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Lag
om ändring av lagen om bekämpning av flyghavre

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om bekämpning av flyghavre (185/2002) 11, 12, 17, 19 och 21 §, av dem

11 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 687/2004 och 1490/2009, som följer:

11 §

Auktoriserade inspektörer

Utöver vad som föreskrivs i 10 § kan det vid tillsynen anlitas inspektörer som Livsmed-
elsverket skriftligen har auktoriserat för uppdraget och som utför uppdraget under verkets
övervakning. De auktoriserade inspektörerna handlar under tjänsteansvar.

12 §

Tillsynsplan

Livsmedelsverket ska utarbeta en tillsynsplan för organiseringen av tillsynen över flyg-
havre och en tillsynsrapport om genomförd tillsyn.

17 §

Arvoden och ersättningar

Till de inspektörer som Livsmedelsverket har auktoriserat betalar verket arvoden och
kostnadsersättningar för inspektioner och provtagningar enligt denna lag.

19 §

Föreläggande om förstörande eller utförsel

Om en produkt eller vara som avses i 8 § marknadsförs eller överlåts trots att verksam-
heten innebär risk för att flyghavre sprids, kan Livsmedelsverket bestämma att produkten
eller varan ska föras ut ur landet eller förstöras. Till beslutet kan fogas villkor om det för-
farande som ska iakttas när beslutet verkställs.

21 §

Straffbestämmelse

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot bekämpningsskyldigheten
enligt 4 §, anmälningsskyldigheten enligt 5 § 1 mom. eller en begränsning enligt 8 § eller
som försummar att iaktta en skyldighet som föreskrivs i nämnda paragraf ska, om inte
strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot lagen om be-
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kämpning av flyghavre 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.

På de myndigheters vägnar som avses i 3 kap. anmäler Livsmedelsverket förseelser till
åtalsprövning. Anmälan behöver dock inte göras om förseelsen som helhet betraktad ska
anses vara uppenbart ringa. I sådana fall kan Livsmedelsverket ge den som gjort sig skyl-
dig till förseelsen en skriftlig anmärkning där denne uppmanas att korrigera felen.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 18 maj 2018
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