderlagen avses träda i kraft den 28 januari 2022 samtidigt som EU:s förordning
om foder som innehåller läkemedel börjar tillämpas och ändringarna av lagen om medicinsk behandling av djur och lagen om utövning av veterinäryrket (RP 205/2021 rd — JsUU 18/2021 rd)
träder i kraft. De föreslagna ändringarna i foderlagen gäller bland annat foderföretagare som tillverkar, lagrar, transporterar och släpper ut på marknaden foder som innehåller läkemedel. Företagarna förpliktas att se till att anläggningarna är godkända av Livsmedelsverket. Utskottet konstaterar att sådant foder som innehåller läkemedel som avses i lagen framställs av en läkemedelsform som godkänts för detta ändamål. Manuell inblandning av läkemedel i foder på djurhållningsplatsen eller dosering av läkemedel med vatten hör således inte till tillämpningsområdet för
den nu aktuella propositionen, utan på dem tillämpas bestämmelserna i den ovannämnda lagen
om medicinsk behandling av djur. Nya aktörer som måste få godkännande är i synnerhet aktörer
som tillverkar foder som innehåller läkemedel för egna eller innehavda djur, såsom fiskodlingar,
hemmablandare och mobila blandare. Fodercentraler som tillverkar pälsdjursfoder endast för djur
på den egna gården är däremot inte heller i fortsättningen sådana foderföretagare som avses i lagen. Enligt propositionen beräknas antalet nya anläggningar som kräver godkännande vara några
tiotal men under hundra.
Tillverkningen av foder som innehåller läkemedel är förenad med en skyldighet att underrätta
Livsmedelsverket om mängden foder som innehåller läkemedel och om det veterinärmedicinska
läkemedel som använts. Foderföretagarna bör se till att informationen om foder är korrekt och
bland annat att foderpartier inte blandas med varandra när foder som innehåller läkemedel och andra foderblandningar tillverkas i samma lokaler och produktionsanläggningar. I propositionen föreslås det att anmälningsskyldigheten inskränks för att minska aktörernas administrativa börda på
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så sätt att anmälan härefter ska göras en gång om året, medan anmälningsskyldigheten enligt gällande lagstiftning är en gång i månaden. Godkännande av aktörer och myndighetsinspektioner är
avgiftsbelagda, och de medför merkostnader på några hundra euro för aktörerna jämfört med nuläget. Företagen orsakas också kostnader för att på behörigt sätt förstöra utgånget eller överskott
på foder som innehåller läkemedel. Utskottet betonar att företagarnas administrativa börda bör
minskas och att kostnaderna bör vara skäliga också i fortsättningen när den nya lagstiftningen
verkställs. Det är viktigt att utveckla myndigheternas verksamhet och informationssystem så att
till exempel överlappande informationsinsamling och dubbel rapportering kan undvikas.
DETALJMOTIVERING
Lagen om ändring av foderlagen
12§. Foder som innehåller läkemedel. För tillverkning av foder som innehåller läkemedel får
endast sådana läkemedel användas för vilka det med stöd av förordningen om veterinärmedicinska läkemedel eller läkemedelslagen har beviljats försäljningstillstånd eller något annat tillstånd
för utsläppande på marknaden, står det i 1 mom. Den föreslagna bestämmelsen motsvarar bestämmelsen i artikel 5.1 i EU:s förordning om foder som innehåller läkemedel. Förordningen om foder som innehåller läkemedel är direkt tillämplig lagstiftning i Finland från och med den 28 januari 2022. Bestämmelserna i EU-förordningen ska i princip inte upprepas i den nationella lagen.
För att den nationella lagstiftningen ska vara begriplig ser utskottet det som motiverat att i vissa
situationer också till behövliga delar upprepa bestämmelserna i EU-förordningen. Då ska det
dock tydligt framgå av bestämmelsen att regleringen härstammar från EU-förordningen. Utskottet föreslår att 1 mom. omformuleras så att sambandet med artikel 5 i EU:s förordning om foder
som innehåller läkemedel framgår mer exakt.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Jord- och skogsbruksutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 206/2021 rd med ändringar.(Utskottets ändringsförslag)
Utskottets ändringsförslag

Lag
om ändring av foderlagen
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i foderlagen (1263/2020) 28 §,
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ändras 3 § 15 och 16 punkten, 4 §, 5 § 1 mom. 7 och 25 punkten, 12 §, 13 § 2 mom., 14 §
1 mom., 15 § 2 mom., 19―21 §, 46 § 1 mom. 5 punkten och 60 §, samt
fogas till 3 § en ny 17 punkt, till 5 § 1 mom. nya 26―29 punkter och till 17 § ett nytt 5 mom.
som följer:
3§
Europeiska unionens foderlagstiftning
Om inte något annat föreskrivs i någon annan lag, tillämpas denna lag också på tillsynen över
efterlevnaden av följande rättsakter om foder, om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen och om foderkontroll som antagits av Europeiska unionen och på tillsynen över efterlevnaden av rättsakter som utfärdats med stöd av dessa rättsakter:
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — — — — — — — —
15) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 om ekologisk produktion och
märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007,
16) kommissionens förordning (EU) 2020/354 om upprättande av en förteckning över avsedda användningsområden för foder avsett för särskilda näringsbehov och om upphävande av direktiv 2008/38/EG, nedan förordningen om särskilda näringsbehov,
17) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/4 om tillverkning, utsläppande på
marknaden, användning av foder som innehåller läkemedel, om ändring av Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 183/2005 och om upphävande av rådets direktiv 90/167/EEG, nedan förordningen om foder som innehåller läkemedel.
4§
Förhållandet till annan lagstiftning
Bestämmelser om import av foder från stater utanför Europeiska unionen och om kontrollen av
denna import finns förutom i denna lag även i lagen om införselkontroll av djur och vissa varor
(1277/2019). Bestämmelser om grunderna för bedömningen av strålsäkerheten i fråga om foder
finns i strålskyddslagen (859/2018). Bestämmelser om innesluten användning och avsiktlig utsättning i miljön av genetiskt modifierade organismer samt om ibruktagande av och verksamhet
vid anläggningar och lokaler för hantering av genetiskt modifierade organismer finns i gentekniklagen (377/1995). Bestämmelser om tillverkning, import, distribution och försäljning av läkemedel samt annan överlåtelse till förbrukning finns i läkemedelslagen (395/1987). Bestämmelser
om veterinärers rätt att förskriva foder som innehåller läkemedel finns i lagen om medicinsk behandling av djur (387/2014). I lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål (497/2013) föreskrivs det om krav som ställs på verksamhetsutövare
och anläggningar inom sektorn samt om tillståndsbeviljande och tillsyn. I djurskyddslagen (247/
1996) föreskrivs det om skyldighet att föra bok över medicinsk behandling som ges andra djur än
livsmedelsproducerande djur.
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5§
Definitioner
I denna lag avses med
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — — — — — — — —
7) foder som innehåller läkemedel foder enligt artikel 3.2 a i förordningen om foder som
innehåller läkemedel,
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — — — — — — — —
25) särskilt riskbenäget foder foder som enligt anmälningar via det system för snabb varning
för livsmedel och foder som avses i artikel 50 i allmänna livsmedelsförordningen eller enligt vetenskapliga riskbedömningar är förenat med en större risk för salmonella än andra foder,
26) veterinärmedicinskt läkemedel veterinärmedicinskt läkemedel enligt artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 om veterinärmedicinska läkemedel och om upphävande av direktiv 2001/82/EG, nedan förordningen om veterinärmedicinska läkemedel,
27) mobil blandare en foderföretagare som tillverkar foder med flyttbar kvarn- och blandarutrustning,
28) hemmablandare en foderföretagare som tillverkar foder som uteslutande används för livsmedelsproducerande djur på den egna gårdsbruksenheten,
29) fodercentralpå gård en sådan fodercentral på gård enligt 3 § 7 punkten i lagen om animaliska biprodukter (517/2015) som kommunalveterinären har registrerat och som med blandarutrustning tillverkar foder som innehåller läkemedel uteslutande för användning för pälsdjur på den
egna gårdsbruksenheten.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — — — — — — — —
12 §
Foder som innehåller läkemedel
För tillverkning av foder som innehåller läkemedel får endast sådana läkemedel användas som
avses i artikel 5.1 i förordningen om foder som innehåller läkemedel eller för vilka det med stöd
av förordningen om veterinärmedicinska läkemedel eller läkemedelslagen har beviljats försäljningstillstånd eller något annat tillstånd för utsläppande på marknaden.
Foder som innehåller läkemedel får överlåtas till den som äger eller innehar djuret endast med
stöd av en veterinär utfärdat recept för foder som innehåller läkemedel. En hemmablandare, fodercentral på gård och mobil blandare ska inneha ett recept för foder som innehåller läkemedel
innan tillverkningen av foder som innehåller läkemedel inleds.
Oanvänt eller utgånget foder som innehåller läkemedel ska samlas in och förstöras på behörigt
sätt.
På foder som innehåller läkemedel tillämpas utöver bestämmelserna i 1―3 mom. de bestämmelser som gäller foderråvaror och foderblandningar.
Närmare bestämmelser om de krav som gäller tillverkning av foder som innehåller läkemedel
får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.
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13 §
Allmänna krav som gäller information om foder
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — — — — — — — —
Bestämmelser om principerna för tillåtna påståenden i märkning och presentation av foderråvaror och foderblandningar finns i artikel 13 i förordningen om utsläppande på marknaden och
användning av foder. Bestämmelser om marknadsföring av foder som innehåller läkemedel finns
i artikel 11 i förordningen om foder som innehåller läkemedel.
14 §
Krav på märkning av foder
Bestämmelser om obligatoriska märkningsuppgifter för foder och om presentation av märkningsuppgifterna finns i förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder,
TSE-förordningen, förordningen om genetiskt modifierade livsmedel och foder, GMO-spårbarhetsförordningen, förordningen om animaliska biprodukter och förordningen om foder som
innehåller läkemedel. I fråga om foderråvaror och foderblandningar kan även andra uppgifter
lämnas, om de allmänna principerna i förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder följs och uppgifterna är entydiga och mätbara och kan motiveras. Bestämmelser om
märkningskraven för fodertillsatser och förblandningar finns i tillsatsförordningen.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — — — — — — — —
15 §
Krav på förpackning av foder
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — — — — — — — —
Bestämmelser om förpackningskraven för foderråvaror och foderblandningar finns i artikel 23
i förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder, bestämmelser om förpackningskraven för fodertillsatser och förblandningar i artikel 16 i tillsatsförordningen och bestämmelser om förpackningskraven för foder som innehåller läkemedel i artikel 10 i förordningen om foder som innehåller läkemedel.
17 §
Ordnande av verksamhet
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — — — — — — — —
Bestämmelser om handel på den inre marknaden med och import av foder som innehåller läkemedel finns i artikel 12 i förordningen om foder som innehåller läkemedel.

6

Betänkande JsUB 19/2021 rd
19§
Anmälningsskyldighet för foderföretagare och fodercentraler på gård
En foderföretagare ska i enlighet med artikel 9 i foderhygienförordningen för registrering göra
en skriftlig anmälan till Livsmedelsverket om verksamheten, betydande förändringar i den och
upphörande med verksamheten.
Av anmälan ska framgå
1) företagarens namn och adress samt annan kontaktinformation anläggningsvis,
2) företagarens företags- och organisationsnummer, eller om sådant saknas, personbeteckning
eller lägenhetssignum,
3) uppgifter om verksamhetens art eller betydande förändringar i verksamheten,
4) tidpunkten då verksamheten eller verksamheten i ändrad form avses bli inledd.
En foderföretagare ska lämna uppgifter om foder som har använts vid tillverkningen och foder
som tillverkats, och en fodercentral på gård ska lämna uppgifter om tillverkat foder som innehåller läkemedel. Anmälan ska göras en gång per år på det sätt som Livsmedelsverket begär. I anmälan ska också foder som importerats och foder som exporterats samt veterinärmedicinska läkemedel som använts vid tillverkningen av foder som innehåller läkemedel specificeras.
Närmare bestämmelser om de uppgifter som ska lämnas i fråga om verksamhetens art och foder som innehåller läkemedel samt om anmälningsförfarandet utfärdas genom förordning av jordoch skogsbruksministeriet.
20 §
Godkännande av foderföretagare
En foderföretagare ska innan verksamheten inleds hos Livsmedelsverket ansöka om godkännande av verksamheten, om avsikten är att bedriva verksamhet enligt artikel 10 i foderhygienförordningen eller enligt punkt 10 i avsnittet "lokaler och utrustning" i bilaga II till den förordningen, verksamhet som kräver godkännande enligt bilaga IV till TSE-förordningen eller artikel 8.2 i
förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder, verksamhet enligt punkt 1
i bilaga VIII till förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder eller verksamhet som kräver godkännande enligt artikel 13.1 och 13.2 i förordningen om foder som
innehåller läkemedel. Bestämmelser om förutsättningarna för godkännande enligt foderhygienförordningen finns i artikel 13 i den förordningen, bestämmelser om förutsättningarna för godkännande enligt TSE-förordningen i bilaga IV till den förordningen och bestämmelser om förutsättningarna för godkännande enligt förordningen om foder som innehåller läkemedel i kapitel II i
den förordningen.
Av en ansökan om godkännande ska framgå
1) företagarens namn och adress samt annan kontaktinformation anläggningsvis,
2) företagarens företags- och organisationsnummer, eller om sådant saknas, personbeteckning
eller lägenhetssignum,
3) uppgifter om verksamhetens art eller betydande förändringar i verksamheten,
4) tidpunkten då verksamheten eller verksamheten i ändrad form avses bli inledd.
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Även betydande förändringar i en godkänd anläggnings verksamhet ska vara godkända innan
den ändrade verksamheten inleds. En företagare ska ge tillsynsmyndigheten tillfälle att inspektera produktionsenheter och andra lokaler innan verksamheten inleds.
En foderföretagare ska godkännas om de krav som ställs i foderhygienförordningen, TSE-förordningen och förordningen om foder som innehåller läkemedel är uppfyllda. Ett godkännande
kan utfärdas villkorligt i enlighet med artikel 13.2 i foderhygienförordningen. För en godkänd företagare kan uppställas krav, begränsningar och andra villkor som gäller verksamheten i syfte att
förebygga fara för människors eller djurs hälsa eller för miljön.
Närmare bestämmelser om de uppgifter som ska lämnas i en ansökan om godkännande av en
företagare och om ansökningsförfarandet utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.
21 §
Krav som gäller journaler och spårbarhet
En foderföretagare ska föra journal över uppgifter som har att göra med verksamheten och ur
vilken de uppgifter som behövs med tanke på tillsynen och fodrets spårbarhet vid behov kan klarläggas. Bestämmelser om skyldigheten att föra journal finns också i artikel 18.2 och 18.3 i allmänna livsmedelsförordningen, i bilagorna I och II till foderhygienförordningen, i artikel 22 i förordningen om animaliska biprodukter, i avsnitt 6 i bilaga I till förordningen om foder som
innehåller läkemedel samt i artikel 108 i förordningen om veterinärmedicinska läkemedel. Skyldigheten att föra journal gäller uppgifter med hjälp av vilka foder kan spåras samt användningen av
produktionsinsatser och kontrollen av produktionsprocesserna kan följas.
Närmare bestämmelser om journalens innehåll, uppläggning och bevarande utfärdas genom
förordning av jord- och skogsbruksministeriet.
46 §
Uppgifter som införs i tillsynsregistret
I tillsynsregistret ska i fråga om foderföretagare införas
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — — — — — — — —
5) godkännandenummer, om det är fråga om godkännande enligt foderhygienförordningen eller förordningen om foder som innehåller läkemedel,
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — — — — — — — —
60 §
Foderlagsförseelse
Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
1) producerar, tillverkar, på marknaden släpper ut, importerar eller exporterar foder som inte
uppfyller de krav som föreskrivs i 6―15 § eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av de paragraferna,
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2) bryter mot bestämmelserna om tillverkning, bearbetning, transport, lagring, användning eller egenkontroll av foder i 17 § 1 eller 2 mom. eller mot bestämmelser som utfärdats med stöd av
17 § 5 mom.,
3) bryter mot ett temporärt förbud som meddelats med stöd av 16 §,
4) försummar anmälningsskyldigheten enligt 19 §, skyldigheten enligt 21 § att föra journal eller skyldigheten enligt 42 § 1 mom. att lämna uppgifter,
5) försummar att för sin verksamhet ansöka om godkännande som foderföretagare enligt 20 §,
6) i strid med 13 eller 14 § eller i övrigt ger en vilseledande uppgift om ett foder eller ett foders
egenskaper,
7) försummar att iaktta förpackningskrav enligt 15 §,
8) bryter mot ett föreläggande som meddelats med stöd av 50 §, ett förbud som meddelats med
stöd av 52 §, ett föreläggande om bearbetning, förstörande eller återsändande som meddelats med
stöd av 53 § eller fortsätter utöva sin verksamhet fastän en registrering eller ett godkännande har
avbrutits med stöd av artikel 14 eller återkallats med stöd av artikel 15 i foderhygienförordningen, eller
9) bryter mot
a) de allmänna kraven om fodersäkerhet i artikel 15 i allmänna livsmedelsförordningen, artikel
4 i foderhygienförordningen eller bilaga I del A, bilaga II eller bilaga III till den förordningen eller artikel 4 eller 6 i förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder,
b) kraven om fodrets spårbarhet och om registrering av uppgifter i artikel 18 i allmänna livsmedelsförordningen, artikel 4 A eller artikel 5 i GMO-spårbarhetsförordningen, bilaga I del A II
eller bilaga II till foderhygienförordningen, bilaga I avsnitt 6 i förordningen om foder som
innehåller läkemedel eller artikel 108 i förordningen om veterinärmedicinska läkemedel,
c) kravet om anmälan med tanke på registrering i artikel 9 i foderhygienförordningen,
d) kravet om godkännande av anläggningar i artikel 10 i foderhygienförordningen eller punkt
10 i avsnittet "lokaler och utrustning" i bilaga II till den förordningen, artikel 8.2 i förordningen
om utsläppande på marknaden och användning av foder eller punkt 1 i bilaga VIII till den förordningen, bilaga IV till TSE-förordningen eller artikel 13 i förordningen om foder som innehåller
läkemedel,
e) bestämmelserna om skyldigheter för foderföretagare i artikel 20 i allmänna livsmedelsförordningen eller artikel 5 i förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder,
f) egenkontrollskyldigheterna i artiklarna 5―7 i foderhygienförordningen eller bilagorna I och
II till den förordningen,
g) bestämmelserna om export i artikel 12 i allmänna livsmedelsförordningen,
h) bestämmelserna om utsläppande på marknaden i artikel 3 i tillsatsförordningen eller artikel
9 i förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder,
i) bestämmelserna om märkning eller presentation i artikel 16 i tillsatsförordningen eller bilaga III till den förordningen, artikel 25 i förordningen om genetiskt modifierade livsmedel och foder, artikel 4 b i GMO-spårbarhetsförordningen, artiklarna 11 eller 13―20 i förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder eller bilaga II eller V―VIII till den förordningen eller artikel 9 i förordningen om foder som innehåller läkemedel eller bilaga III till den
förordningen,
j) bestämmelserna om förpackning i artikel 16 i tillsatsförordningen, artikel 23 i förordningen
om utsläppande på marknaden och användning av foder eller artikel 10 i förordningen om foder
som innehåller läkemedel,
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k) bestämmelserna om allmänna användningsvillkor i bilaga IV till tillsatsförordningen eller
bilaga I till förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder,
l) kravet om ansökan om godkännande i artikel 4 i tillsatsförordningen eller artikel 16 i förordningen om genetiskt modifierade livsmedel och foder,
m) ett förbud angående utfodring av djur i bilaga IV till TSE-förordningen eller bilaga III till
förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder, eller
n) en foderrättsakt i Europeiska unionens lagstiftning om genomförande av en sådan förordning som nämns i någon av underpunkterna a―m,
ska, om inte försummelsen eller den fara för människors eller djurs hälsa eller för miljön som
gärningen medfört ska anses ringa eller om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon
annanstans i lag, för foderlagsförseelse dömas till böter.
Den som bryter mot ett förbud eller åläggande som har meddelats med stöd av denna lag och
förenats med vite, kan lämnas obestraffad för samma gärning, om vitet har dömts ut.
————
Denna lag träder i kraft den 20 .
Genom denna lag upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om läkemedelsfoder
(10/VLA/2008).
Foderföretagare som före ikraftträdandet av denna lag godkänts för att tillverka, lagra, transportera eller släppa ut på marknaden foder som innehåller läkemedel får fortsätta sin verksamhet
förutsatt att de senast den 28 juli 2022 till Livsmedelsverket lämnar en anmälan om att de uppfyller kraven på godkännande i artikel 13.3 i förordningen om foder som innehåller läkemedel.
På sådana anmälningar och ansökningar om godkännande som gäller foderföretagare och som
är anhängiga vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.
——————
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Helsingfors 2.12.2021
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande Anne Kalmari cent
vice ordförande Ritva Elomaa saf
medlem Markku Eestilä saml
medlem Seppo Eskelinen sd
medlem Satu Hassi gröna
medlem Heli Järvinen gröna
medlem Mikko Lundén saf
medlem Jari Myllykoski vänst
medlem Anders Norrback sv
medlem Raimo Piirainen sd
medlem Piritta Rantanen sd
medlem Arto Satonen saml
medlem Mikko Savola cent
medlem Jenna Simula saf
medlem Peter Östman kd.
Sekreterare var
utskottsråd Tuire Taina.
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