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Lag
om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012) 69 § samt
ändras 42 § 1 mom., 43 §, 46 g § 1 och 2 mom. och 85 §, av dem 42 § 1 mom. och 85 §

sådana de lyder i lag 207/2018, 46 g § 1 mom. sådant det lyder i lag 1194/2013 och 46 g §
2 mom. sådant det lyder i lag 80/2019, som följer:

42 §

Behörig myndighet vid anmälan av uppgifter samt anmälningsförfaranden

Aktörer som svarar för att ge prisrapporter ska lämna uppgifterna till Naturresursinsti-
tutet, som behandlar uppgifterna och sänder dem till EU:s institutioner och vid behov be-
slutar om utlämnande av uppgifter. I 41 § 1 mom. 9 punkten avsedda aktörer inom sektorn
för etylalkohol ska dock lämna uppgifterna till Tillstånds- och tillsynsverket för social-
och hälsovården, som svarar för de ovannämnda åtgärderna.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

43 §

Registrering, användning och utlämnande av anmälda uppgifter samt offentlighet för dem

De myndigheter som avses i 42 § är personuppgiftsansvariga för de uppgifter som de
tar emot. Anmälda uppgifter får användas bara för fastställande av ett genomsnittligt pris
inom en produktsektor på det sätt som avses i EU:s marknadsordningslagstiftning.

Om en aktör frivilligt lämnar andra uppgifter än de som omfattas av skyldigheten enligt
detta kapitel, ska på registrering, användning och utlämnande av de frivilligt lämnade upp-
gifterna och på offentligheten för dem tillämpas det som föreskrivs om uppgifter som om-
fattas av anmälningsskyldighet.

46 g §

Registrering, användning och utlämnande av uppgifter som hänför sig till saluföring

Den myndighet enligt 46 b och 46 d–46 f § som är behörig i fråga om ansökningar och
anmälningar som hänför sig till handelsnormerna svarar för registrering, användning och
utlämnande av de uppgifter som med stöd av EU:s lagstiftning om handelsnormer och med
stöd av denna lag har lämnats till myndigheten om aktörer som handelsnormerna avser. I
fråga om de uppgifter som har lämnats till en kommunal myndighet är det dock Livsmed-
elsverket som svarar för detta och som den kommunala myndigheten ska lämna uppgifter-
na i fråga till.
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På registret tillämpas lagen om livsmedelsförvaltningens informationsresurs
(560/2021). På registrering, behandling och utlämnande av uppgifter som har lämnats till
Tullen tillämpas vad som för Tullens del föreskrivs om behandlingen av personuppgifter.
På registrering, behandling och utlämnande av uppgifter som har lämnats till Tillstånds-
och tillsynsverket för social- och hälsovården tillämpas 64 och 66 § i alkohollagen
(1102/2017) trots det som i 66 § 1 mom. i den lagen föreskrivs om förande av ett register
för handläggning och övervakning av tillståndsärenden samt för alkoholstatistiken.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

85 §

Administrativa tvångsmedel som anknyter till prisrapporter

Om en aktör enligt 41 § som svarar för att ge prisrapporter inte lämnar in uppgifterna
inom utsatt tid, kan den myndighet som avses i 42 § ålägga den aktör som är skyldig att
lämna uppgifterna att inom utsatt tid lämna de uppgifter som saknas. Myndigheten kan
förena skyldigheten att lämna uppgifterna med vite. Bestämmelser om vite finns i vitesla-
gen (1113/1990).

————
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021. Lagens 42 § 1 mom. och 85 § träder dock i kraft

den 1 januari 2022.

Åbo den 18 juni 2021

Republikens President
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