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Lag
om ändring av 4 § i lagen om utövning av veterinäryrket
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om utövning av veterinäryrket (29/2000) 4 §, sådan den lyder i lagarna
301/2006, 1094/2007 och 1499/2015, som följer:
4§
På internationella förpliktelser baserad legitimation som veterinär
Rätt att vara verksam som legitimerad veterinär beviljar Livsmedelsverket på ansökan
sådana medborgare i stater inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som i någon annan stat inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland har förvärvat i Europeiska unionens lagstiftning eller
i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet avsedd veterinärkompetens och
dessutom avgett i 3 § avsedd veterinärförsäkran.
Sådana närmare bestämmelser om legitimation i Finland som förutsätts i Europeiska
unionens lagstiftning utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. Närmare bestämmelser om den veterinärkompetens som avses i 1 mom. får utfärdas genom
förordning av jord- och skogsbruksministeriet.
I andra fall som omfattas av lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015)
än de som avses i 1 mom. fattar Livsmedelsverket, i enlighet med vad som föreskrivs i den
lagen, beslut om den rätt att vara verksam som veterinär som följer av en utomlands förvärvad veterinärkompetens. En förutsättning för legitimation som veterinär är dessutom
avgivande av den veterinärförsäkran som avses i 3 § i denna lag.
Denna lag tillämpas också på sådan legitimation som veterinär och sådant tillhandahållande av veterinärtjänster som grundar sig på avtal mellan Europeiska unionen och dess
medlemsstater och en annan part eller på unionslagstiftningen om ställningen för medborgare i andra stater än de som hör till Europeiska unionen.
————
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.
Denna lag inverkar inte på sådan rätt att vara verksam som legitimerad veterinär som
beviljats före lagens ikraftträdande.
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