
F I N L A N D S  F Ö R F A T T N I N G S S A M L I N G

Muu asiaMnrovvvvom ändring av 4 och 23 § i foderlagen Utgiven i Helsingfors den 20 december 2019

1282/2019

Lag
om ändring av 4 och 23 § i foderlagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i foderlagen (86/2008) 4 och 23 §, sådana de lyder, 4 § i lag 502/2014 och 23 §

i lagarna 1508/2009 och 502/2014, som följer:

4 §

Förhållande till annan lagstiftning

Bestämmelser om offentlig kontroll av foder som förs in i Europeiska unionen finns i
lagen om införselkontroll av djur och vissa varor (1277/2019). På grunderna för bedöm-
ningen av strålsäkerheten i fråga om foder tillämpas strålsäkerhetslagen (859/2018). I gen-
tekniklagen (377/1995) föreskrivs 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. Bestämmel-
ser om tillverkning, import, distribution och försäljning av läkemedel samt annan överlå-
telse till förbrukning finns i läkemedelslagen (395/1987). I lagen om medicinsk behand-
ling av djur (387/2014) föreskrivs om användning av och tillsyn över läkemedel och andra
ämnen som är avsedda för behandling av djur samt om redskap som är avsedda att använ-
das vid medicinsk behandling av djur och om tillsynen över dessa redskap. I lagen om
skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål
(497/2013) föreskrivs om krav som ställs på verksamhetsutövare och anläggningar inom
sektorn samt om tillståndsbeviljande och tillsyn.

23 §

Tillsynsmyndigheter

Livsmedelsverket planerar, styr, utvecklar och verkställer tillsynen över foder på natio-
nell nivå på det sätt som anges i denna lag och sköter informationen. Livsmedelsverket an-
litar närings-, trafik- och miljöcentralerna vid tillsynen.

Vid sidan av Livsmedelsverket utövar regionförvaltningsverken tillsyn över foderläke-
medel.

Vid sidan av Livsmedelsverket utövar Tullen tillsyn över exporten av foder och över
förekomsten av salmonellabakterier i samband med import av foder.

————
Denna lag träder i kraft den 20 december 2019.
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