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Lag
om ändring av 16 § i lagen om djuravelsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om djuravelsverksamhet (319/2014) 16 §, sådan den lyder i lag

514/2018, som följer:

16 §

Register över stambokförande och avelsregisterförande sammanslutningar

Över de stambokförande sammanslutningarna och de avelsregisterförande samman-
slutningarna förs ett register. På registret och på handlingar tillämpas lagen om livsmed-
elsförvaltningens informationsresurs (560/2021), om inte något annat föreskrivs i denna
lag.

I registret antecknas datum för godkännande av en sammanslutning såsom stambok-
förande eller avelsregisterförande sammanslutning, kontaktuppgifter för sammanslutning-
en, uppgifter om vilken djurart eller ras och linje som sammanslutningen godkänts att föra
stambok eller avelsregister över, uppgifter om de tillsynsåtgärder som vidtagits och deras
resultat samt uppgifter om nedläggning av verksamheten och återkallande av godkännan-
de.

Livsmedelsverket ska över stambokförande och avelsregisterförande sammanslutning-
ar elektroniskt offentliggöra en sådan förteckning som avses i artikel 7 i förordningen om
djuravel och i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/716 om bestämmelser
för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1012 vad gäl-
ler de förlagor som ska användas för de uppgifter som ska ingå i förteckningarna över er-
kända avelsorganisationer och avelsverksamheter.

Med avvikelse från vad som i 12 § i lagen om livsmedelsförvaltningens informations-
resurs föreskrivs om avförande av uppgifter ur livsmedelsförvaltningens informationsre-
surs, ska de uppgifter som avses i denna paragraf avföras ur registret tre år efter det att den
stambokförande eller avelsregisterförande sammanslutningen har meddelat att verksam-
heten lagts ned eller godkännandet har återkallats.

————
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.
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