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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till kött
hygienlag 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

Denna proposition innehåller ett förslag till 
kötthygienlag. Syftet med den föreslagna lagen 
är att de stadganden som gäller den livsmedels
hygieniska kvaliteten på kött och köttvaror och 
hygienkraven för de förhållanden under vilka 
sådana varor hanteras och tillverkas skall 
harmoniseras med de av Europeiska gemen
skapernas (EG) direktiv som gäller kött och 
köttvaror och som ingår i avtalet om Europeis
ka ekonomiska samarbetsområdet (EES-av
talet). Med tanke på kött och köttvaror vidtas 
samtidigt förberedelser för verkställigheten av 
tilläggsprotokollet till EES-avtalet. Avsikten 
med den föreslagna lagen är att också i övrigt 
få den lagstiftning som gäller köttbesiktning 
och de livsmedelshygieniska krav som ställs på 
produktionen av kött och köttvaror att bättre 
motsvara dagens krav. 

Den föreslagna lagen skall tillämpas på kött 
från nötkreatur och hästdjur som hålls som 
husdjur samt på kött från svin, får och get. 
Lagen skall också tillämpas på köttvaror som 
har tillverkats av kött från ovan nämnda djur. 
Genom förordning kan stadgas om att den 
föreslagna lagen också skall tillämpas på kött 
från andra djurarter samt på köttvaror som har 
tillverkats av sådant kött. 

Den föreslagna lagen skall gälla såväl kött
besiktning som hantering, lagring och transport 
av kött och köttvaror innan de kommer ut i 
detaljhandeln. Lagen skall också gälla import 
och export av kött och köttvaror. Den före
slagna lagen skall dessutom tillämpas på de 
livsmedelshygieniska krav som ställs på kött 
och köttvaror avsedda för allmän konsumtion 
innan de kommer ut i detaljhandeln. 

Slakterier och slaktplatser samt andra an
läggningar vid vilka kött och köttvaror hante
ras skall ha ett sådant tillstånd för sin verk
samhet som nämns i den föreslagna lagen och 
de skall dessutom registreras. Anstalten för 

340332K 

veterinärmedicin och livsmedel skall vara till
stånds- och registermyndighet för slakterier och 
inrättningar som finns i samband med dem och 
kommunen för slaktplatser och andra anlägg
ningar. Anläggningarna skall på egen bekost
nad utarbeta och tillämpa ett internt uppfölj
ningsprogram, ett s.k. egenkontrollsystem, för 
kontroll av hygienen i samband med verksam
heten vid anläggningen. Övervakningsmyndig
heten skall övervaka att systemet tillämpas. 

Jord- och skogsbruksministeriet skall sköta 
den allmänna verkställigheten av den föreslag
na lagen. Anstalten för veterinärmedicin och 
livsmedel skall leda tillsynen över lagen på 
riksnivå och länsstyrelserna på länsnivå. På 
lokal nivå sköts tillsynen över slakterier och 
inrättningar som finns i samband med dem av 
anstalten för veterinärmedicin och livsmedel 
och tillsynen över slaktplatser och andra an
läggningar av kommunen. 

A v anläggningarna skall i sådana fall som 
specificeras särskilt kunna uppbäras avgifter 
för utförande av myndigheternas uppgifter 
enligt den föreslagna lagen. A v gifterna skall 
uppbäras till staten eller kommunen beroende 
på vem som sköter uppgifterna i fråga. 

Enligt propositionen skall det detaljerade 
genomförandet av de EG-rättsakter som gäller 
kött och köttvaror ske genom beslut av jord
och skogsbruksministeriet Ministeriet skall 
bl.a. meddela föreskrifter om de livsmedelshy
gieniska kraven för kött och köttvaror samt för 
anläggningar där sådana hanteras och för 
verksamheten vid dem samt om ordnande av 
den tillsyn och de inspektioner som myndighe
terna skall sköta. 

Propositionen ansluter sig till avtalet om 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
Lagen avses träda i kraft samtidigt som de 
andra bestämmelser i EES-avtalet som gäller 
veterinära frågor, dvs. den l juli 1994. 
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ALLMÄN MOTIVERING 

l. Inledning 

I bilaga I till avtalet om Europeiska ekono
miska samarbetsområdet (EES-avtalet) nämns 
de Europeiska gemenskapernas (EG) rättsakter 
som gäller veterinära frågor och växtskydds
frågor och som har tagits med som en del av 
EES-avtalet. Det finns nio direktiv jämte änd
ringar som gäller kött och köttvaror. Den 
föreslagna lagen har utarbetats så att den 
överensstämmer med dessa direktiv. 

I propositionen har dessutom beaktats de 
direktiv som gäller kött och köttvaror och som 
har antagits efter den dag då EES-avtalet 
undertecknades och som ingår i tilläggsproto
kollet till EES-avtalet. Tillsammans utgör dessa 
direktiv och de direktiv som gäller kött och 
köttvaror och som nämns i bilaga I till EES
avtalet en helhet. Avsikten är att de direktiv 
som gäller kött och köttvaror och ingår i 
tilläggsprotokollet skall genomföras genom för
ordningar och jord- och skogsbruksministeriets 
beslut, vilka utfärdas med stöd av den föreslag
na lagen. 

Ovan nämnda EG-rättsakter behandlas i 
detalj i punkt 2.3. i denna proposition. 

I de direktiv som gäller kött och köttvaror 
fastställs livsmedelshygieniska krav för kvalite
ten på kött och köttvaror samt hanteringen och 
produktionen av dem. Kraven gäller bl.a. 
köttets och köttvarornas renhet, mikrobiologis
ka egenskaper och främmande ämnen. Direk
tiven innehåller likaså krav för köttbesiktning 
samt utformning av de anläggningar som han
terar kött och köttvaror och för ordnaodet av 
verksamheten vid dem. I direktiven ingår också 
bestämmelser om tillsynen från myndigheternas 
sida. Syftet med direktiven är att säkerställa att 
nämnda livsmedel hanteras under rena förhåll
anden så att deras kvalitet hålls på en hög nivå. 

2. Nuläge 

2.1. Bakgrund 

De stadganden som gäller livsmedelshygie
nen i fråga om kött och köttvaror och de 
förhållanden under vilka dessa hanteras ingår 
huvudsakligen i tre olika lagar, dvs. lagen om 
köttbesiktning (160/60), hälsovårdslagen 
(469/65) och livsmedelslagen (526/41), samt i de 

stadganden och bestämmelser som utfärdats 
med stöd av dem. Lagen om köttbesiktning är 
den primära av dessa lagar. Den gäller i 
huvudsak hanteringen av kött och köttvaror 
innan de kommer ut i detaljhandeln. Hälso
vårdslagen och livsmedelslagen tillämpas när 
någon viss omständighet som gäller livsmedels
hygienen i fråga om kött eller köttvaror inte 
regleras i lagen om köttbesiktning. 

Verksamheten enligt lagen om köttbesiktning 
faller inom tillämpningsområdet för veterinär
vårdslagen (685/90). Inom ramen för veterinär
vården skall kommunen bl.a. svara för den 
köttbesiktning som stadgas för kommunerna. 
Med den köttbesiktning som kommunen skall 
ordna avses härvid all den verksamhet enligt 
lagen om köttbesiktning som enligt den sist
nämnda lagen ankommer på kommunen eller 
kommunalveterinären. 

2.2. Lagstiftning och praxis 

2.2.1. Lagen om köttbesiktning 

Tillämpningsområdet för lagen om 
köttbesiktning 

Lagen om köttbesiktning gäller besiktning av 
kött som är avsett till livsmedel samt övervak
ning av livsmedelshygienen i samband med 
verksamheten vid slakterierna. Lagen om kött
besiktning gäller också styckning och annan 
hantering av kött samt tillverkning av köttpro
dukter vid andra inrättningar i köttbranschen. 

Enligt lagen om köttbesiktning skall kött 
som är avsett för allmän konsumtion besiktigas 
för att skydda den som konsumerar eller 
annars använder kött mot sanitära olägenheter 
och ekonomisk förlust. Köttbesiktningstvång 
enligt lagen om köttbesiktning är gällande 
inom rikets hela område. Det innebär att kött 
som inte besiktigats och godkänts i enlighet 
med lagen inte får förvaras, lagras, saluhållas 
eller försäljas eller användas för tillverkning av 
till människoföda avsedda köttprodukter. 
Köttbesiktningstvånget gäller emellertid inte 
kött som är avsett för producentens eget 
privata hushåll och inte heller kött som en 
konsument utan förmedling av en affär anskaf
far för eget bruk direkt av producenten. 

Lagen om köttbesiktning gäller nöt-, svin-, 
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får-, get- och hästkött. Genom förordningar 
som har utfärdats med stöd av det bemyndig
ande som ingår i lagen om köttbesiktning har 
köttbesiktningstvånget utvidgats till att gälla 
även ren-, fjäderfä- och älgkött och kött av 
vitsvansad hjort samt kött av björn, vildsvin, 
grävling, nutria och andra djur som kan vara 
eventuella mellanvärdar för trikiner. 

Styckning och annan hantering av kött samt 
tillverkning av köttprodukter 

Enligt 12 §lagen om köttbesiktning omfattas 
styckning och annan hantering av kött samt 
tillverkning av köttprodukter med nedan 
nämnda undantag av den särskilda tillsyn som 
regleras genom lagen om köttbesiktning. När
mare stadganden om den särskilda tillsynen 
ingår i förordningen om övervakning av till
verkningen av köttprodukter (211/60). stad
gandena i förordningen gäller inrättningar som 
tillverkar korv, köttkonserver och andra kött
produkter. Förordningen gäller dessutom kyl
och frysanläggningar och andra anläggningar 
för behandling av kött. 

Vid anläggningarna skall övervakas att vid 
dem hanteras och vid tillverkning av köttpro
dukter används endast vid besiktning godkänt 
kött samt tillåtna tillverknings- och tillsatsäm
nen. Övervakningen av en inrättning som är 
verksam i anslutning till ett godkänt slakteri 
utövas av statens besiktningsveterinär. Över
vakningen av andra anläggningar sköts av 
kommunen. Kommunen skall ordna övervak
ningen så att den leds av en veterinär som är i 
kommunens tjänst eller som anstalten för 
veterinärmedicin och livsmedel har förordnat. 

Sådan tillverkning av köttprodukter som 
sker i förplägnadsrörelser och tillverkningen av 
färdiga kötträtter omfattas inte av den särskil
da tillsyn som regleras med stöd av lagen om 
köttbesiktning, utan denna tillverkning överva
kas med stöd av livsmedelslagen och hälso
vårdslagen. 

Enligt 14 § 3 mom. lagen om köttbesiktning 
kan genom förordning stadgas om behandling 
av kött och köttprodukter och om deras 
livsmedelshygieniska kvalitet vid förvaring, lag
ring, transport och saluförande av dem samt 
om härav föranledd tillsyn. Sådana stadgand
en, vilkas tillämpningsområde även omfattar 
detaljhandeln, har utfärdats i köttförordningen 

(898/88), som har givits med stöd av såväl 
lagen om köttbesiktning som livsmedelslagen. 

Export och import av kött och köttprodukter 

Om export och import av kött och köttpro
dukter stadgas i förordningen angående utför
sel och införsel av kött och köttprodukter 
(220/60). Enligt förordningen skall kött och 
köttprodukter som införs till landet besiktigas 
av anstalten för veterinärmedicin och livsmedel. 
F ör utförsel av kött och köttprodukter har 
fastställts särskilda krav, som i stor utsträck
ning är beroende av de krav som mottagarsta
ten ställer. 

Hanteringen av kött och tillverkningen av 
köttprodukter som skall utföras ur landet 
övervakas av statens besiktningsveterinär eller 
någon annan veterinär som anstalten för vete
rinärmedicin och livsmedel har förordnat. Var
je kött- och köttproduktsparti som utförs ur 
landet skall åtföljas av ett sundhetsintyg som 
har undertecknats av den veterinär som över
vakar exportinrättningen. 

Tillsynsledningen 

Ledningen av tillsynen enligt lagen om kött
besiktning har delats upp på anstalten för 
veterinärmedicin och livsmedel och livsmedels
verket. Med stöd av lagen om livsmedelsverket 
(111/90) leder livsmedelsverket övervakningen 
av inrättningar som avses i 12 § lagen om 
köttbesiktning och som inte finns i samband 
med slakterier eller godkänts i fråga om export. 
Tillsynen över andra inrättningar, inklusive 
slaktplatser, leds av anstalten för veterinärme
dicin och livsmedel. Länsstyrelserna leder till
synen på länsnivå. 

Godkännande och övervakning av inrättningar 

Enligt lagen om köttbesiktning skall slakte
rier, kötthanteringsinrättningar, köttberedning
sinrättningar och köttförädlingsfabriker god
kännas innan de tas i bruk. Byggnadsplanerna 
för slakterier, inrättningar som finns i samband 
med dem och särskilda inrättningar som har 
godkänts för export fastställs av anstalten för 
veterinärmedicin och livsmedel. När byggnads-
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arbetena har slutförts skall inrättningen god
kännas för sitt ändamål, om den har uppförts 
i enlighet med den fastställda byggnadsplanen. 
F ör slakteriernas del behandlas frågan om 
godkännande av anstalten för veterinärmedicin 
och livsmedel och för andra ovan nämnda 
inrättningars del av kommunen i fråga. 

Byggnadsplanerna för köttberedningsinrätt
ningar och köttförädlingsfabriker som inte 
finns i samband med ett slakteri och som säljer 
produkter endast i Finland godkänns av livs
medelsverket, som också godkänner bygg
nadsplanerna för sådana kötthanteringsinrätt
ningar som levererar kött till ovan nämnda 
inrättningar. Den kommunala myndigheten 
kontrollerar att inrättningarna har uppförts 
enligt den godkända byggnadsplanen och med
delar dem tillstånd att inleda verksamheten. 
Om dessa inrättningar senare vill bli godkända 
som exportinrättningar, skall de ansöka om 
sådant godkännande hos anstalten för veteri
närmedicin och livsmedel. 

Övervakningen av de inrättningar som hör 
till verksamhetsområdet för anstalten för vete
rinärmedicin och livsmedel har ordnats så att 
slakterier och inrättningar som finns i samband 
med dem samt de inrättningar i Åbo-, Vanda
och Helsingforsregionen som har godkänts för 
export övervakas av besiktningsveterinärer som 
är anställda hos anstalten för veterinärmedicin 
och livsmedel. Övriga exportinrättningar som 
inte finns i samband med ett slakteri övervakas 
av veterinärer som anstalten för veterinärmedi
cin och livsmedel har förordnat. Inrättningarna 
betalar till dem ett arvode som anstalten för 
veterinärmedicin och livsmedel bestämmer. Ar
vodets storlek är beroende av inrättningens 
storlek och verksamhetens art. Om ordnandet 
av tillsynen över exportinrättningar stadgas i 
förordningen angående utförsel och införsel av 
kött och köttprodukter. 

Den praktiska övervakningen av de inrätt
ningar som hör till livsmedelsverkets verksam
hetsområde leds av kommunalveterinärerna i 
enlighet med förordningen om övervakning av 
tillverkningen av köttprodukter. 

Godkännandet och övervakningen av fjäder
fä- och renslakterier avviker delvis från det 
allmänna förfarande som beskrivs ovan. Bygg
nadsplanerna för fjäderfäslakterier godkänns 
av anstalten för veterinärmedicin och livsmedel 
och slakterierna övervakas av veterinärer som 
anstalten för veterinärmedicin och livsmedel 

förordnar men som dock är anställda hos 
slakteriet i fråga. 

Med avvikelse från förfarandet i fråga om 
andra slakterier godkänns renslakterierna av 
länsstyrelsen. Anstalten för veterinärmedicin 
och livsmedel godkänner ett renslakteri som 
exportslakteri. Renslakterierna övervakas av 
veterinärer som länsstyrelsen har anställt. 

Köttbesiktning 

Köttbesiktningen utförs i godkända slakte
rier. I vissa fall kan köttbesiktningen utföras 
också någon annanstans. Anstalten för veteri
närmedicin och livsmedel kan meddela en 
kommunal köttbesiktningsstation tillstånd att 
utföra köttbesiktning i något annat slakteri 
enligt 5 § 2 mom. lagen om köttbesiktning, dvs. 
på en slaktplats. Tillståndet gäller endast kött 
av sådana djur som har slaktats på slaktplatsen 
i fråga. En förutsättning för tillståndet är att de 
kommunala myndigheterna har godkänt slak
platsen som livsmedelslokaL slaktplatserna 
övervakas av den veterinär som utför köttbe
siktning där. Kött från djur som slaktats någon 
annanstans än i ett slakteri eller på en slakt
plats kan också föras till fasta köttbesiktnings
stationer för besiktning. Kommunen är huvud
man för de fasta köttbesiktningsstationerna. 
Det finns ca l O sådana köttbesiktningsstatio
ner. 

Avgifter 

Enligt lagen om köttbesiktning skall inrätt
ningarna betala avgift för köttbesiktningen och 
tillsynen. A v de inrättningar som anstalten för 
veterinärmedicin och livsmedel övervakar upp
bärs avgift för köttbesiktning och tillsyn i 
enlighet med lagen om grunderna för avgifter 
till staten (150/92) så att avgifterna täcker 
kostnaderna för besiktningen och tillsynen. A v 
de kommunala köttbesiktningsstationerna upp
bärs avgift enligt en taxa som kommunen har 
godkänt. A v gifterna får högst bestämmas så att 
de täcker de kostnader som köttbesiktningen 
åsamkar kommunen. Kommunen kan också 
uppbära avgift för tillsynen över inrättningar 
som tillverkar köttprodukter. 

För importkontroll av kött och köttvaror 
uppbär anstalten för veterinärmedicin och livs
medel likaså avgift med stöd av lagen om 
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grunderna för avgifter till staten. Avgifterna 
motsvarar självkostnadsvärdet 

För besiktning av renkött uppbär länsstyrel
sen en avgift som bestäms enligt antalet slakt
kroppar som besiktigats. Den veterinär som 
utför besiktning av älgkött och kött av vit
svansad hjort har rätt att erhålla avgift för 
besiktningen enligt de grunder som jord- och 
skogsbruksministeriets veterinär- och livsme
delsavdelning fastställer. 

Antalet inrättningar som har godkänts med 
stöd av lagen om köttbesiktning 

Det finns sammanlagt ca 220 inrättningar 
som har godkänts med stöd av lagen om 
köttbesiktning. A v dem är 28 slakterier och 8 
fjäderfåslakterier. I samband med vissa slakte
rier finns också en kötthanteringsinrättning, 
köttberedningsinrättning eller köttförädlings
fabrik. Det finns ca 60 exportinrättningar som 
inte finns i samband med något slakteri. 
Dessutom finns det ca 60 slaktplatser. 

Det finns inga exakta uppgifter om antalet 
renslakterier, eftersom renkött enligt gällande 
stadganden får besiktigas på vilket ställe som 
helst som en besiktningsveterinär har godkänt. 
F ör närvarande finns det 29 renslakterier som 
har godkänts som exportslakterier. 

2.2.2. Hälsovårdslagen 

I hälsovårdslagen ingår stadganden som hän
för sig till det allmänna hälsoskyddet och gäller 
de förhållanden under vilka livsmedel hanteras 
och framställs. Enligt dem skall vid produk
tion, framställning, transport, förvaring, salu
förande, servering och annan hantering av 
livsmedel som är avsedda för försäljning förfa
ras så att spridning av sjukdomssmitta och 
uppkomsten av andra sanitära olägenheter 
förhindras. I hälsovårdslagen ingår också stad
ganden om kvalitetskraven för hushållsvatten. 

I hälsovårdslagens stadganden om livsmedel 
ingår även krav som gäller de livsmedelslokaler 
där livsmedel framställs eller hanteras på något 
annat sätt. I lagen fastställs krav för utform
ningen av livsmedelslokaler och verksamheten 
vid dem samt stadgas att en livsmedelslokal 
skall förevisas i ett för verksamheten dugligt 
skick för behörigt kommunalt organ, närmast 

hälsovårdsnämnden, för att godkännas av det 
innan lokalen tas i bruk. Enligt 47 § hälso
vårdslagen behövs godkännande som livsme
delslokal enligt hälsovårdslagen inte, om det 
någon annanstans i lagstiftningen stadgas om 
något annat förfaringssätt. Sålunda behöver 
sådana inrättningar som har godkänts enligt 
lagen om köttbesiktning eller de förordningar 
som har utfärdats med stöd av den inte något 
godkännande enligt hälsovårdslagen. 

A v de inrättningar som skall godkännas som 
livsmedelslokal enligt hälsovårdslagen är de 
inrättningar som avses i 12 § lagen om köttbe
siktning och som tillverkar färdiga kötträtter 
av betydelse med tanke på den föreslagna 
lagen. 

Enligt hälsovårdslagen ankommer den all
männa planeringen, ledningen och övervak
ningen av hälsovården på social- och hälso
vårdsministeriet Enligt lagen om livsmedels
verket skall livsmedelsverket planera, leda och 
övervaka tillsynen över att hälsovårdslagens 
stadganden om livsmedel iakttas. Länsstyrelsen 
leder tillsynen inom sitt område och kommun
en svarar för den lokala tillsynen. 

En revidering av hälsovårdslagen är anhän
gig för närvarande (RP 42/1994 rd). 

2.2.3. Livsmedelslagen 

Livsmedelslagen av år 1941 är en fullmakts
lag, som innehåller mycket omfattande bemyn
diganden att utfärda förordningar. Med stöd 
av lagen kan livsmedlen och all hantering av 
sådana regleras genom förordning så att det 
allmänna hälsotillståndet och likaså konsu
menternas skyddande mot försäljning av un
derhaltiga livsmedel och mot därav föranledd 
ekonomisk förlust beaktas. 

Livsmedelslagen gäller inte köttbesiktning. 
En del av de förordningar som har utfärdats 
med stöd av livsmedelslagen gäller samtliga 
livsmedel och en del en viss grupp av livsmedel. 
Viktiga förordningar med tanke på kött och 
köttprodukter är förordningen om tillsatsäm
nen för livsmedel (521192), förordningen om 
djupfrysta livsmedel (165/94) och förordningen 
om påskrifter på livsmedelsförpackningar 
(794/91), som gäller samtliga livsmedel, samt 
förordningen om köttprodukter (902/88), i vil
ken stadgas om tillverkning, hantering och 
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märkning av malet kött och köttprodukter, 
deras sammansättning och försäljning av dem. 

Tillsynen enligt livsmedelslagen leds av livs
medelsverket. Länsstyrelsen leder tillsynen 
inom sitt område och kommunen svarar för 
den lokala tillsynen. Länsstyrelsen kan förord
na att den besiktningsveterinär som övervakar 
tillverkningen av köttprodukter vid en inrätt
ning också skall fungera som sådan livsmedel
sinspektör enligt livsmedelslagen som överva
kar att livsmedelslagen och de stadganden och 
bestämmelser som har utfårdats med stöd av 
den iakttas. 

Livsmedelslagen håller också på att revide
ras. 

2.2.4. Lagen om smittsamma sjukdomar 

I lagen om smittsamma sjukdomar (583/86) 
ingår stadganden om bekämpande och förebyg
gande av för människor smittsamma sjukdo
mar. I lagen om smittsamma sjukdomar stad
gas om de utredningar som krävs om hälso
tillståndet hos dem som utför sådant arbete där 
riskerna för att en smittsam sjukdom sprids är 
större än normalt. Om det med fog kan 
misstänkas att någon orsakar spridning av en 
smittsam sjukdom, kan hälsovårdsnämnden 
förordna att han skall utebli från sitt förvärvs
arbete under den tid som risk för spridning av 
sjukdomen föreligger. 

Den allmänna planeringen, ledningen och 
övervakningen av bekämpaodet av smittsamma 
sjukdomar ankommer på social- och hälso
vårdsministeriet Folkhälsoinstitutet är sakkun
nig inrättning. Inom länen ankommer verk
ställigheten av lagen på länsstyrelsen och inom 
en kommun på kommunen. 

2.2.5. Lagen om djursjukdomar 

Syftet med lagen om djursjukdomar (55/80) 
är att bekämpa och förebygga djursjukdomar. 
Med djursjukdom avses i lagen om djursjuk
domar sjukdom eller smitta, som direkt eller 
indirekt kan överföras från ett djur till ett 
annat eller till en människa. I syfte att före
bygga djursjukdomar kan jord- och skogs
bruksministeriets veterinär- och livsmedelsav
delning meddela föreskrifter om ordnandet av 
verksamheten vid inrättningar som hanterar 
animaliska produkter samt begränsningar som 
gäller transport av animaliska produkter. 

Den högsta ledningen av verkställigheten av 
lagen om djursjukdomar ankommer på jord
och skogsbruksministeriets veterinär- och livs
medelsavdelning. Länsstyrelsen sköter verk
ställigheten av lagen inom länet. Vid slakteri
erna skall slakteriets besiktningsveterinär bl.a. 
iaktta förekomsten av djursjukdomar hos de 
djur som förs till slakt och övervaka att 
stadgandena om djursjukdomar iakttas. Den 
övriga verkställigheten av lagen om djursjuk
domar på lokal nivå ankommer på kommunal
veterinären. Trots detta är bekämpaodet av 
djursjukdomar en del av statens verksamhet 
och kommunen deltar inte ekonomiskt i ge
nomförandet av denna verksamhet. 

2.2.6. Djurskyddslagen 

Enligt djurskyddslagen (91/71) skall besikt
ningsveterinären vid ett slakteri övervaka att 
djurskyddslagen och de stadganden som har 
utfärdats med stöd av den iakttas vid slakteriet. 
I djurskyddsförordningen (333/71) stadgas om 
de krav med tanke på djurskyddet som gäller 
för slakt. Finland har även anslutit sig till 
Europarådets europeiska konvention om skydd 
av djur som förs till slakt (FördrS 48/92). 
Konventionen innehåller bestämmelser om de 
förfaringssätt som skall iakttas vid slakt och 
behandling av slaktdjur. 

2.2. 7. Lagen om medicinsk behandling av djur 

Syftet med lagen om medicinsk behandling 
av djur ( 402/90) är att skydda den som använ
der animaliska livsmedel mot sådan ohälsa som 
kan orsakas av medicinsk behandling av djur. I 
lagen ingår stadganden om möjlighet att be
gränsa användningen av vissa läkemedel, an
vändningssättet när det gäller läkemedel, iden
tifiering av djur som behandlats med läkemedel 
och lämnande av upplysningar om medicinsk 
behandling. 

2.3. A vbdet om Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet 

Följande direktiv ingår i bilaga I till EES
avtalet och i tilläggsprotokollet till avtalet 
anpassade på det sätt som överenskoms i 
avtalet: 
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l. Rådets direktiv om hygienkrav vid fram
ställning och marknadsföring av färskt kött 
( 641433/EEG), ändrat genom rådets direktiv 
911497/EEG, nedan direktivet om färskt kött. 

I direktivet om färskt kött avses med färskt 
kött kött som inte har genomgått någon annan 
behandling än kylning samt som eventuellt har 
vakuumförpackats eller förpackats i kontrolle
rad atmosfär. 

Direktivet gäller slakt av nötkreatur och 
hästdjur som hålls som husdjur samt svin, får 
och get, köttbesiktning samt styckning, märk
ning, emballering, lagring i kyl- och fryslager 
och transport av kött från nämnda djur. 
Köttbesiktningstvånget gäller allt kött med 
undantag av kött som producenten använder i 
sitt privata hushåll. 

Direktivet gäller även godkännande av slak
terier, styckningsanläggningar och kyl- och 
fryslager, de krav som ställs på dem och på 
verksamheten vid dem samt på det kött som 
hanteras vid anläggningarna, anläggningarnas 
egenkontroll, behörighetskrav för övervak
ningsmyndigheterna samt utövandet av tillsy
nen från myndigheternas sida. En offentlig 
veterinär är den myndighet som skall övervaka 
anläggningarna och han kan biträdas av en 
person som har de yrkeskvalifikationer som 
nämns i direktivet. 

De krav som ställs på utformningen av 
anläggningar som bedriver småskalig verksam
het är lindrigare än de som ställs på större 
anläggningar. I direktivet avses med slakteri 
som bedriver småskalig verksamhet, dvs. slakt
plats, en anläggning där det får slaktas högst 
12 slaktenheter per vecka och högst 600 slak
tenheter per år. Nötkreatur och hästdjur mot
svarar en enhet, grisar 0,33 enheter och får O, 15 
enheter. Vid styckningsanläggningar som bedri
ver småskalig verksamhet får högst 3 000 kg 
styckat kött produceras per vecka. Genom det 
direktiv som behandlas i punkt 4 och som skall 
tas in i tilläggsprotokollet till EES-avtalet 
ändras ovan nämnda maximimängder tempo
rärt så att 20 djurenheter per vecka får slaktas 
på en slaktplats och 5 000 kg styckat kött per 
vecka produceras vid en småskalig styckning
sanläggning fram till den l januari 1995. 

EFT A:s övervakningsmyndighet skall god
känna slaktplatser och småskaliga styckning
sanläggningar innan verksamheten vid dem kan 
inledas. 

Kött från anläggningar som bedriver små
skalig verksamhet får säljas endast på den 

lokala marknaden. Kött från dessa anlägg
ningar får dessutom hanteras vid andra anlägg
ningar i köttbranschen än småskaliga anlägg
ningar endast om det hålls åtskiljs från allt 
annat kött. Från ingången av 1996 får kött 
från anläggningar som bedriver småskalig verk
samhet över huvudtaget inte föras till andra än 
småskaliga köttförädlingsfabriker. Också kött 
från djur som bedövats och stuckits på lägen
heten och godkänts vid köttbesiktningen får 
säljas endast på den lokala marknaden. 

Direktivet gäller allt kött som levereras till 
allmän konsumtion och således också sådana 
anläggningar som levererar kött enbart till den 
inhemska marknaden. 

Direktivet gäller inte styckning och lagring 
av kött i detaljhandelsföretag eller i storkök, 
om köttet säljs eller levereras direkt till konsu
menterna. 

De detaljerade bestämmelserna i direktivet 
om färskt kött ingår i direktivets bilagor. De 
gäller bl.a. allmänna villkor för godkännande 
av olika anläggningar, personalhygien samt 
hygien i lokaler och utrustning på anlägg
ningarna, hygien vid slakt, styckning och an
nan hantering av kött, köttbesiktning samt 
besiktning av djuren före slakt i anslutning 
härtill, krav på kött som är avsett för styck
ning, kontroll av styckat och lagrat kött, 
kontrollmärkning och sundhetsintyg, inslag
ning och emballering av färskt kött samt 
lagring och transport av kött och köttproduk
ter. 

2. Rådets direktiv om villkoren för beviljande 
av tillfälliga och begränsade avvikelser från 
särskilda hälsoföreskrifter inom gemenskapen 
beträffande framställning och marknadsföring av 
färskt kött (91/498/EEG). 

Enligt tilläggsprotokollet till EES-avtalet 
skall direktivet tillämpas så anpassat att an
läggningar fram till den l januari 1998 kan 
beviljas rätt att avvika från vissa av de krav 
som ingår i direktivet om färskt kött. Enligt 
direktivet medges undantagen av kommissio
nen, enligt det system som överensstämmer 
med EES-avtalet av EFT A:s övervakningsmyn
dighet, på framställning av behörig myndighet 
i respektive medlemsstat. De anläggningar som 
beviljas tillstånd till undantag får leverera 
produkter enbart för konsumtion i hemlandet. 

3. Rådets direktiv om hygienfrågor som på
verkar handeln med köttprodukter inom gemen-
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skapen (77199/EEG), ändrat genom direktiv 
9215/EEG, nedan direktivet om köttprodukter. 

Grunddirektiv 77 /99/EEG ingår i bilaga I till 
EES-avtalet. Ändringsdirektiv 92/5/EEG ingår 
i tilläggsprotokollet till EES-avtalet. 

Direktivet om köttprodukter gäller godkän
nande av anläggningar som hanterar köttpro
dukter, matprodukter som innehåller kött samt 
vissa andra produkter av animaliskt ursprung, 
såsom köttextrakt och djurfett, och anlägg
ningar som bereder blodprodukter. I direktivet 
ingår bestämmelser om kvaliteten på det kött 
som används vid tillverkning av ovan nämnda 
produkter, hantering, inslagning, emballering, 
märkning, lagring och transport av produkter 
samt anläggningarnas egenkontroll och över
vakningen från myndigheternas sida. 

I direktivet avses med köttprodukter produk
ter beredda av eller med kött som har genom
gått värmebehandling, rökning, saltning, mari
nering eller torkning så att snittytan visar att 
produkten inte längre har karaktären av färskt 
kött. 

Också direktivet om köttprodukter ställer 
lindrigare krav för utformningen av småskaliga 
anläggningar än för andra anläggningar. Di
rektivet definierar inte en småskalig anläggning 
lika utförligt som direktivet om färskt kött eller 
det nedan i punkt nämnda direktivet om 
fjäderfåkött. En anläggning som vid tillverk
ningen av köttprodukter använder mindre än 
5 000 kg kött per vecka kan betraktas som en 
småskalig anläggning enligt direktivet om kött
produkter. 

Grunddirektiv 77 /99/EEG gällde endast an
läggningar som tillverkar köttprodukter avsed
da för export. Ändringsdirektiv 92/5/EEG ut
vidgade tillämpningsområdet för grunddirektiv 
så att direktivet om köttprodukter gäller alla 
köttprodukter som levereras för konsumtion 
och således även anläggningar som levererar kött
produkter enbart för marknaden i hemlandet. 

Direktivet om köttprodukter gäller inte be
redning och lagring av produkter i detaljhan
delsföretag eller i storkök när produkten säljs 
eller levereras direkt till konsumenten. 

I direktivet om köttprodukter ingår allmän
na bestämmelser för godkännande av anlägg
ningar och allmänna hygienbestämmelser. De 
särskilda bestämmelser som ingår i direktivet 
gäller bl.a. särskilda bestämmelser för godkän
nande av anläggningar som bereder köttpro
dukter och särskilda hygienbestämmelser för 
dem, krav på råvaror som skall användas vid 
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tillverkning av köttprodukter, produktionsö
vervakning, inslagning, emballering och märk
ning av köttprodukter, hälsomärke och sund
hetsintyg samt lagring och transport av kött
produkter. I direktivet ingår även särskilda 
bestämmelser för pastöriserade eller sterilisera
de produkter i hermetiskt tillslutna behållare 
samt för köttbaserade färdiglagade rätter och 
för tillverkning av andra produkter av anima
liskt ursprung. Direktivet tillämpas inte till alla 
delar på köttprodukter som innehåller mindre 
än 10% kött. Undantagen anges i kommissio
nens direktiv 83/201/EEG. 

Enligt tilläggsprotokollet till EES-avtalet 
skall det direktiv genom vilket direktivet om 
köttprodukter ändras tillämpas så att den 
behöriga centrala myndigheten i respektive 
medlemsstat har rätt att fram till den l januari 
1998 medge sådana anläggningar som tillverkar 
köttprodukter och matprodukter som innehål
ler kött undantag från de krav som direktivet 
ställer på utformningen av anläggningar. Från 
sådana anläggningar som har beviljats tillstånd 
till undantag får produkter levereras endast för 
konsumtion i hemlandet. 

4. Rådets direktiv om villkoren för att medge 
tillfälliga och begränsade undantag från de 
särskilda hälsobestämmelserna på gemenskapsni
vå för produktion och saluhållande av vissa 
produkter av animaliskt ursprung 
(92/120/EEG). 

Direktivet ingår i tilläggsprotokollet till EES
avtalet. 

Direktivet gäller anläggningar som tillverkar 
andra produkter av animaliskt ursprung än 
sådana köttprodukter som avses i direktivet om 
köttprodukter. Sådana produkter är t.ex. köt
textrakt, djurfett och blodprodukter. Enligt 
direktivet skall de anläggningar som inte upp
fyller de strukturella kraven i direktivet om 
köttprodukter ha möjlighet att hos behörig 
central myndighet ansöka om undantag från 
kraven i direktivet om köttprodukter. Undan
tagen kan gälla fram till den l januari 1998. 
Från sådana anläggningar som har beviljats 
tillstånd till undantag får produkter levereras 
endast för konsumtion i hemlandet. 

Direktivet ändrar också temporärt det maxi
miantal djur som får slaktas på en slaktplats 
och de maximimängder kött som får hanteras 
vid småskaliga styckningsanläggningar och 
som nämns i direktivet om färskt kött. Enligt 
direktivet får 20 djurenheter per vecka slaktas 
på en slaktplats och 5 000 kg kött per vecka 
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produceras vid en småskalig styckningsanlägg
ning fram till den l januari 1995. 

5. Rådets direktiv om fastställande av krav vid 
framställning av och handel med malet kött, kött 
i stycken på mindre än JOO gram och köttpro
dukter samt om ändring av direktiven 
64/433/EEG, 711118/EEG och 72/462/EEG 
(881657/EEG), ändrat genom direktiv 
921110/EEG, nedan direktivet om malet kött. 

Grunddirektiv 88/657 /EEG ingår i bilaga I 
till EES-avtalet. Ändringsdirektiv 92/11 O/EEG 
ingår i tilläggsprotokollet till EES-avtalet. 

I direktivet om malet kött ingår bestämmel
ser om tillverkning, paketering, märkning, lag
ring och transport av malet kött, kött i stycken 
på mindre än 100 gram samt köttberedningar. 
I direktivet ingår dessutom hygienbestämmelser 
för anläggningar där dessa produkter hanteras, 
bestämmelser om anläggningarnas egenkontroll 
och bestämmelser om tillsynen från myndighe
ternas sida. En offentlig veterinär skall vara 
den myndighet som övervakar anläggningarna. 

Grunddirektiv 88/657 /EEG gällde endast 
produkter som levereras för export. Ändrings
direktiv 92/11 O/EEG ändrar grunddirektivet så 
att direktivet om malet kött gäller allt saluhål
lande av malet kött, kött i stycken på mindre 
än l 00 gram och köttberedningar och således 
även sådana anläggningar som levererar pro
dukter enbart för marknaden i hemlandet. 

Direktivet om malet kött innehåller detalje
rade bestämmelser om särskilda krav för god
kännande av anläggningar, krav vid tillverk
ning av kött i stycken på mindre än l 00 gram, 
malet kött och köttberedningar, kontroller från 
myndigheternas sida, mikrobiologiska under
sökningar, märkning och etikettering av pro
dukterna samt transport. 

Anpassningen av det ändringsdirektiv som 
har tagits in i tilläggsprotokollet till EES
avtalet ger den behöriga centrala myndigheten 
i respektive stat möjlighet att medge anlägg
ningar undantag från de krav för utformning 
av anläggningarna som ingår i direktivet. Un
dantagen kan vara i kraft fram till den l 
januari 1997. Från sådana anläggningar som 
har beviljats tillstånd till undantag får produk
ter levereras endast för konsumtion i hemlan
det. 

6. Rådets direktiv om hygienfrågor som på
verkar handeln med färskt kött av fJäderfä 
(71/118/EEG), ändrat genom direktiv 
92/116/EEG, nedan direktivet om fjäderfäkött. 

Grunddirektiv 71/118/EEG ingår i bilaga I 

till EES-avtalet och ändringsdirektiv 921116/ 
EEG ingår i tilläggsprotokollet 

Direktivet om fjäderfåkött innehåller sådana 
bestämmelser om höns, kalkoner, pärlhöns, 
ankor och gäss som motsvarar de bestämmelser 
om andra husdjur som ingår i direktivet om 
färskt kött. 

Enligt tilläggsprotokollet till EES-avtalet kan 
anläggningar fram till den l januari 1996 få 
avvika från de krav för utformning av anlägg
ningar som ingår i direktivet om fjäderfåkött. 
Från sådana anläggningar som har beviljats 
tillstånd till undantag får produkter leverereras 
endast för konsumtion i hemlandet. 

Småskaliga anläggningar, dvs. anläggningar 
där färre än 150 000 fjäderfän slaktas per år, 
får godkännas enligt lindrigare krav. Kött från 
sådana anläggningar får säljas endast lokalt. 
Varje medlemsstat har möjlighet att själv be
stämma om producenter, vilkas produktion 
omfattar endast små mängder fjäderfä får sälja 
kött som inte har besiktigats direkt till konsu
menterna. 

Direktivet om fjäderfåkött gäller inte styck
ning och lagring av kött hos detaljister eller i 
storkök, om köttet säljs eller levereras direkt 
till konsumenten. 

7. Rådets direktiv om frågor om livsmedels
hygien som påverkar produktionen och mark
nadsföringen av kaninkött och kött från vilda 
djur i hägn (911495/EEG), nedan direktivet om 
kött från vilda djur i hägn. 

I direktivet avses med kött av hägnat vilt 
kött av vilda landdäggdjur och vildfåglar som 
avlas, föds upp och slaktas i fångenskap. 

De krav i detta direktiv som gäller kött från 
vilda djur i hägn och kaninkött motsvarar de 
krav i direktivet om färskt kött och direktivet 
om fjäderfäkött som gäller kött från husdjur 
och fjäderfäkött. De anläggningar där kaniner 
och hägnade vildfåglar slaktas skall uppfylla 
kraven i direktivet om fjäderfäkött. På motsva
rande sätt skall hägnade klövdjur slaktas vid 
anläggningar som uppfyller kraven i direktivet 
om färskt kött. 

Direktivet ger varje stat möjlighet att utfärda 
nationella regler för sådant kött som säljs i 
hemlandet. 

I tilläggsprotokollet till EES-avtalet avtalas 
om att direktivet också skall tillämpas på 
renkött. 

8. Rådets direktiv om frågor om människors 
och djurs hälsa i samband med nedläggning av 
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vilda djur och marknadsföring av viltkött 
(92145/EEG), nedan direktivet om viltkött 

Direktivet ingår i tilläggsprotokollet till EES
avtalet. 

De bestämmelser i detta direktiv som gäller 
viltkött motsvarar de bestämmelser i direktivet 
om färskt kött och direktivet om fjäderfäkött 
Direktivet gäller inte mindre mängder kött som 
jägaren säljer direkt till konsumenten och inte 
heller styckning och förvaring av kött i detal
jistbutiker eller storkök, om köttet säljs direkt 
till konsumenten. 

Direktivet ger de nationella myndigheterna 
möjlighet att medge undantag från de krav som 
gäller utformning av anläggningar som hante
rar viltkött. Undantagen kan vara i kraft fram 
till den l januari 1997. Från sådana anlägg
ningar som har beviljats tillstånd till undantag 
får kött levereras endast för saluhållande i 
hemlandet. 

9. Rådets direktiv om undersökning av djur 
och färskt kött med avseende på förekomsten av 
restsubstanser ( 861469/EEG), nedan direktivet 
om restsubstanser. 

I direktivet om restsubstanser ingår bestäm
melser om undersökning av kött med hänsyn 
till förekomsten av hormoner, rester av läke
medel och främmande ämnen som härstammar 
från omgivningen samt om förfarandet då en 
undersökning avslöjar att tillåtna koncentratio
ner har överskridits. En del av de prover som 
undersöks med hänsyn till förekomsten av 
hormoner skall tas av levande djur som föds 
upp på djurhållningsenheten. I direktivet ingår 
också bestämmelser om att djuren skall märkas 
så att de kan identifieras. 

JO. Kommissionens rekommendation om rikt
linjer för inspektioner på företag som godkänts 
för handel med färskt kött inom gemenskapen 
(891214/EEG). 

Kommissionens rekommendation 89/214/ 
EEG ingår i bilaga I till EES-avtalet i punkten 
"rättsakt som de avtalsslutande parterna skall 
beakta". Rekommendationen innehåller detal
jerade anvisningar för hur direktivet om färskt 
kött 64/433/EEG skall tolkas. Vid inspektioner 
på slakterier, styckningsanläggningar och kyl
och fryslager i Finland har kommissionens 
inspektörer ansett att ett noggrant iakttagande 
av denna rekommendation är en förutsättning 
för att anläggningarna skall godkännas för 
export av kött till EV-området. 

11. Andra EG-bestämmelser som ingår i EES-

avtalet och är av betydelse för den föreslagna 
lagen. 

I EES-avtalet ingår ytterligare vissa andra 
direktiv och beslut som är av betydelse med 
tanke på köttbesiktningen och övervakningen 
av anläggningar och som gäller användningen 
av ämnen med hormonell verkan på djur i 
animalieproduktionen samt krav för det hus
hållsvatten som används vid anläggningarna. 
Avsikten är att de som gäller ämnen med 
hormonell verkan skall genomföras med stöd 
av lagen om medicinsk behandling av djur och 
de som gäller hushållsvatten med stöd av 
hälsovårdslagen. 

I EES-avtalet ingår också sådana direktiv 
som gäller kött vilkas syfte är att bekämpa 
djursjukdomar. Dessa direktiv innehåller också 
sådana bestämmelser som hänför sig till kött
besiktningen och som är av betydelse med 
tanke på den föreslagna lagen. Till den del 
dessa direktiv gäller köttbesiktning skall de 
genomföras med stöd av den föreslagna kött
hygienlagen. Den besiktningsveterinär som ut
för köttbesiktning skall dock vara skyldig att i 
samband med köttbesiktningen iaktta före
komsten av djursjukdomar och anmäla konsta
terade eller misstänkta sjukdomsfall till behö
riga myndigheter. Om det egentliga bekämpan
det av djursjukdomar stadgas i lagen om 
djursjukdomar och med stöd av den. 

Tidpunkten för genomförande av de direktiv 
som gäller kött och köttprodukter 

Bestämmelserna i de direktiv som nämns i 
bilaga I till EES-avtalet skall, anpassade på det 
sätt som avtalas i EES-avtalet, tillämpas från 
den l juli 1994. 

Så som nämnts ovan kommer dock i tilläggs
protokollet att avtalas om en möjlighet för de 
anläggningar som omfattas av direktivet om 
färskt kött, direktivet om köttprodukter, direk
tivet om malet kött och direktivet om fjäder
fäkött att få tillstånd att för en viss tid avvika 
från de krav för utformning av anläggningarna 
som ställs i direktiven. Direktivet om viltkött, 
som ingår i tilläggsprotokollet, ger dessutom 
behöriga myndigheter i medlemsstaterna möj
lighet att fram till den l januari 1997 medge 
undantag från de krav som gäller utformning 
av anläggningarna. 

Undantag från de strukturella kraven i di
rektivet om färskt kött medges av EFTA: s 
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övervakningsmyndighet enligt EES-avtalet på 
framställning av den behöriga centrala myndig
heten i respektive medlemsstat. De anlägg
ningar som omfattas av direktivet om köttpro
dukter, direktivet om malet kött, direktivet om 
fjäderfäkött och direktivet om viltkött kan 
däremot beviljas tillstånd till undantag av den 
behöriga centrala myndigheten i respektive 
medlemsstat. Anläggningar som har beviljats 
tillstånd att avvika från de krav som gäller 
utformning av anläggningen får inte föra kött 
eller köttprodukter till andra stater inom EES. 

3. Propositionens mål och de 
viktigaste förslagen 

3.1. Mål och medel 

Syftet med den föreslagna lagen är att i 
enlighet med EES-avtalet säkerställa att hy
gienkraven för kvaliteten på kött och köttvaror 
och på produktionsförhållandena inte lägger 
hinder i vägen för handeln med dessa varor 
mellan EES-staterna. Genomförandet av de 
direktiv som gäller kött och köttvaror medför 
så mycket ändringar i det gällande systemet för 
köttbesiktning och övervakning av anlägg
ningarna att det är ändamålsenligast att lag
stiftningen på detta område revideras i sin 
helhet. 

Avsikten med den föreslagna lagen är att 
med lagstiftningsmedel garantera att kvaliteten 
på det kött och de köttvaror som kommer ut i 
detaljhandeln uppfyller hygienkraven för livs
medel. Det viktigaste målet för de hygienkrav 
som ställs på besiktningen, hanteringen, lag
ringen och transporten av kött och köttvaror 
innan de kommer ut i detaljhandeln är att 
trygga hälsan hos dem som använder dessa 
livsmedel av animaliskt ursprung. 

Köttbesiktning samt godkännande av an
läggningarna och en regelbunden övervakning 
av dem är de centrala elementen i det förfa
rande som tillämpas för säkerställande av att 
kvaliteten på kött och köttvaror motsvarar 
hygienkraven för livsmedel. I direktiven förut
sätts en effektiv övervakning från myndigheter
nas sida och anläggningarna skall dessutom 
utöva egenkontroll, genom vilken en hög livs
medelshygienisk kvalitet på varorna kan sä
kerställas. Egenkontrollen skall ske enligt ett 
program som myndigheten har godkänt och 
myndigheten skall övervaka att programmet 

följs. För att säkerställa att missförhållanden 
som har konstaterats vid anläggningarna av
hjälps skall myndigheten ha möjlighet att med
dela nödvändiga föreskrifter och förbud. Vid 
behov skall dessa kunna förenas med vite eller 
hot om tvångsutförande och avbrytande. Den 
föreslagna lagen skall dessutom innehålla stad
ganden om straff för brott mot lagen. 

Det föreslås att köttbesiktningen och tillsy
nen över anläggningarna fortfarande skall an
komma på en offentlig myndighet, staten och 
kommunerna. När den gällande lagen om 
köttbesiktning ändrades på grund av att den 
statliga köttbesiktningsverksamheten överför
des till anstalten för veterinärmedicin och 
livsmedel, fäste statsrådets finansutskott och 
riksdagens jord- och skogsbruksutskott upp
märksamhet vid att möjligheterna att på kött
besiktningen tillämpa de principer som kom
mitten för Teknisk kontroll -91 har framfört 
bör utredas i fortsättningen (komm.bet. 
1992/30). Detta skulle innebära att köttbesikt
ningsverksamheten borde öppnas för konkur
rens så att privatveterinärer som har konstate
rats vara kompetenta kunde utföra köttbesikt
ningen. Det har ansetts att detta skulle ha en 
kostnadssänkande effekt. 

Enligt direktivet om färskt kött, direktivet 
om fjäderfäkött samt direktivet om kött från 
vilda djur i hägn utförs köttbesiktningen av en 
offentlig veterinär. Med besiktningsveterinär 
avses i direktiven en veterinär som förordnats 
av den behöriga centrala myndigheten i med
lemsstaten. I flera stater som hör till Europeis
ka unionen, såsom Holland, Belgien, Tyskland, 
Storbritannien, Irland och Danmark, har defi
nitionen tolkats så att den veterinär som utför 
köttbesiktningen skall vara anställd hos en 
offentlig myndighet, staten eller kommunen. 
Enligt uppgifter från Sverige och Norge tolkar 
även dessa stater direktivet om färskt kött och 
direktivet om fjäderfåkött på samma sätt. De 
nämnda staterna har utgått från att köttbesikt
ningen, med tanke på hälsan, är en så viktig 
livsmedelshygienisk uppgift att det ankommer 
på samhället att ordna den. Besiktningsveteri
nären utövar också offentlig makt i sitt upp
drag när han beslutar om kött skall godkännas 
för att användas som livsmedel. 

Också flera andra stater som köper kött från 
Finland, de viktigaste är Förenta Staterna, 
Canada och Mexico, framhäver i sina import
villkor att de veterinärer som utför köttbesikt
ningen skall vara anställda hos en offentlig 
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myndighet. När dessa mottagarstater uppställer 
sina importvillkor för kött godkänner de för 
det första sådana enskilda anläggningar som de 
anser vara utformade och fungera så att den 
livsmedelshygieniska kvaliteten på det kött och 
de köttvaror som hanteras vid dem hålls på en 
hög nivå. Mattagarstaterna förutsätter dess
utom att den exporterande statens köttbesikt
nings- och övervakningssystem är sådant att 
köttbesiktnings- och övervakningspersonalen 
är oberoende av tillsynsobjektet I Finland 
överfördes slakteriernas besiktningsveterinärer i 
statens tjänst på grund av detta krav 1976. På 
grund av de krav som Förenta Staterna ställer 
överfördes besiktningsassistenterna vid sådana 
slakterier som exporterar kött till Förenta 
staterna i statens tjänst 1983. Besiktningsassis
tenterna vid andra exportinrättningar överför
des i statens tjänst ett par år senare. Övriga 
besiktningsassistenter överfördes i statens tjänst 
1987. Senast har de veterinärer som utför 
besiktning av renkött överförts i statens tjänst 
på grund av de krav som mattagarstaterna 
ställer. Detta skedde 1991. 

I sitt betänkande föreslår kommitten för 
Teknisk kontroll -91 att den tekniska kontroll
verksamheten och den lagstiftning som ansluter 
sig till den skall utvecklas så att de motsvarar 
de krav som den tekniska och samhälleliga 
utvecklingen i Finland och integrationsutveck
lingen i Europa ställer. I sitt principbeslut av 
den 3 december 1992 fastställde statsrådet 
riktlinjerna för utvecklande av den tekniska 
kontrollverksamheten. Kommitten för Teknisk 
kontroll -91 har inte behandlat den besiktnings
verksamhet som avses i de direktiv som gäller 
veterinära frågor och växtskyddsfrågor och 
som ingår i bilaga I till EES-avtalet. Kommit
ten har dock konstaterat att dess uppdrag 
också omfattar livsmedelskontroll. De direktiv 
som gäller köttbesiktning ingår i bilaga I till 
EES-avtalet och det är således inte helt klart 
om köttbesiktningen över huvudtaget omfattas 
av statsrådets principbeslut. 

statsrådets principbeslut delar upp den tek
niska kontrollen i produktkontroll å ena sidan 
och bruks- och förhållandekontroll å andra 
sidan. Genom produktkontrollen säkerställs att 
en produkt uppfyller de krav som ställts på 
den. Med bruks- och förhållandekontroll avses 
all annan kontroll i anslutning till teknisk 
kontroll än produktkontroll. Bruks- och för
hållandekontrollen inriktas t.ex. på anlägg
ningar samt arbets- och miljöförhållanden, 

bruksförhållanden för och användning av an
läggningar och produkter samt bedrivande av 
verksamhet. 

Enligt statsrådets principbeslut är bruks- och 
förhållandekontrollen myndigheternas uppgift. 
Den tekniska provning och testning som an
sluter sig till bruks- och förhållandekontrollen 
och produktkontrollen bör ges i uppdrag åt 
kompetenta offentliga eller privata provnings
och testningsorgan och öppnas för konkurrens. 

Köttbesiktning är inte enbart produktkon
troll, utan i den ingår också bruks- och 
förhållandekontrolL I köttbesiktningen är be
siktningen av levande djur, den egentliga kött
besiktningen efter slaktningen och övervak
ningen av slaktningen så nära bundna till 
varandra att det inte är ändamålsenligt att de 
utförs av olika myndigheter. I samband med 
besiktningen av levande djur kan t.ex. före
komsten av smittsamma sjukdomar som kan 
överföras till människor misstänkas, varvid 
slakten måste utföras extra noggrant så att en 
eventuell smitta inte sprider sig till köttet eller 
andra slaktkroppar. Samtidigt måste också 
tillses att slaktarna skyddas mot smitta. Djur
sjukdomar som har konstaterats på en lägenhet 
eller sjukdomar som har konstaterats eller 
misstänks i samband med besiktningen av 
levande djur kan också medföra ändringar i 
slaktningsordningen. Eftersom det i samband 
med slaktningen kan ske sådana fel som kan 
påverka köttets tjänlighet som livsmedel, bör 
besiktningsveterinären känna till slaktningstek
niken samt få uppgifter om arbetsfel som 
eventuellt har skett vid slaktlinjen, eftersom de 
kan leda till att köttet måste kasseras som 
otjänligt som livsmedel. 

Enligt djurskyddslagen ankommer tillsynen 
över djurskyddet i ett slakteri på slakteriets 
besiktningsveterinär. Tillsynen över djurskyd
det kan inte delas upp på olika myndigheter, 
eftersom tillsynen gäller såväl behandlingen av 
djuren i slakteriets ladugård och i samband 
med besiktningen av levande djur som bedöv
ning och avbladning. 

Enligt den föreslagna lagen skall besiktnings
veterinären godkänna de handelsdokument 
som skall åtfölja ett köttparti enligt direktivet 
om färskt kött och vid behov utfärda sundhet
sintyg. Enligt direktivet om färskt kött skall ett 
köttparti som levereras till konsumtion åtföljas 
av ett handelsdokument som besiktningsveteri
nären har godkänt. Det hälsomärke som ingår 
i intyget skall visa att den livsmedelshygieniska 
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kvaliteten på köHet och de förhållanden under 
vilket det har hanterats motsvarar kraven i 
direktivet. Ett sundhetsintyg som besiktnings
veterinären har utfärdat krävs i vissa fall bl.a. 
för att visa att köttet inte härstammar från ett 
område som omfattas av restriktioner vilka har 
utfärdats på grund av förekomsten av en 
djursjukdom. Sundhetsintyg krävs framför allt 
vid export av kött och köttvaror till stater 
utanför EES. 

Enligt direktivet om färskt kött skall tillsy
nen över slakterier och slaktplatser ordnas så 
att de övervakas också under slaktningen. Om 
någon annan än den myndighet som övervakar 
anläggningen utför köttbesiktningen, leder det
ta till att två olika personer, av vilka den ena 
endast utför köttbesiktning och den andra den 
förhållandekontroll vid anläggningen som an
sluter sig till den, samtidigt är verksamma vid 
anläggningen. Detta höjer kostnaderna. Dess
utom skulle det bli svårare att utfärda de 
sundhetsintyg som direktivet om färskt kött 
och flera mottagarstater utanför EES förutsät
ter. Den veterinär som skall utfärda intyget och 
som har utfört köttbesiktningen kan inte intyga 
sådant som han inte själv övervakar. 

Köttbesiktningen baserar sig på besiktnings
veterinärens helhetsbedömning av köttets tjän
lighet som livsmedel. I köttbesiktningsverksam
heten kan också vårdslöshet medföra hälsoris
ker. Med tanke på de ansvarsfrågor som 
hänför sig till detta har justitieministeriet ansett 
det motiverat att besiktningsveterinären står i 
tjänsteför hållande. 

Enligt statsrådets principbeslut är bruks- och 
förhållandekontrollen myndigheternas uppgift. 
Enligt direktivet om färskt kött skall slakterier, 
slaktplatser och styckningsanläggningar över
vakas så att anläggningarna besöks dagligen 
när de är i drift. Om någon annan än en 
offentlig myndighet utför köttbesiktningen, le
der detta till att två olika instanser, av vilka 
den ena endast utför köttbesiktning och den 
andra den förhållandekontroll vid anläggning
en som ansluter sig till den, samtidigt är 
verksamma vid anläggningen. Detta fördubblar 
också kostnaderna. 

På grund av vad som anförts ovan har i den 
föreslagna lagen dragits den slutsatsen att det 
med tanke på ett fungerande system är bäst att 
köttbesiktningen vid slakterier och på slakt
platser utförs av veterinärer i tjänsteförhållan
de. Vid ett slakteri skall köttbesiktningen utfö
ras av en veterinär som är anställd hos anstal-

ten för veterinärmedicin och livsmedel och på 
en slaktplats av en veterinär som är kommunal 
tjänsteinnehavare. Verksamheten vid slakterier
na förutsätter särskilda insikter i kötthygien 
och det föreslås därför att uppgiften skall 
ankomma på en besiktningsveterinär vid an
stalten för veterinärmedicin och livsmedel. 

3.2. De viktigaste rörslagen 

Tillämpningsområdet för den föreslagna lag
en omfattar köttbesiktning samt hantering, 
lagring och transport av kött och köttvaror 
avsedda för allmän konsumtion innan de kom
mer ut i detaljhandeln. I dessa produktionsled 
skall alla åtgärder vidtas för att hindra att 
hygieniska missförhållanden uppkommer och 
att den livsmedelshygieniska kvaliteten på kött 
och köttvaror allmänt försämras. 

Den föreslagna lagen gäller besiktning av 
kött från nötkreatur och hästdjur som hålls 
som husdjur samt av kött från svin, får och get 
och den övervakning som hänför sig härtill. 
Lagen gäller dessutom hygienen vid tillverk
ning och hantering av sådana köttvaror för 
vilka har använts kött från nämnda djur innan 
varorna kommer ut i detaljhandeln och den 
övervakning som hänför sig härtill. 

Genom förordning skall stadgas om tillämp
ningen av den föreslagna lagen på kött från 
andra djur, såsom fjäderfä, ren samt hägnat vilt 
och vilda djur, och på köttvaror som tillverkas 
av sådant kött. Genom förordning skall undan
tag kunna medges från vissa stadganden i den 
föreslagna lagen. Denna möjlighet är nödvän
dig eftersom de bestämmelser i direktiven som 
gäller besiktning av fjäderfäkött, renkött, kött 
från hägnat vilt och viltkött avviker t.o.m. 
betydligt från kraven i de direktiv som gäller 
besiktning av annat kött. 

Jord- och skogsbruksministeriet skall svara 
för den allmänna verkställigheten av den före
slagna lagen och anstalten för veterinärmedicin 
och livsmedel skall sköta den högsta tillsyns
ledningen. Länsstyrelsen skall sköta ledningen 
av tillsynen inom länet. Anstalten för veteri
närmedicin och livsmedel skall utöva tillsyn 
över slakterier och inrättningar som finns i 
samband med dem. Kommunen skall sköta 
övervakningen av andra anläggningar inom 
kommunen. 

I lagen uppställs de grundläggande livsme-
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delshygieniska kraven för kött och köttvaror. 
Kött och köttvaror får inte på grund av sina 
egenskaper eller sitt ursprung medföra hälso
risker för dem som använder dem. Alla anlägg
ningar skall godkännas för sitt ändamål. Det
samma gäller ändringar som görs vid anlägg
ningarna eller i deras verksamhet. Ett villkor 
för godkännande skall vara att anläggningarna 
uppfyller de krav som den föreslagna lagen 
ställer på lokaler och verksamheten. 

Anläggningarna skall själva sörja för att 
uppkomsten av hygieniska missförhållanden i 
alla produktionsled förhindras. För detta än
damål skall anläggningen ha ett egenkontroll
system som övervakningsmyndigheten har god
känt. 

Enligt den föreslagna lagen får kött och 
köttvaror hanteras endast vid godkända an
läggningar. 

Den föreslagna lagen innehåller stadganden 
om övervakningsmyndigheternas befogenheter. 
Till dem hör rätt till information, inspektions
rätt samt provtagningsrätt och rätt att under
söka prov. Övervakningsmyndigheten skall 
kunna meddela näringsidkaren nödvändiga för
bud och föreskrifter för förebyggande av häl
sorisker. Vid behov skall dessa kunna förenas 
med vite eller hot om tvångsutförande och 
avbrytande. I extrema fall skall övervaknings
myndigheten kunna omhänderta kött och kött
varor, om det finns skäl att misstänka att de 
medför omedelbar fara för hälsan och andra 
säkerhetsåtgärder enligt den föreslagna lagen 
inte kan anses tillräckliga. 

Den myndighet som godkänner en anlägg
ning skall i mån av möjlighet på begäran ge 
näringsidkaren sådana råd som behövs för att 
en anläggning som uppförs skall motsvara 
kraven i den föreslagna lagen. 

Den föreslagna lagen innehåller också sär
skilda straffstadganden och ett stadgande om 
förverkandepåföljd. 

A v gifter skall kunna uppbäras för köttbe
siktning och till vissa delar för övervakningen 
av anläggningarna samt för godkännande av 
dem. 

Den föreslagna lagen innehåller detaljerade 
bemyndiganden att genom beslut av jord- och 
skogsbruksministeriet meddela detaljerade fö
reskrifter om genomförandet av relevanta EG
rättsakter. 

4. Propositionens verkningar 

4.1. Ekonomiska verkningar 

Verkningar i fråga om statsekonomin 

Den föreslagna lagen har inga direkta stats
ekonomiska verkningar. Enligt gällande lag om 
köttbesiktning hör den köttbesiktning som 
utförs och den tillsyn som utövas i godkända 
slakterier och andra inrättningar som statens 
besiktningsveterinär övervakar till statens av
giftsbelagda serviceverksamhet Kostnaderna 
betalas av anläggningarna enligt prestationer
nas självkostnadsvärde. För köttbesiktning och 
övervakning samt beslut av anstalten för vete
rinärmedicin och livsmedel och livsmedels
verket, vilka gäller godkännande av anlägg
ningar, uppbärs avgift i enlighet med lagen om 
grunderna för avgifter till staten. 

Antalet anläggningar som enligt den före
slagna lagen skall övervakas av statliga myn
digheter kvarstår nästan oförändrat. Enligt den 
föreslagna lagen skall de avgifter som uppbärs 
till staten för ordnande av köttbesiktning, 
övervakningen av anläggningarna och olika 
beslut om godkännande bestämmas på samma 
sätt som för närvarande i enlighet med lagen 
om grunderna för avgifter till staten. Enligt den 
nämnda lagen bestämmer varje ministerium 
bl.a. om vilka prestationer som är avgiftsbelag
da och om avgiften skall bestämmas enligt 
självkostnadsvärdet eller vara en fast avgift. 
Respektive ämbetsverk bestämmer avgifterna 
för varje prestation inom de gränser som 
ministeriets beslut anger. 

De besiktningsveterinärer som enligt den 
föreslagna lagen skall utföra besiktning av 
fjäderfäkött bör överföras i statens tjänst. För 
närvarande är de anställda vid fjäderfäslakte
rierna. Direktivet om fjäderfäkött förutsätter 
att också de veterinärer som utför besiktning 
av fjäderfåkött står i tjänsteförhållande. Därför 
bör besiktningsveterinären vid fjäderfäslakte
rierna vara anställda hos anstalten för veteri
närmedicin och livsmedel. Anläggningen förfo
gar över de årsverken som överföringen kräver. 
Overföringen har inga direkta verkningar på 
statsekonomin eftersom också kostnaderna för 
den köttbesiktning som fjäderfäslakteriernas 
besiktningsveterinär utför och för övervakning
en av anläggningarna kommer att betalas av 
anläggningen i fråga. 
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Verkningar i fråga om den kommunala 
ekonomin 

Antalet anläggningar som skall övervakas av 
kommunerna kvarstår nästan oförändrat. A v 
de anläggningar som statens myndigheter över
vakar för närvarande överförs övervakningen 
av fem anläggningar i huvudstadsregionen och 
nio anläggningar i Åboregionen på kommunen. 

Kommunernas övervakningsskyldighet base
rar sig för närvarande på lagen om köttbesikt
ning och hälsovårdslagen. Kommunerna har 
kunnat uppbära avgift för övervakningen av de 
anläggningar som skall övervakas enligt lagen 
om köttbesiktning. Övervakningen enligt häl
sovårdslagen är avgiftsfri. Enligt den föreslagna 
lagen skall den allmänna hälsoövervakningen 
vara avgiftsfri, men kommunen skall dock 
kunna uppbära avgifter, om det på grund av 
kraven i direktiven förutsätts att övervakningen 
skall ske med bestämda intervaller eller om 
övervakningen av en anläggning, på begäran av 
anläggningen, överskrider de allmänna kraven 
för hälsoövervakning. 

Enligt den föreslagna lagen skall kommunen, 
på samma sätt som nu, kunna uppbära avgift 
för köttbesiktning och för undersökningar och 
övervakning i samband med den. Kommunen 
skall också kunna uppbära avgift för övervak
ning av sådana kötthanteringsinrättningar och 
kyl- och fryslager som inte finns i samband 
med ett slakteri. Med kötthanteringsinrätt
ningar avses styckningsanläggningar samt an
läggningar där malet kött, kött i stycken på 
mindre än l 00 gram och köttberedningar han
teras. Direktiven förutsätter att en tjänstevete
rinär skall övervaka kötthanteringsinrätt
ningarna dagligen och kyl- och fryslagren 
regelbundet. 

Kommunerna skall kunna uppbära avgift av 
en anläggning också i de fall då exporten till 
stater utanför EES föranleder andra övervak
ningsåtgärder än vad den allmänna hälsoöver
vakningen förutsätter. Avgift skall kunna upp
bäras också i det fall att rådgivningen till en 
anläggning i samband med planering eller 
ändring av en byggnad på anläggningens begä
ran är mera omfattande än normalt. 

De kostnader som övervakningen av kött
hanteringsinrättningarna åsamkar kommuner
na och som kan uppbäras hos inrättningarna 
kommer uppskattningsvis att uppgå till 3,9 
milj. mk. Uppskattningen baserar sig på de 
beräkningsgrunder som ingår i rådets direktiv 

(931118/EEG), som gäller avgifter för köttbe
siktning och övervakning i anslutning därtill 
samt för övervakning av styckningsanlägg
ningar. Även om direktivet inte ingår i EES
avtalet, är beräkningsgrunderna i direktivet 
användbara, eftersom direktivet återspeglar 
EU:s uppfattning om behovet av tillsyn över 
kötthanteringsinrättningar. 

Någon motsvarande EG-rättsakt som skulle 
gälla avgifter för tillsynen över tillverkningen 
av köttvaror finns inte. De kostnader som 
övervakningen av anläggningar som tillverkar 
köttvaror enligt den föreslagna lagen åsamkar 
kommunerna kommer uppskattningsvis att 
uppgå till 2,8 milj. mk. När kostnaderna har 
beräknats har utgångspunkten varit att de 
anläggningar som tillverkar köttvaror bör be
sökas uppskattningsvis en gång i veckan. An
talet inrättningar som inte finns i samband med 
ett slakteri och som har godkänts med stöd av 
gällande lag om köttbesiktning är 135. Kom
munen har kunnat uppbära tillsynsavgift för 
övervakningen av dessa inrättningar. 

En del av de anläggningar som hanterar 
köttvaror har godkänts för sitt ändamål med 
stöd av hälsovårdslagen. Dessa kommer att 
omfattas av den föreslagna lagens tillämpnings
område. Kostnaderna för övervakningen av 
dessa anläggningar kommer emellertid inte att 
ändras, eftersom det inte heller för närvarande 
kan uppbäras någon avgift för övervakningen 
av dem. Ett undantag utgör de anläggningar 
vid vilka det finns en styckningsanläggning 
eller där det tillverkas malet kött. För övervak
ningen av dem skall kommunen kunna uppbä
ra avgift i enlighet med vad som framförts 
ovan. 

Kommunen kan uppbära kostnaderna för 
köttbesiktningen på en slaktplats till fullt be
lopp. Kostnaderna kommer att uppgå till ca 
2,5 milj. mk per år. Antalet slaktplatser har 
ökat snabbt de senaste åren. Hittills har kött
besiktningsstationerna beviljats tillstånd att ut
föra köttbesiktning på ca 60 slaktplatser, av 
vilka en tredjedel är slaktplatser för fjäderfän. 

Enligt den föreslagna lagen skall kommunen 
också kunna uppbära de extra kostnader som 
övervakningen av exporten till stater utanför 
EES åsamkar kommunen. Det är svårt att 
fastställa dessa kostnader, eftersom de bl.a. är 
beroende av exportmängderna och de krav som 
mottagarländerna ställer. Dessa kan variera 
betydligt. 

I sin helhet kommer de totala kostnaderna 
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för den tillsyn över animaliska livsmedel som 
kommunerna utövar att minska betydligt på 
grund av att kommunernas kostnader för 
mjölkkontrollen kommer att minska med upp
skattningsvis 15-20 milj. mk. Minskningen 
härrör av den regeringsproposition med förslag 
till mjölkhygienlag som avlåts för att tilläggs
protokollet till EES-avtalet skall kunna verk
ställas. 

Verkningar för näringslivet 

De ekonomiska verkningar som berör nä
ringslivet föranleds å ena sidan av kostnaderna 
för tillsynen från myndigheternas sida enligt 
den föreslagna lagen och å andra sidan av de 
kostnader som föranleds av de strukturella och 
funktionella krav som den föreslagna lagen 
ställer på anläggningarna. 

Kostnaderna för övervakningen från myn
digheternas sida när det gäller de anläggningar 
som staten skall övervaka, dvs. slakterier och 
inrättningar som finns i samband med dem, 
kvarstår oförändrade. Kostnaderna för köttbe
siktning och övervakningen av anläggningar 
skall uppbäras hos anläggningarna enligt själv
kostnadsvärdeL De årliga kostnaderna har 
uppgått till sammanlagt ca 25 milj. mk. 

De arvoden som har betalts till de veterinä
rer som övervakar sådana exportinrättningar 
som inte finns i samband med ett slakteri 
slopas, eftersom anläggningar i regel inte längre 
särskilt skall godkännas för export enligt den 
föreslagna lagen. Övervakningen skall överfö
ras på kommunen och för den skall kunna 
uppbäras avgift i de fall som nämns nedan. De 
kostnader som övervakningen av exportinrätt
ningarna årligen har åsamkat inrättningarna 
har hittills uppgått till ca 1,4 milj. mk. 

För närvarande kan kommunerna uppbära 
avgift för övervakningen av de anläggningar 
som kommunen övervakar med stöd av lagen 
om köttbesiktning. A v gifterna har varierat från 
kommun till kommun. Dessa avgifter skall inte 
uppbäras enligt den föreslagna lagen, utom när 
det gäller slaktplatser, kötthanteringsinrätt
ningar och kyl- och fryslager. För övervakning
en av sådana skall kommunerna kunna upp
bära avgift. Tillsynsavgifterna kommer upp
skattningsvis att uppgå till sammanlagt 6,4 
milj. mk. 

A v de anläggningar som för närvarande 
övervakas med stöd av hälsovårdslagen har 

3 340332K 

inte uppburits någon tillsynsavgift och den 
föreslagna lagen innebär inte någon ändring i 
detta avseende, utom när det gäller sådana 
anläggningar där kött styckas eller malet kött 
tillverkas. 

Enligt den föreslagna lagen skall kommun
erna kunna uppbära de extra tillsynskostnader 
som exporten till stater utanför EES medför 
och som beror på att mottagarstaten förutsät
ter en mera omfattande övervakning av anlägg
ningarna än normalt. 

Tillsynen över anläggningarna skall delvis 
basera sig på anläggningarnas system för egen
kontroll. Det kan i sin tur utgöra en del av 
anläggningens interna, mera omfattande kvali
tetskontroll. Därför är det mycket svårt att 
uppskatta de kostnader som den lagstadgade 
egenkontrollen medför. 

Den föreslagna lagen ställer strängare livs
medelshygieniska krav för anläggningarna så
väl när det gäller utformning som verksamhet 
än de som gäller för närvarande. För tillfället 
finns det 15 sådana slakterier, styckningsan
läggningar eller kyl- och fryslager i Finland 
som EU har godkänt. Uppskattningsvis kan ca 
hälften av de anläggningar som har godkänts 
med stöd av lagen om köttbesiktning bringas i 
sådant skick som direktiven förutsätter utan 
betydande byggnadskostnader. Vid de övriga 
anläggningarna kan det eventuellt behövas 
t.o.m. betydande investeringar. 

Slakterier, kötthanteringsinrättningar och 
kyl- och fryslager samt anläggningar som till
verkar köttvaror skall bringas i överensstäm
melse med kraven i den föreslagna lagen före 
den l januari 1998. För fjäderfäslakterier gäller 
övergångstiden till den l januari 1996 och för 
anläggningar som tillverkar malet kött till den 
l januari 1997. Under övergångstiden får an
läggningarna sälja kött och köttvaror i hem
landet men inte till andra EES-länder. 

De ekonomiska verkningarna för producen
terna föranleds närmast av de strukturella krav 
som ställs på slaktplatser som finns i anslutning 
till gårdsbruksenheterna och på småskaliga 
köttberedningsanläggningar samt av att besikt
ningen av levande djur blir obligatorisk utom 
på slaktplatser som är avsedda för fjäderfän. 
Största delen av slaktplatserna har emellertid 
uppförts under de senaste två åren, varvid de 
krav som direktiven ställer på slaktplatser har 
varit kända. Därför uppfyller största delen av 
slaktplatserna de strukturella krav som direk
tiven ställer. 
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Enligt den föreslagna lagen får producenter
na inte längre idka direktförsäljning av kött 
som inte har besiktigats. Enligt direktiven får 
kött från husdjur inte säljas direkt till konsu
menten utan köttbesiktning. Det är mycket 
svårt att göra en noggrann uppskattning av den 
kostnadsökning som detta medför. Den direkta 
försäljningen av kött som inte har besiktigats 
från producenten till konsumenten har emeller
tid varit ganska ringa. 

Enligt den föreslagna lagen kan den besikt
ning av levande djur som hänför sig till 
köttbesiktningen utföras redan på lägenheten, 
om det är fråga om ett djur som slaktas på en 
slaktplats eller som nödslaktas. Kostnaderna 
för detta skall betalas av den som företer djuret 
till besiktning. 

4.2. Verkningar i fråga om organisation och 
personal 

Den allmänna verkställigheten av den före
slagna lagen samt den allmänna planeringen, 
styrningen och övervakningen enligt den skall 
ankomma på jord- och skogsbruksministeriet 

Tillsynen över att den föreslagna lagen iakt
tas skall ledas av anstalten för veterinärmedicin 
och livsmedel. Tillsynen över köttbesiktningen 
ankommer också för närvarande på anstalten 
för veterinärmedicin och livsmedel men över
vakningen av anläggningarna i köttbranschen 
har varit uppdelad på anstalten för veterinär
medicin och livsmedel och livsmedelsverket. 
Det är ändamålsenligast att tillsynsledningen 
koncentreras till en myndighet. Det underlättar 
också samarbetet mellan de finländska myndig
heterna och EFTA: s övervakningsmyndighet 
enligt EES-avtalet, om det på nationell nivå 
finns endast en myndighet som gentemot EF
T A: s övervakningsmyndighet svarar för till
synsledningen och genomförandet av de direk
tiv som gäller kött. 

Överföringen av hela tillsynsledningen till 
anstalten för veterinärmedicin och livsmedel 
kan genomföras med de resurser som anstalten 
har för närvarande. Arrangemanget enligt den 
föreslagna lagen medför inga ändringar i livs
medelsverkets behov av personal på grund av 
den stora mängd andra uppgifter som livs
medelsverket har. 

På regional nivå skall tillsynen enligt den 
föreslagna lagen skötas av länsstyrelserna på 
samma sätt som nu. På lokal nivå skall 

inspektioner utföras och övervakningen enligt 
den föreslagna lagen fortsättningsvis skötas av 
statens besiktningsveterinär när det gäller slak
terier och inrättningar som finns i samband 
med dem och av kommunala myndigheter när 
det gäller andra anläggningar. Kommunerna 
skall, på samma sätt som för närvarande, 
kunna ordna verksamheten enligt den föreslag
na lagen själva eller i samarbete med andra 
kommuner. 

Direktivet om fjäderfåkött förutsätter att 
också de veterinärer som utför besiktning av 
fjäderfäkött dem är oberoende gentemot slak
teriet. Det föreslås därför att de skall vara 
anställda vid anstalten för veterinärmedicin och 
livsmedel. Anstalten för veterinärmedicin och 
livsmedel förfogar över de årsverken som för
statligandet av tjänsterna förutsätter. Till övri
ga delar kommer den föreslagna lagen inte att 
öka myndigheternas uppgifter så mycket att det 
skulle medföra behov av en ökning av perso
nalen. 

4.3. Miljöeffekter 

Den föreslagna lagen har inga verkningar på 
miljön. 

5. Beredningen av propositionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp
drag vid jord- och skogsbruksministeriet Det 
första propositionsutkastet skickades ut på 
remiss sommaren 1992 till de myndigheter och 
organisationer vilkas verksamhetsområde be
rördes av saken eller som annars tänktes vara 
intresserade av saken. 

Utlåtande gavs av handels- och industrimi
nistetiet, social- och hälsovårdsministeriet, fi
nansministeriet, justitieministeriet, inrikesminis
teriet, livsmedelsverket, statens veterinärmedi
cinska anstalt (sedermera anstalten för veteri
närmedicin och livsmedel), tullstyrelsen, läns
styrelserna, Suomen Kunnallisliitto, Finlands 
stadsförbund (som sedermera har slagits ihop 
till Finlands Kommunförbund), veterinärmedi
cinska högskolan, institutionen för livsmedels
teknologi vid Helsingfors universitet, Livsme
delsindustriförbundet, Lihakeskusliitto, Kött
forskningsinstitutet i Finland, Centralförbun
det för lant- och skogsbruksproducenter, 
Svenska Lantbruksproducenternas Centralför-
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hund, Föreningen för Finlands Dagligvaruhan
del, Delegationen för landsbygdsnäringsären
den, Finlands Veterinärförbund, Finlands 
Konsumentförbund samt Delegationen för hus
hålls- och konsumentorganisationerna. Dess
utom lämnade Agronomförbundet, Terveys- ja 
ympäristöalan tekniset, Suomen Kemistiliitto 
- Kemistförbundet i Finland samt Kuluttajat 
- Konsumenterna ry in sina utlåtanden om 
saken. 

De principiella anmärkningar som framför
des i utlåtandena gällde närmast förslagets 
tillämpningsområde och organiseringen av för
valtningen. Bl.a. ansåg handels- och industri
ministeriet, livsmedelsverket, tullstyrelsen, Ag
ronomförbundet och Kemistförbundet att för
slaget skulle medföra oklarheter i fråga om 
gränsdragningen mellan livsmedelsövervak
ningen och veterinärvården. Kommunernas 
centralorganisationer ansåg att kommunernas 
möjligheter att ordna den förvaltning och 
övervakning som verkställigheten av lagen för
utsätter hade begränsats onödigt mycket och 
att de bemyndiganden att meddela föreskrifter 
som ingick i förslaget var för allmänt hållna 
och omfattande. Centralförbundet för lant- och 
skogsbruksproducenter och Svenska Lant
bruksproducenternas Centralförbund framhöll 
särskilt att möljigheterna till direktförsäljning 
av kött och köttvaror på gårdsbruksenheterna 
bör tryggas. Utlåtandena innehöll dessutom 
flera anmärkningar som gällde detaljer. 

Beredningen av propositionen fortgick ut
gående från utlåtandena. Under de olika ske
dena av beredningen fordes i flera omgångar 
förhandlingar om propositionen bl.a. med han
dels- och industriministeriet, social- och hälso
vårdsministeriet, livsmedelsverket, anstalten för 
veterinärmedicin och livsmedel, Finlands Kom
munförbund och Livsmedelsindustriförbundet 

Vid den slutliga beredningen av proposition 
på basis av de utlåtanden som inkommit och de 
förhandlingar som förts om den har eftersträ
vats att propositionen så noggrant som möjligt 
följer bestämmelserna i de relevanta direktiv 
som gäller kött och köttvaror. Denna princip 
har frångåtts endast i fråga om sådana omstän
digheter som inte regleras i EG-lagstiftningen 
men som däremot regleras i den finländska 
lagstiftningen. Till dem hör t.ex. stadganden 
om undersökning av sjukdomar hos köttsvin 

vid slakteriet samt bokföring och anmälan av 
undersökningsresultaten. De bemyndiganden 
för jord- och skogsbruksministeriet att meddela 
föreskrifter som gäller kommunerna och den 
kommunala övervakningsorganisationen har 
begränsats så att de gäller de föreskrifter som 
verkställigheten av EES-avtalet förutsätter. De 
tekniska ändringar som föreslogs i utlåtandena 
har också beaktats i mån av möjlighet. 

Med anledning av propositionen har Fin
lands Kommunförbund, jord- och skogsbruks
ministeriet och inrikesministeriet förhandlat i 
enlighet med regleringsdokumentet Represen
tanterna för Finlands Kommunförbund ansåg 
att det extra arbete som de anläggningar som 
skall godkännas och övervakas av kommunen 
medför bör bedömas noggrannare i motivering
en till den föreslagna lagen. Likaså bör de 
personalresurser som övervakningen av de an
läggningar som skall övervakas av kommunen 
kräver och de kostnadsökning detta medför 
bedömas noggrannare samt resurser anvisas för 
detta ändamål. Kommunförbundet anser att 
ökningen av den avgiftsbelagda tillsynen inte 
kommer att täcka merkostnaderna. Kommun
förbundet motsätter sig alla ökningar av kom
munernas uppgifter och av de utgifter som 
dessa medför. De frågor som Finlands Kom
munförbund har tagit upp behandlas i den del 
som gäller propositionens ekonomiska verk
ningar. 

6. Andra omständigheter som inver
kat på propositionens innehåll 

Propositionen ansluter sig till genomförandet 
av EES-avtalet. Genom den föreslagna lagen 
harmoniseras i enlighet med EES-avtalet den 
lagstiftning som gäller övervakningen av hy
gienen i fråga om kött och köttvaror med EG:s 
motsvarande bestämmelser. Hänvisningar till 
de direktiv som avses i denna proposition ingår 
i bilaga I till EES-avtalet. 

Den föreslagna lagen innebär att lagen om 
livsmedelsverket bör preciseras så att de änd
ringar i verkets uppgifter som denna proposi
tion medför beaktas i den. Det föreslås att en 
regeringsproposition med förslag till lag om 
ändring av lagen om livsmedelsverket skall 
avlåtas särskilt. 
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DETALJMOTIVERING 

l. Lagförslaget 

l kap. Allmänna stadganden 

Lagens syfte och tillämpningsområde 

l §. Syftet med den föreslagna lagen är att 
garantera att kvaliteten på kött som är avsett 
som livsmedel samt på köttvaror uppfyller 
hygienkraven för livsmedel. Syftet med den 
gällande lagen om köttbesiktning är dessutom 
att skydda den som konsumerar eller annars 
använder kött mot ekonomisk förlust. Detta 
faller inte inom den föreslagna lagens tillämp
ningsområde. De direktiv som gäller kött och 
köttvaror och som ingår i EES-avtalet, vilka 
utgör grunden för den föreslagna lagen, inne
håller endast sådana bestämmelser som är 
nödvändiga för att livsmedelshygienen skall 
kunna säkerställas. Avsikten är att den före
slagna lagen så noggrant som möjligt skall 
täcka det område som ifrågavarande direktiv 
reglerar. 

Kött och köttvaror definieras i lagens 7 §. 
Med livsmedelshygienisk kvalitet på kött och 

köttvaror avses egenskaper som hänför sig till 
köttets och köttvarornas renhet, mikrobiologis
ka egenskaper och egenskaper som kan kons
tateras med sinnena, främmande ämnen, tem
peratur, surhetsgrad samt förekomsten av even
tuella parasiter. 

2 §. Den föreslagna lagen skall tillämpas på 
sådant nöt-, svin-, får-, get- och hästkött som 
nämns i l § 2 mom. gällande lag om köttbe
siktning och dessutom på kött från alla andra 
slag av nötkreatur och hästdjur som hålls som 
husdjur. Enligt direktivet om färskt kött hän
förs även bison och vattenbuffel till nötkreatu
ren och kötthygienlagen skall således också 
gälla kött från sådana djur. 

Den föreslagna lagen skall också tillämpas 
på hygienen vid tillverkning och hantering av 
köttvaror, för vilka har använts kött från 
sådana djur som nämns ovan, innan varorna 
kommer ut i detaljhandeln och på den över
vakning som hänför sig härtill. 

Enligt den föreslagna lagen skall genom 
förordning, på samma sätt som för närvarande, 
kunna stadgas att kötthygienlagen också skall 
tillämpas på kött från andra djur än dem som 
nämns ovan och på köttvaror som tillverkas av 
sådant kött. När EES-avtalet så förutsätter, 

kan genom förordning i vissa fall också ut
färdas stadganden som avviker från stadgand
ena i den föreslagna lagen. Undantagsförfaran
det är nödvändigt, eftersom innehållet i de 
direktiv som gäller fjäderfäkött samt kött från 
vilda djur i hägn och viltkött delvis avviker 
från direktivet om färskt kött. Om alla undan
tag skulle beaktas redan i den föreslagna lagen 
skulle den bli svårtolkad. Dessutom kommer 
frågan om att direktivet om fjäderfäkött och de 
direktiv som gäller kött från vilda djur i hägn 
och viltkött skall tas in i EES-avtalet till vissa 
delar att avgöras först i EES-avtalets tilläggs
protokoll. 

Genom förordning kan dock inte avvikelser 
medges från de stadganden i kötthygienlagen 
som gäller tillsynsmyndigheternas rätt att få 
information, rätt att utföra inspektion och rätt 
att ta prov, tvångsmedel samt straff. 

3 §. Den föreslagna lagen skall gälla allt 
annat kött som är avsett som livsmedel utom 
sådant som producenten använder i sitt privata 
hushåll. Med producent avses i detta samman
hang en sådan uppfödare av slaktdjur från vars 
lägenhet djuren förs till slaktning. Den som 
köper ett djur av en producent endast för att 
leverera djuret till slaktning betraktas inte som 
producent. 

4 §. Den föreslagna lagen skall inte gälla 
detaljhandel med kött och köttvaror, utom i 
fråga om köttbesiktningstvång samt vissa re
gionala begränsningar av saluhållandet av kött 
och köttvaror. Ä ven om stadganden om han
tering av kött och köttvaror samt deras livs
medelshygieniska kvalitet också till den del som 
gäller saluhållande kan utfärdas genom förord
ning med stöd av gällande lag om köttbesikt
ning, föreslås att kötthygienlagens tillämp
ningsområde avgränsas i enlighet med de di
rektiv i EES-avtalet som gäller kött och kött
varor. 

Det föreslås att jord- och skogsbruksminis
teriet skall få befogenhet att meddela föreskrift
er om regionala begränsningar av saluhållande 
av kött och köttvaror, om EES-avtalet förut
sätter det. I enlighet med EES-avtalet skall 
begränsningarna gälla kött och köttvaror från 
småskaliga anläggningar, kött från djur som 
nödslaktats samt vid köttbesiktningen villkor
ligt godkänt kött. Avsikten är att föreskrifterna 
meddelas så att dylikt kött och dylika köttva
ror får säljas i hemlandet, om inte EES-avtalet 
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drar upp snävare regionala begränsningar. De 
relevanta direktiven ger i detta avseende rum 
för tolkningar. Danmark har tolkat direktiven 
så att kött och köttvaror som avses ovan får 
säljas i hela landet. 

5 §. Den föreslagna lagen skall inte tillämpas 
på styckning, förvaring och lagring av kött i 
privata hushåll. Lagen skall inte heller gälla 
tillverkning, hantering, förvaring och lagring av 
köttvaror i privata hushåll. Den föreslagna 
lagen skall inte heller tillämpas på ovan nämn
da funktioner inom detaljhandeln i lokaler intill 
försäljningsställen, om köttet eller köttvarorna 
säljs direkt från ifrågavarande försäljningsstäl
len till konsumenterna, och inte heller i stor
kök, om köttet eller köttvarorna levereras 
direkt till den slutliga konsumenten. Denna 
verksamhet skall omfattas av stadgandena i 
hälsovårdslagen och livsmedelslagen. Också i 
ovan nämnda fall skall köttet emellertid vara 
besiktigat i enlighet med den föreslagna lagen, 
oberoende av om det används som sådant eller 
för tillverkning av köttvaror. 

Med storkök avses t.ex. festservice samt 
sådana centralkök som levererar kött eller 
köttvaror till skolor, personalmatsalar, sjuk
hus, restauranger och andra motsvarande in
rättningar för att där serveras åt kunderna. 

Med avvikelse från vad som anförts ovan 
skall den föreslagna lagens tillämpningsområde 
dock omfatta styckning av kött och tillverkning 
av köttvaror inom detaljhandeln i lokaler intill 
försäljningsställen, om varorna förs till ett 
annat detaljhandelsföretag för att säljas där. 

Den föreslagna lagen skall inte tillämpas på 
transport av kött och köttvaror från en par
tiaffär. Om kött och köttvaror emellertid mals, 
skärs i skivor, emballeras eller hanteras på 
något annat motsvarande sätt, är det fråga om 
en anläggning som skall godkännas och över
vakas enligt den föreslagna lagen, varvid trans
porterna från den faller inom den föreslagna 
lagens tillämpningsområde. 

Förhållande till andra författningar samt 
definitioner 

6 §. I paragrafen ingår en hänvisning till de 
lagar som tangerar den föreslagna lagens 
tillämpningsområde. Av dem är i synnerhet 
lagen om smittsamma sjukdomar, hälsovårds
lagen och lagen om djursjukdomar av betydel
se. De direktiv som gäller kött och köttvaror 

innehåller också bestämmelser om de krav som 
gäller hälsotillståndet hos de anställda vid 
anläggningarna samt om kvalitetskraven för 
det vatten som används vid anläggningarna. 
Avsikten är att de krav som gäller hälso
tillståndet hos de anställda vid anläggningarna 
skall uppställas och de åtgärder som gäller dem 
vidt!!S vid anläggningarna med stöd av lagen 
om smittsamma sjukdomar och hälsovårdslag
en. De allmänna kvalitetskraven för det vatten 
som används vid anläggningarna ingår i hälso
vårdslagen eller i stadganden som utfårdas med 
stöd av den. Direktiven har dessutom betydan
de anknytningspunkter till den lagstiftning som 
gäller djursjukdomar. 

7 §. De direktiv som gäller kött och köttva
ror innehåller en mängd detaljerade definition
er. Det föreslås att endast de begrepp som är 
nödvändiga för att precisera innehållet i den 
föreslagna lagen skall definieras i denna para
graf. 

Med kött avses, på samma sätt som för 
närvarande, alla delar av djur som är lämpliga 
som livsmedel. 

Med köttvaror avses alla produkter och 
varor som omfattas av lagens tillämpningsom
råde och innehåller kött. "Köttvara" är ett 
allmänt begrepp, som används för att med ett 
ord beskriva de varor som definieras i direkti
ven och som innehåller kött. I den föreslagna 
lagen ingår endast en allmän definition av 
begreppet köttvara. En närmare definition av 
"köttvara" meddelas genom beslut av jord- och 
skogsbruksministeriet på grund av att det är 
fråga om en så detaljerad definition. Definitio
nerna kommer att överensstämma med EES
avtalet. 

Till köttvaror hänförs bl.a. de köttprodukter 
som avses i direktivet om köttprodukter. Enligt 
direktivet är köttprodukter produkter beredda 
av eller med kött som har genomgått värme
behandling, rökning, saltning, marinering eller 
torkning eller en kombination av dessa proces
ser så att snittytan visar att produkten inte 
längre har karaktären av färskt kött. 

Enligt direktivet om köttprodukter kan en 
köttprodukt även innehålla andra livsmedel än 
kött. I enlighet härmed skall sålunda även 
matprodukter som innehåller kött och färdiga 
kötträtter, såsom leverlåda och pizzor som 
innehåller kött, hänföras till köttvaror. Vissa 
andra varor som är avsedda som livsmedel, 
såsom köttextrakt, nedsmält djurfett, köttmjöl, 
svålpulver, saltat eller torkat blod, saltad eller 
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torkad blodplasma samt mage, urinblåsa och 
tarmar, behandlade på olika sätt, är likaså 
köttvaror. 

Malet kött, kött i stycken på mindre än l 00 
g och köttberedningar, vilka nämns i direktivet 
om malet kött, är likaså köttvaror. Med 
köttberedningar avses beredningar gjorda av 
färskt kött eller malet kött som har behandlats 
på annat sätt än de köttprodukter som avses i 
direktivet om köttprodukter och eventuellt 
beretts genom att kryddor, tillsatser eller andra 
livsmedel tillförts. Som exempel kan nämnas 
råa, panerade biffar. 

Med anläggning avses slakterier, kötthante
ringsinrättningar, kyl- och fryslager för kött 
och köttvaror samt sådana andra produktions
enheter där köttvaror hanteras. Med hantering 
av kött och köttvaror avses alla slag av 
kötthantering, t.ex. styckning, förpackning, 
förvaring och lagring samt tillverkning, hante
ring, förpackning, förvaring och lagring av 
köttvaror. 

Med kötthanteringsinrättning avses styck
ningsanläggningar och sådana anläggningar en
ligt direktivet om malet kött där malet kött, 
kött i stycken på mindre än l 00 g och 
köttprodukter bereds. 

En småskalig anläggning är en sådan anlägg
ning där den sammanlagda mängd kött och 
köttvaror som hanteras per vecka eller år inte 
överstiger den maximimängd som jord- och 
skogsbruksministeriet bestämmer. Maximi
mängderna i fråga fastställs i första hand enligt 
direktiven. 

När det gäller slakterier är en definiering av 
en anläggning som småskaligt slakteri, dvs. 
slaktplats, också beroende av vilken myndighet 
som ordnar köttbesiktningen och övervakning
en vid anläggningen. När det gäller slaktplatser 
ligger ansvaret hos kommunen. I slakterierna 
sköts dessa uppgifter av anstalten för veteri
närmedicin och livsmedel. Om detta stadgas i 
24 och 26 §§. 

I direktivet om färskt kött avses med små
skaligt slakteri, dvs. slaktplats, en anläggning 
där det får slaktas högst 12 slaktenheter per 
vecka och högst 600 slaktenheter per år. 
Nötkreatur och hästdjur motsvarar l enhet, 
grisar 0,33 enheter och får 0,15 enheter. 

En styckningsanläggning som bedriver små
skalig verksamhet är en anläggning där högst 
3 000 kg styckat kött får produceras per vecka. 
För småskaliga anläggningar som tillverkar 

köttvaror nämns inte ännu i direktiven några 
exakta gränser för produktionsmängderna. 

Direktiv 92/120/EEG, som ingår i tilläggs
protokollet till EES-avtalet, ändrar temporärt 
maximimängderna i fråga om djur som får 
slaktas på en slaktplats och kött som får 
styckas vid en småskalig anläggning. Fram till 
den l januari 1995 får 20 djurenheter per vecka 
och l 000 djurenheter per år slaktas på en 
slaktplats. Vid en småskalig styckningsanlägg
ning får på motsvarande sätt 5 000 kg styckat 
kött produceras per vecka fram till den l 
januari 1995. 

De stadganden i den föreslagna lagen som 
gäller anläggningar skall också tillämpas på 
småskaliga anläggningar, om inte något annat 
nämns särskilt i stadgandet i fråga. Enligt 
direktiven kan småskaliga anläggningar god
kännas enligt något lindrigare krav än egentliga 
anläggningar. 

Med anläggningsövervakare avses den stats
tjänsteman eller kommunala tjänsteinnehavare 
som övervakar en anläggning och verskambe
ten där. Enligt direktiven om färskt kött, 
fjäderfäkött och malet kött samt direktivet om 
kött från vilda djur i hägn skall slakterier, 
kötthanteringsinrättningar och kyl- och frysla
ger övervakas av en offentlig veterinär. Kravet 
på att en tjänsteveterinär skall vara anläggning
sövervakare gäller även sådana ovan nämnda 
anläggningar som bedriver verksamhet i liten 
skala. 

Med tillsynsmyndighet avses alla statliga och 
kommunala myndigheter som svarar för den 
allmänna verkställigheten av den föreslagna 
lagen samt för tillsynsledningen och övervak
ningen. Till dem hör jord- och skogsbruksmi
nisteriet, anstalten för veterinärmedicin och 
livsmedel, länsstyrelsen, tullmyndigheterna, den 
kommunala övervakningsmyndigheten och an
läggningsövervakarna. 

2 kap. Myndigheter 

Allmän verkställighet 

8 §. Den allmänna verkställigheten av den 
föreslagna lagen skall ankomma på jord- och 
skogsbruksministeriet. Till den allmänna verk
ställigheten hör den allmänna planeringen, 
styrningen och övervakningen av verksamhet
en. 
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Tillsynsledningen och övervakningen 

9 och 10 §§. På nivån för centrala ämbetsverk 
skall tillsynsledningen enligt den föreslagna 
lagen koncentreras till anstalten för veterinär
medicin och livsmedel. För närvarande har 
tillsynsledningen delats upp mellan anstalten 
för veterinärmedicin och livsmedel samt livs
medelsverket. För närvarande ankommer led
ningen av tillsynen över slakterier, inrättningar 
som finns i samband med dem och anlägg
ningar som har godkänts för export på anstal
ten för veterinärmedicin och livsmedel. Enligt 
lagen om livsmedelsverket ankommer ledning
en av tillsynen över inrättningar som inte finns 
i samband med slakterier eller godkänts i fråga 
om export samt anläggningar som godkänts 
som livsmedelslokaler enligt hälsovårdslagen på 
livsmedelsverket. 

Nya anläggningar som har godkänts efter 
det att de bestämmelser i EES-avtalet som 
gäller veterinära frågor har trätt i kraft god
känns inte längre särskilt för export, utan alla 
nya anläggningar skall uppfylla samma krav. 
Efter de övergångstider som fastställts i EES
avtalet indelas anläggningarna inte längre i 
inhemska anläggningar och anläggningar som 
godkänts för export. Då upphör den nuvaran
de indelningen i anläggningar som skall över
vakas av anstalten för veterinärmedicin och 
livsmedel och anläggningar som skall överva
kas av livsmedelsverket. Därför är det motive
rat att tillsynsledningen i fråga om samtliga 
anläggningar koncentreras till en myndighet. 
Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel är 
bäst lämpad för uppgiften, eftersom den förfo
gar över behövlig specialsakkunskap också i 
sådana livsmedelshygieniska frågor som hänför 
sig till tillsynen över köttbesiktning och större 
slakterier. 

I länen skall tillsynen ledas av länsstyrelserna 
på samma sätt som nu. 

Il §. Utförandet av inspektioner i och ut
övandet av tillsynen över andra anläggningar 
än slakterier och inrättningar som finns i 
samband med dem skall skötas av kommunen. 
Uppgiften skall skötas av en nämnd eller något 
annat organ med flera medlemmar som kom
munen förordnar och som i den föreslagna 
lagen kallas kommunal övervakningsmyndig
heL Nämnden eller organet kan också vara 
gemensamma för flera kommuner. Kommun
fullmäktige kan besluta att organet får överfö
ra sin beslutanderätt på en tjänsteinnehavare 

som lyder under det. Om organet är gemen
samt för flera kommuner, skall beslutet om 
möjligheten att överföra beslutanderätten fattas 
på det sätt som avtalats i grundavtalet för 
samkommunen. Om organet får rätt att över
föra beslutanderätten kan det inom denna 
befogenhet bestämma vilka uppgifter det vill 
överföra på tjänsteinnehavaren. 

Om behörighetskraven för en kommunal 
myndighet när det gäller att sköta en viss 
uppgift stadgas i den föreslagna lagen endast 
om EES-avtalet eller möjligheterna till export 
av kött och köttvaror till länder utanför EES 
förutsätter det. De direktiv som gäller kött och 
köttvaror förutsätter bl.a. uttryckligen att kött
besiktningen utförs och vissa anläggningar 
övervakas av en veterinär. Motsvarande stad
ganden ingår i den föreslagna lagen. För att 
kommunerna och samkommunerna skall kun
na organisera skötseln av uppgifterna enligt 
den föreslagna lagen så smidigt som möjligt 
också då en viss uppgift enligt lagen uttryckli
gen skall utföras av en veterinär, föreslås i 
paragrafens 2 mom. ett stadgande, enligt vilket 
kommuner och samkommuner kan komma 
överens om att en uppgift skall kunna skötas 
av en veterinär som står i tjänsteförhållande till 
en annan kommun eller samkommun och att 
han utför uppgiften under tjänstemannaansvar. 
På detta sätt kan en kommun eller samkom
mun bestämma hur den ändamålsenligast ord
nar skötseln av uppgifterna enligt den föreslag
na lagen. 

Benämningen kommunal övervakningsmyn
dighet, som används i den föreslagna lagen, 
avser inte att binda det kommunala beslutsfat
tandet när det gäller att bestämma vilket 
kommunalt organ som skall sköta uppgifterna 
enligt den föreslagna lagen. Det är fråga om en 
lagteknisk benämning som är avsedd att för
enkla de punkter i den föreslagna lagen där det 
stadgas om kommunens uppgifter. 

12 §. I slakterier och inrättningar som finns i 
samband med dem skall utförandet av inspek
tioner och utövandet av tillsynen enligt den 
föreslagna lagen ankomma på en besiktnings
veterinär vid anstalten för veterinärmedicin och 
livsmedel i enlighet med nuvarande praxis. 
Tillsynen över slakterierna kräver speciell yr
kesskicklighet och därför bör den skötas av en 
besiktningsveterinär som har sådan specialut
bildning som uppgiften kräver. Slakterierna 
och de inrättningar som finns i samband med 
dem utgör för sin del en fungerande helhet och 
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därför bör samma myndighet sköta övervak
ningen både av anläggningen och inrättningen. 

3 kap. Krav på anläggningar och deras 
verksamhet 

Godkännande av anläggningar samt krav som 
gäller dem 

13 §. De direktiv som gäller kött och kött
varor förutsätter att nationella behöriga myn
digheter godkänner anläggningarna innan de 
tas i bruk. Enligt EES-avtalet skall medlems
staterna tillställa EFT A:s övervakningsmyndig
het, kommissionen och övriga medlemsstater 
förteckningen över godkända anläggningar. 

I paragrafen föreslås stadgat att godkännan
de skall sökas innan verksamheten vid en 
anläggning inleds eller innan ändringar görs i 
konstruktioner eller verksamheten. En anlägg
ning skall godkännas för sitt ändamål sedan 
den myndighet som skall godkänna anlägg
ningen har konstaterat att anläggningen upp
fyller kraven i den föreslagna lagen och med 
stöd av den utfärdade stadganden och bestäm
melser. Det nuvarande förfarandet med god
kännande av anläggningarnas byggnadsplaner
na på förhand slopas. 

Enligt direktivet om färskt kött skall EFT A:s 
övervakningsmyndighet godkänna slaktplatser 
och småskaliga styckningsanläggningar. Enligt 
den föreslagna lagen skall detta system verk
ställas så att den kommunala övervaknings
myndigheten lämnar in ansökningshandlingar
na från en slaktplats eller en småskalig styck
ningsanläggning som ansöker om godkännande 
till anstalten för veterinärmedicin och livsme
del, som vidarebefordrar ansökan om godkän
nande till EFTA: s övervakningsmyndighet An
sökan kan göras redan innan anläggningen 
färdigställts. 

Det beslut som EFT A:s övervakningsmyn
dighet fattar sänds via anstalten för veterinär
medicin och livsmedel till anläggningen och den 
kommunala övervakningsmyndigheten. Om 
EFTA: s övervakningsmyndighet beviljar det 
tillstånd som sökts innan anläggningen är 
färdig, kan slaktplatsen eller den småskaliga 
styckningsanläggningen tas i bruk sedan den 
kommunala övervakningsmyndigheten, efter 
det att anläggningen har blivit färdig, har 
konstaterat att den uppfyller kraven i denna 

lag och med stöd av den utfårdade stadganden 
och bestämmelser och, om så är fallet, godkänt 
anläggningen. 

Enligt gällande lag om köttbesiktning god
känns slakterier och inrättningar som finns i 
samband med dem av anstalten för veterinär
medicin och livsmedel. Det föreslås att denna 
uppgift fortsättningsvis skall ankomma på an
stalten för veterinärmedicin och livsmedel, ef
tersom den kräver speciella sakkunskaper om 
slakterier och verksamheten vid dem. På grund 
av att antalet slakterier är relativt litet kan det 
vara svårt för en kommunal myndighet att 
skaffa sådan sakkunskap och erfarenhet som 
godkännandet av ett slakteri kräver. Samma 
myndighet bör också godkänna både slakteriet 
och den inrättning som finns i samband med 
det, eftersom de utgör en helhet och i flera 
punkter funktionellt sett är svåra att skilja från 
varandra. I slakterier och de inrättningar som 
finns i samband med dem skall köttbesikt
ningen och övervakningen utföras av den be
siktningspersonal som är anställd vid anstalten 
för veterinärmedicin och livsmedel. 

Kommunen godkänner sådana anläggningar 
som inte är slakterier eller inrättningar i sam
band med dem. Sålunda skall de uppgifter i 
fråga om godkännande av anläggningar som 
nu ankommer på livsmedelsverket överföras på 
kommunen. Godkännandet av sådana inrätt
ningar som inte finns i samband med något 
slakteri och som enligt gällande lag om kött
besiktning särskilt skall godkännas för export 
överförs från anstalten för veterinärmedicin 
och livsmedel till kommunerna. Godkännandet 
av anläggningar som tillverkar matprodukter 
som innehåller kött samt fårdiga kötträtter 
skall alltjämt ankomma på kommunen, men 
godkännandet skall ske med stöd av den 
föreslagna lagen och inte med stöd av hälso
vårdslagen. 

Tillsynen över anläggningarna förutsätter att 
den myndighet som har godkänt en anläggning 
får anmälan om när verksamheten vid anlägg
ningen upphör. Ett stadgande om detta ingår i 
4 mom. 

14 §. Paragrafen stadgar om de allmänna 
kraven för anläggningarna, deras verksamhet 
och verksamhetsmiljö. Anläggningarna skall 
vara så utformade;. ha sådan utrustning och 
fungera på ett sådant sätt att det kött och de 
köttvaror som levereras från anläggningen är 
av hög kvalitet. 

De krav som gäller anläggningarnas utform-
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ning och verksamhet fastställs mycket ingående 
i respektive direktiv. Det föreslås därför att 
närmare krav skall meddelas genom beslut av 
jord- och skogsbruksministeriet enligt bemyn
digandet i 56 § l mom. l punkten. 

15 §. Bl.a. direktivet om färskt kött och 
direktivet om köttprodukter förutsätter att 
anläggningarna själva regelbundet övervakar 
verksamheten så att uppkomsten av missför
hållanden i fråga om livsmedelshygienen vid 
anläggningarna förhindras. Vid övervakningen 
kan bl.a. mikrobiologiska, fysikaliska, kemiska 
och organoleptiska undersökningar göras. Syf
tet med den föreslagna lagen är att i enlighet 
härmed lägga en betydande del av ansvaret för 
ordnandet av en kontinuerlig övervakning av 
livsmedelshygienen på själva anläggningen. 

Det föreslås att anläggningarna skall vara 
skyldiga att utarbeta och tillämpa ett egenkont
rollsystem som den besiktningsveterinär som 
övervakar anläggningen eller den kommunala 
övervakningsmyndigheten godkänner. Närma
re föreskrifter om egenkontrollsystemet medde
las genom beslut av jord- och skogsbruksmi
nisteriet. Ett bemyndigande som gäller detta 
ingår i 56§ l m om. l punkten. Avsikten är att 
bestämma att anläggningen i sitt egenkontroll
system skall definiera de livsmedelshygieniska 
risker som är förknippade med verksamheten 
vid anläggningen och hur förekomsten av dem 
kan förebyggas eller begränsas. 

Egenkontrollsystemet skall omfatta övervak
ning av s.k. kritiska punkter, säkerställande av 
att de metoder som används vid kontrollen 
fungerar samt registrering av kontrollresulta
ten. Egenkontrollsystemet skall även omfatta 
skyldighet att meddela anläggningsövervakaren 
konstaterade livsmedelshygieniska missförhål
landen vid anläggningen samt att omedelbart 
avhjälpa dem. I egenkontrollsystemet skall 
dessutom ingå provtagning för utredande av 
att rengöringen och desinficeringen av anlägg
ningen och de redskap som används där har 
lyckats. 

Egenkontrollsystemets innehåll och omfatt
ning är beroende av anläggningens storlek och 
verksamhetens art. Vid anläggningen skall 
dessutom finnas en särskilt utnämnd person, 
som ansvarar för att egenkontrollsystemet fun
gerar. 

Anläggningen skall utarbeta sitt egenkont
rollsystem och tillämpa det på egen bekostnad. 
Tillsynsmyndigheten skall godkänna planerna. 

4 340332K 

Tillsynsmyndigheterna skall övervaka att an
läggningarnas egenkontrollsystem fungerar. 

Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel 
skall också bistå den kommunala övervak
ningsmyndigheten vid godkännandet av ett 
egenkontrollsystem, om övervakningsmyndig
heten så begär. I fråga om vissa anläggningar 
är det möjligt att godkännandet av egenkont
rollsystemet förutsätter speciell sakkunskap. 
Härvid kan den kommunala övervakningsmyn
digheten få behövlig sakkunnighjälp av anstal
ten för veterinärmedicin och livsmedel. 

I paragrafens 2 mom. föreslås stadgat att 
övervakaren alltid skall ha tillgång till resulta
ten av egenkontrollen och att anläggningen 
omedelbart skall meddela övervakaren sådana 
konstaterade missförhållanden vid anläggning
en som medför hälsorisker. 

Det kan hända att brister med hänsyn till 
livsmedelshygienen hos kött och köttvaror 
konstateras först i det skede när ett visst 
varuparti redan har levererats från anläggning
en. I paragrafens 2 mom. föreslås stadgat att en 
anläggning skall dra bort från marknaden 
sådant kött och sådana köttvaror som kan 
medföra allvarliga risker för människans hälsa. 

16 §. För att anläggningarna skall fås i 
sådant skick att de överensstämmer med den 
föreslagna lagen krävs det speciell sakkunskap, 
som i synnerhet små anläggningar kan ha svårt 
att få tag på. I lagen föreslås därför ett 
stadgande om att den myndighet som godkän
ner en anläggning i mån av möjlighet på 
begäran skall ge de råd som behövs för att 
anläggningen skall fås i sådant skick att den 
överensstämmer med den föreslagna lagen. 
Rådgivning skall dock ordnas endast inom 
ramen för de resurser som står till förfogande. 
Sådan rådgivning som gäller anläggningarnas 
byggnadsplaner kan också fås på annat håll, 
t.ex. av privata företag. 

17 §. I paragrafen stadgas om den bokföring 
som tillsynen över verksamheten och köttbe
siktningen förutsätter och som det är anlägg
ningens skyldighet att föra. 

I fråga om slakterier och slaktplatser gäller 
bokföringsskyldigheten också uppgifter om 
sjukdomsfrekvensen hos slaktdjur. Slakterierna 
och slaktplatserna är skyldiga att på egen 
bekostnad meddela producenterna de insamla
de uppgifterna om sjukdomsfrekvensen. Gen
om att uppgifterna om sjukdomsfrekvens med
delas, kan producenten göras uppmärksam på 
hälsotillståndet hos de djur som är avsedda för 
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köttproduktion och produktiviteten och kvali
teten på kött sålunda förbättras. Genom att 
uppgifterna om sjukdomsfrekvens meddelas 
kan också förebyggandet av djursjukdornar och 
övervakningen av att föreskrifterna om djurs
kydd iakttas effektiveras. 

Uppgifter om sjukdomsfrekvens insamlas 
också för närvarande när det gäller köttsvin 
och jord- och skogsbruksministeriet har rekom
menderat att slakteriet sänder de bearbetade 
uppgifterna till producenten. I framtiden torde 
uppföljningen av sjukdomsfrekvensen hos 
slaktdjur utvidgas till att också gälla köttbo
skap. 

Detaljerade föreskrifter om bokföringen och 
anmälningsskyldigheten skall meddelas genom 
beslut av jord- och skogsbruksministeriet i 
enlighet med 56 § l morn. 2 och 6 punkten. 

Slaktning och behandling av slaktdjur 

18 §. Slaktning av djur skall i regel vara . 
tillåten endast i godkända slakterier eller på 
godkända slaktplatser. Bedövning och avblad
ning av sjuka och skadade djur och urtagning 
skall kunna ske också på andra ställen, vanli
gast vid djurhållningsenheten. Avsikten är att 
föreskrifter om undantag som gäller nödslakt 
skall meddelas genom beslut av jord- och 
skogsbruksministeriet 

Ovarsam behandling av djur under transpor
ten och i slakteriet kan medföra sämre kvalitet 
på köttet på grund av att djuret skadas eller 
överansträngs. De skadliga verkningarna av 
transporten och behandlingen bör minimeras. 
De egentliga transportföreskrifterna som gäller 
skydd av slaktdjur ingår i djurskyddslagen och 
med stöd av den utfardade författningar och 
bestämmelser. 

Direktivet om farskt kött och kornmissio
nens beslut om sambandet mellan prov tagna 
för undersökning av restsubstanser och djuren 
och den gård djuren kommer från 
(89/153/EEG) förutsätter att djuren märks så 
att man i slakteriet eller på slaktplatsen vet från 
vilken djurhållningsenhet ett djur eller en 
slaktkropp härstammar. För närvarande märks 
djuren i slakteriet i enlighet med de bestämmel
ser som gäller vägning av slaktkroppar. För 
tydlighetens skull föreslås att stadgandet i fråga 
tas in i den föreslagna lagen och utvidgas till 
att gälla även slaktplatser. Jord- och skogs-

bruksministeriet meddelar med stöd av 56§ 
rnom. 4 punkten närmare föreskrifter om 
märkning av djuren. 

19 §. Direktivet om restsubstanser förutsätter 
att prover kan tas på djuren på en djurhåll
ningsenhet för konstaterande av om hormoner 
som främjar tillväxten har använts. Ett mot
svarande stadgande bör ingå också i den 
föreslagna lagen. Samtidigt föreslås att prover 
skall kunna tas också av djurstallen och foder
medlen, eftersom direktivet om fjäderfäkött 
förutsätter att fodermedlen och vattnet under
söks regelbundet. 

Länsveterinären i egenskap av allmän regio
nal tillsynsmyndighet och en veterinär som 
länsstyrelsen eller anstalten för veterinärmedi
cin och livsmedel förordnar skall ha provtag
ningsrätt Dessa skall ha provtagningsrätt för 
att det system som gäller övervakning av andra 
främmande ämnen än läkemedel skall överens
stämma med övervakningen av medicinsk be
handling av djur. Om sådana prover som tas 
för att användningen av läkemedel och andra 
ämnen som är avsedda för behandling av djur 
skall kunna övervakas stadgas i lagen om 
medicinsk behandling av djur. Enligt den 
nämnda lagen har länsveterinären och en av 
jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och 
livsmedelavdelning förordnad veterinär prov
tagningsrätt 

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar 
med stöd av 56 § l mom. 4 punkten vid behov 
närmare föreskrifter om hur provtagningen 
skall ske i praktiken. 

20 §. För att den livsmedelshygieniska kvali
teten på kött skall kunna säkerställas är det 
viktigt att slakterierna och slaktplatserna får 
information om sjukdomar som djuren lider av 
och om främmande ämnen som påträffats hos 
djur som tidigare förts för att slaktas från 
samma djurhållningsenhet. Det föreslås att den 
som äger eller innehar ett djur skall vara 
skyldig att informera om detta. slakteriet eller 
slaktplatsen skall sörja för att den information 
som ägaren meddelar förmedlas till den veteri
när som utför köttbesiktningen. 

Anmälningsskyldigheten enligt den föreslag
na lagen gäller inte läkemedel som ges ett djur. 
Om anmälningsskyldigheten i dylika fall stad
gas i lagen om medicinsk behandling av djur. 
Enligt den är ägaren eller innehavaren av ett 
djur skyldig att underrätta mottagaren om att 
djuret har fått medicinering, om djuret eller en 
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produkt som fås från det överlåts som livsme
del under karenstiden. I paragrafen tas in en 
hänvisning om detta. 

Närmäre föreskrifter om lämnaodet av sådan 
information meddelas genom beslut av jord
och skogsbruksministeriet med stöd av 56 § l 
mom. 3 punkten. 

Allmänna krav som gäller den livsmedels
hygieniska kvaliteten på kött och köttvaror samt 
hantering, transport och märkning av kött och 
köttvaror 

21 §. I paragrafen stadgas om de allmänna 
kraven för kött och köttvaror. Kött och kött
varor skall vara lämpliga för sitt ändamål och 
de får inte ha några sådana egenskaper som är 
skadliga för människors hälsa. 

Med egenskaper som är skadliga för hälsan 
avses förekomsten av för människan skadliga 
mikroorganismer, parasiter och främmande 
ämnen. Kött och köttvaror får inte innehålla 
för människan farliga mikroorganismer, para
siter eller främmande ämnen i sådana mängder 
att de gränsvärden som fastställts av hälsoskäl 
överskrids. Närmare föreskrifter om den livs
medelshygieniska kvaliteten på kött och kött
varor samt om högsta tillåtna mängder främ
mande ämnen i kött meddelas genom jord- och 
skogsbruksministeriets beslut med stöd av 56§ 
l mom. 12 punkten. Gränsvärdena fastställs i 
första hand i enlighet med direktiven. Om 
några särskilda gränsvärden inte finns, kan 
gränsvärdena fastställas i enlighet med rekom
mendationer av Förenta Nationernas specialor
ganisation WHO och av Codex Alimentarius 
kommissionen, som lyder under FAO, och dess 
kommitteer. Codex Alimentarius kommissio
nen verkar som sakkunnigorgan i frågor som 
gäller livsmedel och livsmedelshygien. 

I paragrafen ingår även ett allmänt stad
gande om de förhållanden under vilka kött får 
hanteras, förvaras, lagras och transporteras 
samt köttvaror tillverkas, hanteras, förvaras, 
lagras och transporteras och om hanteringssät
ten och kvalitetskraven i fråga om kött och 
köttvaror. De detaljerade föreskrifter som re
spektive direktiv förutsätter meddelas genom 
beslut av jord- och skogsbruksministeriet med 
stöd av 56§ l mom. 7 punkten. 

22 §. Direktiven förutsätter att kött och 
köttvaror märks samt att de tillbehör som 
används vid märkningen övervakas. Köttet 

skall märkas också i samband med styck
ningen. Paragrafen innehåller ett allmänt stad
gande om en anläggnings skyldighet att märka 
kött och köttvaror. Märkningsskyldigheten gäl
ler användningen av ett hälsomärke där an
läggningens godkännandenummer ingår. 

De stämplar och sigill som används vid 
märkningen skall förvaras hos den myndighet 
som övervakar anläggningen. Denna skall ock
så besluta om användningen av dem och är den 
enda som har rätt att beställa sådana till en 
anläggning. Myndigheten övervakar också an
vändningen av kontrollmärkta etiketter och 
innerförpackningar. 

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar 
detaljerade föreskrifter om märkning av kött 
och köttvaror och de tillbehör som används för 
detta med stöd av 56§ I m om. I O punkten. 

4 kap. Köttbesiktning och tillsyn över 
anläggningarna 

Köttbesiktning 

23 §. Direktivet om färskt kött innehåller ett 
allmänt köttbesiktningstvång. Endast sådant 
kött som producenten använder i sitt privata 
hushåll är undantaget detta tvång. I paragraf
ens l mom. ingår ett stadgande om allmänt 
köttbesiktningstvång. Om att sådant kött som 
producenten använder i sitt privata hushåll inte 
skall omfattas av den föreslagna lagens tillämp
ningsområde stadgas i 3 §. 

I paragrafens 2 mom. sägs att om undantag 
från köttbesiktningstvånget kan stadgas genom 
förordning för den händelse att EV-lagstift
ningen eller tolkningen av den medger ett 
sådant förfarande. Det är således fråga om 
undantag som gäller annat kött än sådant som 
producenten använder i sitt privata hushåll. 
Tills vidare är sådana andra undantag inte 
möjliga enligt direktivet om färskt kött. 

24 §. Paragrafen innehåller de stadganden 
om utförande av köttbesiktningen som EES
avtalet förutsätter. Enligt direktivet om färskt 
kött skall alla djur besiktigas levande före 
slaktningen. Köttbesiktningen kan i regel utfö
ras endast i ett slakteri eller på en slaktplats. 
Direktiven möjliggör dock att besiktningen av 
levande djur som slaktas på en slaktplats eller 
av levande sjuka eller skadade djur också kan 
utföras någon annanstans. Det föreslås att 
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avvikelser som gäller detta skall medges genom 
beslut av jord- och skogsbruksministeriet. 

De stadganden i den föreslagna lagen som 
gäller besiktning av levande djur och slaktning 
leder till att verksamheten vid de nuvarande 
köttbesiktningsstationerna upphör. Enligt den 
gällande lagen om köttbesiktning kan kött och 
organ av djur som slaktats någon annanstans 
föras till en köttbesiktningsstation för besikt
ning. På åtgärd av vederbörande köttbesikt
ningsstation kan köttet besiktigas också på en 
slaktplats, om det är fråga om kött av där 
slaktade djur. 

I den föreslagna lagen har, på de grunder 
som framförts i punkt 3.1. i denna proposition, 
dragits den slutsatsen att det med tanke på ett 
fungerande system är ändamålsenligast att 
köttbesiktningen i slakterier och på slaktplatser 
utförs av veterinärer i tjänsteförhållande. I ett 
slakteri skall köttbesiktningen utföras av en 
veterinär som är anställd av staten och på en 
slaktplats av en veterinär som är kommunal 
tjänsteinnehavare. 

Kommunen skall vara skyldig att ordna 
sådan besiktning av levande djur som utförs 
någon annanstans än i ett slakteri eller på en 
slaktplats. 

Närmare föreskrifter om utförande av kött
besiktningen meddelas genom beslut av jord
och skogsbruksministeriet med stöd av 56§ l 
mom. 6 punkten. 

25 §. I paragrafen ingår en hänvisning till att 
den veterinär som utför köttbesiktningen även 
har vissa uppgifter som han skall fullgöra enligt 
lagen om djursjukdomar och djurskyddslagen. 

Tillsynen över anläggningarna 

26 §. Direktiven förutsätter att köttbesikt
ningen skall utföras av en veterinär. Enligt 
direktivet om färskt kött, direktivet om fjäder
fäkött, direktivet om kött från vilda djur i hägn 
och direktivet om malet kött skall slakterier, 
slaktplatser, kötthanteringsinrättningar, små
skaliga kötthanteringsinrättningar samt frys
och kyllager också övervakas av en veterinär. 

I paragrafen föreslås stadgat att övervak
ningen av slakterier och inrättningar som finns 
i samband med dem skall ankomma på staten 
på samma sätt som enligt gällande lag. Enligt 

vad som framförts ovan utgör köttbesiktningen 
och övervakningen av slakteriet en helhet där 
det är svårt att skilja de två funktionerna från 
varandra. Detta gäller också slakterier och 
andra inrättningar i köttbranschen som finns i 
samband med dem. Därför bör en och samma 
myndighet sköta övervakningen i dessa fall. 
Övervakningen av anläggningar som inte är 
slakterier eller inrättningar som finns i sam
band med dem skall ordnas av kommunen. 

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar 
med stöd av 56 § l mom. 8 punkten sådana 
föreskrifter om hur myndigheterna skall över
vaka anläggningarna som överensstämmer med 
direktivet. 

Slakterier och inrättningar som finns i sam
band med dem skall övervakas av en statlig 
besiktningsveterinär som är anställd hos anstal
ten för veterinärmedicin och livsmedel. Övriga 
anläggningar skall övervakas av en kommunal 
tjänsteinnehavare som kommunen förordnar 
för uppgiften. Kommunen bör ordna övervak
ningen så att slaktplatser, kötthanteringsinrätt
ningar samt frys- och kyllager övervakas av en 
veterinär som står i tjänsteförhållande till 
kommunen. 

27 §. Vid köttbesiktningen och övervakning
en av anläggningarna skall assisterande perso
nal kunna användas. 

När det gäller övervakningen av slakterier, 
kötthanteringsinrättningar och frys- och kylla
ger fastställs behörighetskraven för den assiste
rande personalen i direktivet om färskt kött. 
Avsikten är att jord- och skogsbruksministeriet 
med stöd av 56§ l mom. 9 punkten i den 
föreslagna lagen skall fastställa behörighetskra
ven för den assisterande personalen så att de 
överensstämmer med kraven i direktivet. 

28 §. Tillsynen över anläggningarna förutsät
ter att anläggningen lämnar de myndigheter 
som övervakar den sådan hjälp de behöver för 
den praktiska övervakningen samt upplåter de 
lokaliteter och personalrum som behövs för 
tillsynen. Övervakningen förutsätter att en re
presentant för anläggningen vid behov förevi
sar anläggningen och produktionslokalerna för 
tillsynsmyndigheten och ser till att tillsyns
myndigheten får tillträde till alla punkter som 
skall övervakas. Det föreslås att ett stadgande 
om anläggningarnas skyldighet att lämna hjälp 
tas in i l och 2 mom. 

Om besiktningen av levande djur i samband 
med köttbesiktningen utförs någon annanstans 
än i ett slakteri eller på en slaktplats, skall den 
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som företer djuret till besiktning vara skyldig 
att lämna hjälp på motsvarande sätt. Ett 
stadgande om detta ingår i paragrafens 3 mom. 

Tillsynsmyndigheternas rätt att få information 
och utföra inspektioner samt rätt att få och 
undersöka prov 

29 §. En förutsättning för tillsynen är att 
tillsynsmyndigheterna av näringsidkaren och 
andra personer, som omfattas av stadgandena i 
den föreslagna lagen, får den information som 
behövs för tillsynen. Till denna information 
hör t.ex. de iakttagelser som har gjorts och de 
mätnings- och undersökningsresultat som har 
erhållits i samband med anläggningens egen
kontroll samt uppgifter om de produktions
och förädlingsmetoder som används vid an
läggningen. Det föreslås att ett stadgande om 
skyldighet att lämna information tas in i l 
mom. Tillsynsmyndighetens rätt till informa
tion skall endast gälla sådan information som 
är av betydelse med tanke på tillsynen enligt 
den föreslagna lagen. Informationen skall läm
nas inom en av tillsynsmyndigheten fastställd 
skälig tid. 

Också andra statliga och kommunala myn
digheter, såsom hälsoskydds- och byggnadstill
synsmyndigheterna, kan förfoga över sådan 
information som är av betydelse för tillsynen 
över att den föreslagna lagen iakttas. För att 
tillsynen skall vara effektiv och t.ex. överlap
pande undersökningar kunna undvikas föreslås 
att tillsynsmyndigheterna enligt den föreslagna 
lagen skall ha rätt att också av dessa andra 
myndigheter få sådan information som tillsy
nen kräver. 

30 §. Tillsynen förutsätter att tillsynsmyndig
heten får tillträde till de lokaler där verksam
heten bedrivs och kan utföra inspektioner och 
undersökningar där. Ett stadgande som ger rätt 
tilldetta föreslås i l mom. 

De direktiv som gäller köttbesiktning och 
övervakningen av anläggningarna förutsätter 
att experter från kommissionen utför inspek
tioner i medlemsstaterna för att säkerställa att 
direktivet tillämpas på behörigt sätt. Inspektio
nerna utförs i samarbete med behöriga myn
digheter i medlemsstaten. 

Enligt artikel 108 och 109 i EES-avtalet 
övervakar EFT A:s övervakningsmyndighet att 
skyldigheterna enligt avtalet uppfylls i EFTA-

staterna. Övervakningsförfarandena skall stäm
ma överens med de övervakningsförfaranden 
som EG tillämpar. De bestämmelser i direkti
ven som gäller EG:s inspektörer gäller således 
också de inspektörer som tjänstgör hos EFTA: s 
övervakningsmyndighet. EES-avtalet förutsät
ter att också de tjänstemän som tjänstgör hos 
EFTA:s övervakningsmyndighet skall ha till
träde till anläggningarna för att utföra inspek
tioner. Ett stadgande om detta föreslås i 2 
mo m. 

31 §. Tillsynen förutsätter att tillsynsmyndig
heten kan ta prov på kött och köttvaror i olika 
hanterings- och beredningsskeden och undersö
ka dem samt inspektera den utrustning, de 
redskap och utrymmen som används i verk
samheten. På grund av verksamhetens natur 
bör tillsynsmyndigheten få ta proven gratis. 
Tillsynen från myndigheternas sida stöder an
läggningens egenkontrollsystem och därigenom 
hela verksamheten vid anläggningen. Proven 
skall undersökas på bekostnad av den myndig
het som har tagit dem. När avgift skall 
uppbäras för undersökning av prov i samband 
med import- och exportkontrollen skall be
stämmas enligt lagen om grunderna för avgifter 
till staten, om inte något annat följer av beslut 
som Gemensamma EES-kommitten har fattat 
enligt artikel 4 i protokoll 10 till EES-avtalet. 
Gemensamma EES-kommitten kan bestämma 
storleken på de avgifter som uppbärs för 
inspektioner. 

Allmänna stadganden om tagning och un
dersökning av prov på livsmedel ingår i de 
stadganden som har utfärdats med stöd av 
livsmedelslagen. De kan mycket väl tillämpas 
också på prov enligt den föreslagna lagen utom 
när det gäller provtagning i samband med 
köttbesiktningen. De stadganden som gäller 
prov på livsmedel ingår i provtagningsförord
ningen (385/83) och de stadganden som gäller 
laboratorier som utför undersökningar i livs
medelsförordningen (408/52). Närmare före
skrifter om provtagningen i samband med 
köttbesiktning meddelas genom beslut av jord
och skogsbruksministeriet Behövliga hänvis
ningsstadganden ingår i paragrafens 2 och 3 
mo m. 

Föreskrifter och förbud 

32 §. Om en anläggning eller verksamheten 
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där inte uppfyller kraven i den föreslagna lagen 
skall anläggningsövervakaren uppmana anlägg
ningen att avhjälpa bristerna. När hälsoskäl 
förutsätter det skall den besiktningsveterinär 
som övervakar anläggningen eller den kommu
nala övervakningsmyndigheten härvid kunna 
meddela sådana föreskrifter och förbud som 
behövs för förebyggande av hälsorisker. 

F öreskrifterna eller förbudet kan t. ex. gälla 
användningen av en maskin, anordning eller ett 
produktionsutrymme. De kan vara i kraft tills 
bristen har avhjälpts. 

Avsikten är att det föreslagna stadgandet 
skall tillämpas t.ex. i sådana situationer där det 
kött eller de köttvaror som hanteras t.ex. på 
grund av en störning i processen vid anlägg
ningen har hamnat i beröring med ett sådant 
ämne att varans livsmedelshygieniska kvalitet 
försämras eller där varan t.ex. på grund av att 
kylningsanordningen har gått sönder inte har 
förvarats tillräckligt kallt. De föreskrifter och 
förbud som meddelas skall basera sig på den 
information som står till övervakningsmyndig
hetens förfogande och som myndigheten har 
skaffat samt stå i rätt relation till omfattningen 
och betydelsen av den rättsliga nyttighet som 
äventyras. 

Innehållet i det föreslagna stadgandet över
ensstämmer med vad som för närvarande i 
hälsovårdslagen stadgas om hälsovårdsmyndig
heternas befogenheter att meddela föreskrifter 
för förebyggande av uppkomsten av hälsoris
ker. Enligt 82 § hälsovårdslagen har hälso
vårdsnämnden rätt att med stöd av undersök
ning som verkställts av hälsovårdsmyndighet 
meddela föreskrifter vilka är nödvändiga för 
avvärjande av hälsofara. 

33 §. I paragrafen stadgas om den statliga 
besiktningsveterinärens och den kommunala 
övervakningsmyndighetens möjlighet att för
bjuda att kött eller en köttvara används som 
livsmedel eller vid tillverkningen av livsmedel, 
om de eller de förhållanden under vilka de har 
hanterats inte överensstämmer med lagen. 

När hälsoskäl förutsätter det skall ovan 
nämnda övervakningsmyndigheter kunna be
stämma vad som skall ske med varorna i fråga. 
När föreskrifterna meddelas bör strävan vara 
att näringsidkaren kan utnyttja varorna på ett 
så ekonomiskt sätt som möjligt med tanke på 
hälsoskäl. Varor som inte är tjänliga som 
livsmedel kan ofta ännu användas t.ex. som 
djurfoder. 

Brådskande åtgärder krävs i sådana situatio-

ner där hälsoskador redan har konstaterats 
eller där uppkomsten av en hälsoskada, om 
situationen får fortgå, är så uppenbar att det 
inte går att vänta på att den kommunala 
övervakningsmyndigheten skall sammanträda 
för att fatta beslut. Härvid skall den kommu
nala tjänsteinnehavare som övervakar anlägg
ningen kunna meddela de föreskrifter och 
förbud för förebyggande av hälsoskador som 
situationen förutsätter. Som exempel på sådana 
situationer kan nämnas att smutsvatten från ett 
söndrigt avloppsrör har runnit över köttet eller 
en köttvara eller att det har konstaterats att 
varan har förfarits eller innehåller något giftigt 
ämne. 

Den tjänsteinnehavare som har meddelat 
föreskrifterna eller förbudet skall utan dröjsmål 
meddela den kommunala övervakningsmyndig
heten detta. Efter att myndigheten har fått 
meddelandet kan den besluta om fortsatta 
åtgärder. 

34 §. I paragrafen stadgas om övervaknings
myndighetens skyldighet att höra näringsidka
ren innan en föreskrift eller ett förbud som 
gäller anläggningen meddelas. 

Vite samt hot om tvångsutförande och 
avbrytande 

35 §. Länsstyrelsen skall kunna förena en 
föreskrift eller ett förbud som statens besikt
ningsveterinär har meddelat med stöd av 32 
eller 33 § med vite eller hot om att en åtgärd 
som parten inte har vidtagit vidtas på hans 
bekostnad. Med tanke på rättsskyddet är det 
inte ändamålsenligt att en enskild tjänsteman 
beslutar om användningen av tvångsmedlen i 
fråga. 

Den kommunala övervakningsmyndigheten 
skall ha motsvarande rätt i fråga om ett förbud 
som den eller den kommunala tjänsteinnehava
re som övervakar anläggningen har meddelat. 

De allmänna stadgandena om administrativt 
vite samt om hot om tvångsutförande och 
avbrytande ingår i viteslagen (1113/90), som 
därför i övrigt skall tillämpas på dylika fall. 

Omhändertagande av kött eller köttvaror 

36 §. Den besiktningsveterinär som överva
kar anläggningen eller den kommunala över
vakningsmyndigheten skall kunna omhänderta 
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kött eller köttvaror, om de eller de förhållan
den under vilka de har hanterats har varit 
sådana att det finns skäl att misstänka att 
varorna medför direkta hälsorisker och de 
andra möjligheter som står till övervaknings
myndighetens förfogande inte kan anses till
räckliga för att säkerställa att varorna i fråga 
inte används som livsmedel. 

Omhändertagande skall användas som en 
sista metod om situationen bedöms vara så 
allvarlig att inte övervakningsmyndighetens fö
reskrift eller förbud ens förenade med vite eller 
hot om tvångsutförande och avbrytande är ett 
tillräckligt effektivt sätt att hindra att en vara 
som har konstaterats eller misstänks medföra 
hälsorisker kommer ut på marknaden. 

I brådskande fall skall beslut om omhänder
tagande kunna fattas också av den kommunala 
tjänsteinnehavare som övervakar anläggningen. 
När det gäller brådskande åtgärder skall 33 § 2 
m om. och 34 § iakttas i övrigt. 

37 §. Paragrafen innehåller noggranna stad
ganden om omhändertagningsförfarandet A v
sikten med dem är att trygga näringsidkarens 
rättsskydd. 

Förvaring och användning av omhändertagen 
egendom 

38 §. statens besiktningesveterinär eller den 
kommunala övervakningsmyndigheten skall 
fatta beslut om hur den omhändertagna egen
domen skall förvaras och användas. Myndig
heten kan ha svårt att hitta en lämplig förva
ringsplats för den omhändertagna egendomen, 
t.ex. lämpliga kalla förvaringsutrymmen, någon 
annanstans än vid anläggningen i fråga. Därför 
skall egendomen också kunna förvaras vid 
anläggningen. Egendomen skall märkas eller 
förvaringsutrymmet förseglas eller märkas så 
att den omhändertagna egendomen utan svå
righeter kan skiljas från anläggningens övriga 
egendom. I brådskande fall kan också den 
kommunala tjänsteinnehavare som övervakar 
anläggningen fatta beslut om hur den 
omhändertagna egendomen skall förvaras och 
användas. Härvid skall dessutom iakttas stad
gandena om förfarande i 33 § 2 mom. och 34 §. 

Den omhändertagna egendomen skall kunna 
undersökas för att den livsmedelshygieniska 
kvaliteten skall kunna utredas. Beslutet om hur 
egendomen skall användas skall fattas genast 
efter det att den har omhändertagits eller, om 

ovan avsedda undersökningar är nödvändiga, 
genast när undersökningsresultaten är klara. 
Beroende på de hygieniska förutsättningarna 
till följd av egendomens livsmedelshygieniska 
kvalitet kunde egendomen t.ex. användas som 
livsmedel på så sätt upphettad eller bearbetad 
på något annat sätt att de livsmedelshygieniska 
brister som egendomen hade avhjälps, använ
das som djurfoder eller i extrema fall förstöras. 

När besluten om förvaring och användning 
av omhändertagen egendom fattas skall den 
kommunala övervakningsmyndigheten förfara 
så att den ekonomiska förlust som omhänder
tagandet och andra åtgärder i samband därmed 
åsamkar den som äger egendomen blir så liten 
som möjligt med beaktande av egendomens 
livsmedelshygieniska kvalitet och de använd
ningsändamål som denna möjliggör. 

Det skall i första hand ankomma på den som 
äger egendomen att vidta de åtgärder som 
myndigheten bestämmer. Om ägaren inte inom 
utsatt tid vidtar åtgärderna, skall länsstyrelsen 
eller den kommunala övervakningsmyndighe
ten kunna förordna att åtgärderna skall vidtas 
av någon annan. 

39 §. Med stöd av tvångsmedelslagen ( 450/ 
87) kan förundersökningsmyndigheten ta egen
dom i beslag bl.a. om det finns skäl att anta att 
den kan ha betydelse som bevis i brottmål eller 
att en domstol förklarar den förbruten. Egen
domen skall säljas om den lätt förfars eller 
förflyktigas, om den snabbt sjunker i värde 
eller om det är synnerligen dyrt att vårda den. 
Beslut om att egendomen skall säljas fattas av 
chefen för polisdistriktet. 

I paragrafen föreslås stadganden om att 
egendomen skall kunna säljas endast för det 
ändamål som den statliga besiktningsveterinär 
som övervakar anläggningen eller den kommu
nala övervakningsmyndigheten godkänner och 
att egendomen, om hälsoskäl så kräver, skall 
förstöras i stället för att säljas. På detta sätt 
kan det säkerställas att den beslagtagna egen
domen används för ett ändamål som överens
stämmer med dess livsmedelshygieniska kvali
tet. 

40 §. I paragrafen stadgas om förfarandet 
med omhändertagen eller beslagtagen egendom 
i sådana fall då åtal om brott mot den 
föreslagna lagen inte väcks eller domstolen inte 
förklarar den beslagtagna egendomen förbru
ten. Den statliga besiktningsveterinär som 
övervakar anläggningen eller den kommunala 
övervakningsmyndigheten skall bestämma om 
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användningssättet, om egendomens livsmedels
hygieniska kvalitet är så dålig att egendomen 
inte som sådan kan överlåtas till ägaren. 

Aterkallande av godkännande av en anläggning 

41 §. Om förhållandena eller verksamheten 
vid en anläggning inte uppfyller de krav som 
ställs i lagen och med stöd av den, och har 
bristen trots uppmaning från övervaknings
myndighetens sida inte avhjälpts, skall den 
myndighet som godkänt anläggningen ålägga 
anläggningen att avhjälpa missförhållandet i 
fråga. 

Om bristen är så allvarlig att hälsoskäl 
förutsätter att verksamheten vid anläggningen 
avbryts för den tid bristen avhjälps, skall den 
myndighet som godkänt anläggningen i detta 
syfte kunna återkalla godkännandet av anlägg
ningen antingen helt eller delvis tills de änd
ringar som övervakningsmyndigheten kräver 
har utförts. Om uppmaningen inte har följts 
inom utsatt tid, skall godkännandet av anlägg
ningen återkallas. En med tanke på faran skälig 
tid skall reserveras för avhjälpaodet av bristen. 

Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel 
är den nationella myndighet enligt EES-avtalet 
som gentemot EFT A:s övervakningsmyndighet 
svarar för att övervakningen av anläggningarna 
överensstämmer med EES-avtalet. Därför skall 
anstalten för veterinärmedicin och livsmedel ha 
behörighet att vid behov uppmana kommunen 
att vidta åtgärder för återkallande av godkän
nandet av en anläggning, om anläggningen inte 
uppfyller kraven i den föreslagna lagen och den 
kommunala övervakningsmyndigheten inte på 
eget inititativ har vidtagit ifrågavarande åtgär
der. Det blir närmast fråga om sådana fall då 
anstalten för veterinärmedicin och livsmedel i 
samband med en inspektion har konstaterat 
missförhållanden i verksamheten vid en anlägg
ning, men den kommunala övervakningsmyn
digheten dock tolkar de krav som gäller an
läggningen så att den anser att anläggningen 
uppfyller dessa krav. 

Tillsynen över de stadganden som gäller det 
vatten som används vid en anläggning och 
hälsotillståndet hos personalen vid en anläggning 

42 §. Om de krav som ställs på det vatten 
som används vid anläggningarna och på per-

sonalens hälsotillstånd stadgas enligt den före
slagna lagens 6 § i hälsovårdslagen när det 
gäller sådant vatten och i lagen om smittsamma 
sjukdomar när det gäller personalens hälsotill
stånd. För att anläggningen och verksamheten 
där skall kunna övervakas som en helhet på det 
sätt som direktiven förutsätter, bör den myn
dighet som enligt den föreslagna lagen överva
kar anläggningen också försäkra sig om att 
vattnet vid anläggningen och personalens häl
sotillstånd och hygien uppfyller kraven i re
spektive lag. Om kraven inte uppfylls, skall 
övervakningsmyndigheterna enligt den före
slagna lagen kunna vidta de åtgärder som 
nämns i detta kapitel för att få bristerna 
avhjälpta. 

5 kap. Ändringssökande 

Sökande av ändring i beslut av statens 
besiktningsveterinär 

43 §. Enligt gällande lag om köttbesiktning 
kan ändring i besiktningsveterinärens köttbe
siktningsbeslut sökas hos länsstyrelsen. I lagen 
om köttbesiktning stadgas dessutom att köttets 
ägare eller innehavare är berättigad att påyrka 
att en särskild expertnämnd skall tillsättas för 
att på nytt undersöka vid köttbesiktningen 
kasserat eller villkorligt godkänt kött. Några 
särskilda stadganden om sökande av ändring i 
besiktningsveterinärens andra beslut än köttbe
siktningsbeslut ingår inte i lagen om köttbesikt
ning, utan till denna del iakttas det allmänna 
systemet för ändringssökande enligt lagen om 
sökande av ändring i förvaltningsärenden 
(154/50). 

Det föreslås att förfarandet med förnyad 
köttbesiktning slopas, eftersom det i praktiken 
har visat sig mycket svårt att genomföra. 
Förfarandet har också tillämpats ytterst sällan. 
För att den förnyade köttbesiktningen faktiskt 
skall ha någon betydelse bör den utföras inom 
en mycket kort tid efter det att det egentliga 
köttbesiktningsbeslutet har meddelats. Detta är 
oftast svårt att genomföra. Dessutom bör det 
finnas separata förvaringsutrymmen för kasse
rat kött som kan vara svåra att ordna. 

Det föreslås i propositionen att ändring i ett 
beslut av statens besiktningsveterinär skall sö
kas genom besvär hos länsrätten i den ordning 
som stadgas i lagen om sökande av ändring i 
förvaltningsärenden. Enligt den föreslagna lag-
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en fattar besiktningsveterinären, utöver köttbe
siktningsbeslut, dessutom i egenskap av anlägg
ningsövervakare sådana beslut som gäller verk
samheten vid anläggningen t.ex. när han för
bjuder användningen av en viss produktions
linje tills de brister som konstaterats vid den 
har avhjälpts. Denna verksamhet är i så hög 
grad laglighetsövervakning att ändring i ett 
sådant beslut bör sökas hos länsrätten. Den 
sakkunnighjälp som behövs kan länsrätten få 
av länsstyrelsen. 

De särskilda procedurstadganden som gäller 
sökande av ändring i ett köttbesiktningsbeslut 
ingår i paragrafens 2 mom. Ett särskilt skrift
ligt köttbesiktningsbeslut utfärdas endast om 
köttets ägare eller innehavare eller producenten 
ber om det. Detta motsvarar gällande praxis. 
Då köttbesiktningen utförs är det vanligen 
slakteriet som äger eller innehar köttet. Det är 
dock producenten som hyser det största in
tresset för resultatet av köttbesiktningen, efter
som det pris som betalas för köttet är beroende 
av om köttet godkänns vid besiktningen eller 
inte. 

Producenten får information om resultatet 
av köttbesiktningen via slakteriets eller slaktp
latsens redovisning. Det är inte motiverat att 
varje köttbesiktningsbeslut utfärdas i form av 
ett särskilt skriftligt beslut, eftersom det oftast 
är fråga om kasseringsbeslut som gäller små 
delar av en slaktkropp. Till antalet är dessa 
beslut synnerligen många, men den ekonomis
ka betydelsen av en enskild kasserad del av en 
slaktkropp är liten. 

Ett skriftligt, motiverat beslut utfårdas på 
särskild begäran. Besiktningsveterinären skall · 
meddela slakteriet eller slaktplatsen resultatet 
av köttbesiktningen på samma sätt som enligt 
gällande praxis. Köttbesiktningsbeslutet skall 
följas trots att besvär har anförts, eftersom 
verkställigheten av ett köttbesiktningsbeslut 
inte kan fördröjas av hälsoskäl. 

Sökande av ändring i beslut av en kommunal 
myndighet 

44 §. Om den kommunala nämnden eller 
något annat kommunalt organ med flera med
lemmar i enlighet med 11 § l mom. har 
överfört sina befogenheter enligt lagen på en 
enskild myndighet, skall ändring i denna myn
dighets beslut sökas genom att ett rättelseyr
kande framställs hos organet. I paragrafen 
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stadgas dessutom om det förfarande som skall 
iakttas när ett rättelseyrkande framställs. Änd
ring i organets beslut kan sökas genom besvär 
hos länsrätten. 

Ändring i ett beslut som den kommunala 
nämnden eller det kommunala organet med 
flera medlemmar har fattat med stöd av den 
föreslagna lagen skall sökas genom besvär hos 
länsrätten. Besvärstiden skall vara 30 dagar 
från det beslutet har delgivits. Vid anförande 
av besvär skall lagen om sökande av ändring i 
förvaltningsärenden iakttas. Ändring i länsrät
tens beslut kan sökas hos högsta förvaltnings
domstolen. 

För enhetlighetens skull skall ändring i ett 
köttbesiktningsbeslut som meddelats av den 
veterinär som utfört köttbesiktningen på en 
slaktplats eller av den veterinär som utfört 
besiktningen av det levande djuret sökas på 
samma sätt som i ett köttbesiktningsbeslut som 
meddelats av statens besiktningsveterinär, dvs. 
genom besvär hos länsrätten. När det gäller 
köttbesiktningsbeslut skall proceduren enligt 
43 § också i övrigt iakttas. Om djuret besiktas 
levande någon annanstans än i ett slakteri eller 
på slaktplatsen, skall det besiktningsbeslut, 
som gäller besiktning av levande djur dock 
alltid ges skriftligen. I dylika fall är den 
veterinär som utför besiktningen av levande 
djur och den besiktningsveterinär som utfärdar 
det slutliga köttbesiktningsbeslutet oftast två 
olika personer. Det egentliga köttbesiktnings
beslutet grundar sig på det beslut som gäller 
besiktning av levande djur. 

Sökande av ändring i beslut av någon annan 
myndighet 

45 §. I paragrafen ingår ett hänvisningsstad
gande om hur ändring i beslut av någon annan 
myndighet enligt den föreslagna lagen än be
siktningsveterinären och en kommunal myndig
het skall sökas. Ändring i ett sådant beslut 
skall sökas enligt det allmänna systemet för 
ändringssökande. 

Verkställighet 

46 §. I de beslut som nämns i paragrafen 
skall enligt den kunna bestämmas att beslutet 
skall iakttas trots att ändring sökts, om inte 
besvärsinstansen eller den myndighet som be-



34 1994 rd - RP 49 

handlar rättelseyrkandet bestämmer något an
nat. Till de beslut om vilka det kan bestämmas 
att de skall verkställas genast hör bl.a. före
skrifter och förbud som meddelas på grund av 
konstaterade hygieniska brister i en anlägg
nings verksamhet, beslut som gäller vite eller 
hot om tvångsutförande och avbrytande, beslut 
som gäller omhändertagande samt återkallande 
av godkännande av en anläggning. 

När beslut som gäller varor vilka skall 
användas som livsmedel och de förhållanden 
under vilka varorna bereds och hanteras med
delas, kan verkställigheten av besluten ofta inte 
vänta den tid som sökandet av ändring kräver 
för att risken för att livsmedlen skall förfaras 
och hälsoriskerna skall kunna undvikas. Be
svärsinstansen skall behandla ärendet som 
brådskande. 

6 kap. straffstadganden 

straffstadganden 

47 §. I paragrafens l mom. stadgas att den 
som uppsåtligen ·eller av vårdslöshet bryter mot 
den föreslagna lagen skall straffas med böter 
eller fångelse i högst sex månader. 

Om förseelsen med tanke på helheten är 
uppenbart ringa, behöver tillsynsmyndigheten 
enligt paragrafens 2 mom. inte anmäla den till 
förundersökningsmyndigheten. Tillsynsmyndig
heten behöver t.ex. inte anmäla en mindre 
försummelse som inte medför några hälsomäs
siga missförhållanden. stadgandet hindrar inte 
att någon annan, t.ex. den eventuella målsägan
den, anmäler förseelsen till förundersöknings
myndigheten. 

För att en kumulation av straffrättsliga 
påföljder skall kunna undvikas föreslås i 3 
mom. ett stadgande enligt vilket den som 
bryter mot ett förbud eller en förpliktelse som 
har förenats med vite inte kan dömas till straff 
för samma brott. 

48 §. Den som bryter mot tystnadsplikten 
enligt 53 § i den föreslagna lagen skall straffas 
med böter eller fängelse i högst sex månader. 
Gärningen är ett målsägandebrott för vilket 
allmänna åklagaren inte får väcka åtal, om inte 
målsäganden anmäler brottet för åtal. 

straffstadgandet i l mom. skall inte tilläm
pas på tjänstemän eller offentligt anställda 
arbetstagare. Om brott mot tystnadsplikten 

stadgas för deras del i 40 kap. 5 § strafflagen. 
Ett hänvisningsstadgande om detta föreslås i 
paragrafens 3 mom. 

Förverkandepåföljd 

49 §. I paragrafen stadgas om förverkande
påföljd till följd av brott mot den föreslagna 
lagen. Kött eller köttvaror som hanteras, trans
porteras, importeras eller exporteras i strid med 
den föreslagna lagen kan enligt l mom. dömas 
förbrutna till staten. 

Om när den ekonomiska fördel som brottet 
medför och de föremål eller annan egendom 
som använts för brottet skall dömas förbrutna 
till staten stadgas i 2 kap. 16 § strafflagen. I den 
föreslagna paragrafens 2 mom. ingår ett hän
visningsstadgande om detta. 

7 kap. Särskilda stadganden 

Avgifter 

50 §. Det föreslås att de kostnader som 
köttbesiktningen, övervakningen av anlägg
ningarna och undersökningar i samband här
med samt godkännandet av en anläggning och 
dess egenkontrollsystem åsamkar staten skall 
betalas av anläggningen i fråga. Detsamma 
skall vara fallet i fråga om rådgivning som 
gäller anläggningarnas byggnadsplaner och 
som inte är obetydlig. A v gifterna skall bestäm
mas i enlighet med lagen om grunderna för 
avgifter till staten och förordningen om grun
derna för avgifter till staten (211192). 

Också enligt den gällande lagen om köttbe
siktning uppbärs hos anläggningarna avgift för 
köttbesiktning och övervakningen av anlägg
ningarna. 

Ovan nämnda prestationer är offentligrätts
liga prestationer enligt lagen om grunderna för 
avgifter till staten och den avgift som skall 
uppbäras för dem bestäms enligt prestationens 
självkostnadsvärde. Systemet enligt lagen om 
grunderna för avgifter till staten förutsätter att 
indelningen i offentligrättsliga och andra pre
stationer görs genom beslut av respektive mi
nisterium, i detta fall jord- och skogsbruksmi
nisteriet Ministeriet bestämmer också vilka 
prestationer som skall prissättas enligt själv
kostnadsvärde och vilka prestationer som skall 
ha en fast avgift. I detta hänseende gäller för 
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närvarande jord- och skogsbruksministeriets 
beslut om avgifter för prestationer som anstal
ten för veterinärmedicin och livsmedel till
handahåller (626/93). 

51 §. Kommunen skall också kunna uppbära 
avgift för till kommunens uppgifter hörande 
köttbesiktning, undersökningar i samband med 
den, godkännande av anläggningar och dess 
egenkontrollsystem samt granskning av de an
sökningar om godkännande som skall tillställas 
EFTA: s övervakningsmyndigheL A v gift skall 
också kunna uppbäras för rådgivning som 
gäller anläggningarnas byggnadsplaner och 
som inte är obetydlig. 

Enligt den allmänna princip som iakttas 
inom den kommunala förvaltningen hör den 
allmänna kommunala hälsoövervakningen 
samt förebyggandet och avskaffaodet av hälso
risker i samband med den till den verksamhet 
som skall utföras på myndighetens bekostnad. 
Enligt den föreslagna lagen skall kommunen 
kunna upbära avgift för tillsynen över en 
anläggning, om tillsynen skall utövas i enlighet 
med direktiven eller om tillsynen i samband 
med export på yrkande av mottagarlandet 
måste vara mera omfattande än normalt. Ef
tersom kommunen i dessa fall inte kan bestäm
ma det sätt på vilket tillsynen utövas och 
tillsynen eventuellt måste vara mera omfattan
de än normalt, bör kommunen kunna uppbära 
kostnaderna i fråga av anläggningen. 

Med tillsyn som är mera omfattande än 
normalt avses t.ex. sådana situationer där 
sådana omständigheter som inte annars skulle 
omfattas av tillsynen granskas på yrkande av 
mottagarlandet eller där övervakningen måste 
utföras vid sådana tider på dygnet som avviker 
från det normala. 

För närvarande uppbär kommunerna ingen 
avgift för tillsynen över de anläggningar som 
övervakas med stöd av hälsovårdslagen. Enligt 
förordningen om övervakning av tillverkningen 
av köttprodukter uppbärs avgift för den över
vakning som hälsovårdsinspektörerna utövar 
enligt förordningen. 

A v gifterna skall bestämmas så att de högst 
motsvarar självkostnadsvärdeL De skall vara 
utmätningsbara utan särskild dom eller särskilt 
beslut. 

52§. Beträffande avgifter som uppbärs för 
import- och exportkontroller skall utöver lagen 
om grunderna för avgifter till staten dessutom 
bestämmelserna i protokoll 10 i EES-avtalet 
om förfarandet vid kontroller iakttas. 

Tystnadsplikt 

53§. För att näringsidkarna skall skyddas 
från att de uppgifter som har kommit fram vid 
inspektioner och övrig övervakning sprids ut 
till och används av obehöriga föreslås ett 
stadgande om tystnadsplikt. Tystnadsplikten 
skall gälla alla dem som vid övervakningen av 
att den föreslagna lagen iakttas eller vid utfö
randet av undersökningsuppgifter eller andra 
uppgifter som hänför sig till övervakningen har 
fått kännedom om en enskild persons eller ett 
samfunds ekonomiska ställning, affärs- eller 
yrkeshemliget eller en enskild persons person
liga omständigheter. 

Tystnadsplikten hindrar inte att uppgifter 
och handlingar som övervakningen kräver ges 
till tillsynsmyndigheterna eller till åklagar-, 
polis- och tullmyndigheterna för utredande av 
brott eller till 1en myndighet som behandlar 
ärenden som gäller sökande av ändring. Det 
föreslås dessutom att nämnda uppgifter och 
handlingar skall kunna ges till utländska organ 
och inspektörer, om ett internationellt avtal 
som Finland har antagit förutsätter det. De 
inspektioner enligt EES-avtalet som EFT A:s 
övervakningsmyndighet utför kan eventuellt 
förutsätta att information ges om någonting 
som annars skall hemlighållas. I artikel 122 i 
EES-avtalet ingår bestämmelser om tystnads
plikten för de avtalsslutande parterna. 

Anläggningsregister 

54 §. Enligt direktiven skall i varje medlems
stat föras ett riksomfattande register över alla 
godkända och registrerade anläggningar. An
stalten för veterinärmedicin och livsmedel skall 
föra ett register över alla godkända anlägg
ningar. Anstalten för veterinärmedicin och livs
medel skall också ge varje anläggning ett 
nummer, som skall användas i behövliga intyg 
samt på varorna för underlättande av övervak
ningen. 

Anläggningsnumreringen och det riksomfat
tande registret förutsätter att den kommunala 
övervakningsmyndigheten för ett register över 
de anläggningar som den godkänner. Den skall 
anmäla dessa anläggningar till anstalten för 
veterinärmedicin och livsmedel för införande i 
det riksomfattande registret. I det riksomfat
tande registret skall också kunna införas andra 
uppgifter som behövs för övervakningen och de 
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inspektioner som EFT A:s övervakningsmyn
dighet utför, såsom anläggningens produkti
onsinriktning, produktionens storleksklass 
samt uppgifter som gäller köttbesiktningen och 
den livsmedelshygieniska nivån vid anläggning
en. 

statsandel 

55 §. På den verksamhet som kommunen 
ordnar med stöd av den föreslagna lagen skall 
lagen om planering av och statsandel för social
och hälsovården (733/92) tillämpas. 

I 6 § lagen om planering av och statsandel 
för social- och hälsovården stadgas om inne
hållet i den riksomfattande planen för ordnan
de av social- och hälsovården. Enligt paragraf
ens l mom. l och 2 punkt skall planen 
innehålla målen och anvisningarna för ordnan
det av social- och hälsovården samt de före
skrifter som meddelas med stöd av lagens 
fullmaktsstadgande. Målen, anvisningarna och 
föreskrifterna är fast kopplade till serviceverk
samheten inom social- och hälsovården. 

När lagen om planering av och statsandel för 
social- och hälsovården stiftades ändrades sam
tidigt flera lagar inom miljöhygienens område 
så att fastän den nämnda lagen i övrigt skall 
tillämpas på den verksamhet som kommunen 
ordnar med stöd av dessa lagar skall 6 § l 
mom. l och 2 punkten inte tillämpas. Detta 
beror på att miljöhygienen inte är sådan 
serviceverksamhet som riktar sig till individen 
så som hälso- och sjukvården i allmänhet, utan 
huvudsakligen består av administrativa uppgif
ter och tillsynsuppgifter. Det är inte ändamåls
enligt att ovan nämnda stadganden om den 
riksomfattande planens mål, anvisningar och 
föreskrifter tillämpas på dem. stadganden om 
en motsvarande avvikelse föreslås i paragrafens 
2 mom. 

Närmare bestämmelser 

56 §. De detaljerade föreskrifter som de 
direktiv i EES-avtalet vilka gäller kött och 
köttvaror förutsätter skall meddelas genom 
beslut av jord- och skogsbruksministeriet Mi
nisteriets föreskrifter skall huvudsakligen med
delas i sådan form att de endast täcker de 
omständigheter som EES-avtalet förutsätter. 

Utöver de föreskrifter som direktiven förut-

sätter skall ministeriets beslut endast innehålla 
föreskrifter om sådana omständigheter som 
ingår i den gällande lagstiftningen om köttbe
siktning och inte omfattas av direktiven men 
som det ändå är ändamålsenligt att alltjämt 
hålla i kraft. Till dem hör t.ex. de föreskrifter 
som gäller villkorligt godkännande av kött från 
stressade svin (PSE) samt uppföljning av sjuk
domsfrekvensen hos köttsvin. 

För tydlighetens skull tas stadgandena om 
bemyndigande huvudsakligen in i en och sam
ma paragraf. Detaljerade föreskrifter om det 
praktiska utförandet av godkännande av an
läggningar skall meddelas genom beslut av 
jord- och skogsbruksministeriet Närmare före
skrifter om kraven för utformningen av slakt
erier, kötthanteringsinrättningar, frys- och kyl
lager och anläggningar som hanterar och till
verkar köttvaror samt verksamheten vid dem 
skall likaså meddelas genom ministeriets beslut. 
Föreskrifterna skall gälla t.ex. de lokaliteter 
och anordningar som krävs samt de krav som 
ställs på deras utformning och placering. Gen
om ministeriets beslut skall också preciseras 
hur verksamheten vid en anläggning skall 
ordnas så att en god livsmedelshygienisk kva
litet på kött och köttvaror kan säkerställas. 
Närmare föreskrifter om tillämpningen av 
egenkontrollsystemet och utbildning för an
läggningens personal i samband därmed skall 
också meddelas genom beslut av ministeriet. 

Genom beslut av jord- och skogsbruksminis
teriet skall likaså meddelas närmare föreskrifter 
om anläggningarnas bokföringsskyldighet en
ligt den föreslagna lagens 17 § och om vilka av 
de uppgifter som insamlats i samband med 
slaktningen anläggningen skall meddela produ
centen. Ministeriet skall meddela detaljerade 
föreskrifter om vilka uppgifter ägaren eller 
innehavaren av ett djur skall lämna om sjuk
dorn som det djur som skall slaktas lider av och 
om restsubstanser som tidigare har påträffats 
hos djur från samma djurhållningsenhet samt 
hur dessa uppgifter skall meddelas. Närmare 
föreskrifter om hur slakteriet eller slaktplatsen 
skall förmedla ovan nämnda uppgifter till den 
veterinär som utför köttbesiktningen skall lika
så meddelas genom beslut av ministeriet. 

Genom beslut av jord- och skogsbruksminis
teriet skall meddelas närmare föreskrifter om 
hur den märkning som direktiven förutsätter 
för att djuren skall kunna identifieras skall 
genomföras. Likaså skall föreskrifter meddelas 
om vilken mängd och hurdana prov det får tas 
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på djuren i en djurhållningsenhet, på foderme
del och i omgivningen för undersökning av 
förekomsten av främmande ämnen. 

Genom beslut av jord- och skogsbruksminis
teriet skall dessutom meddelas föreskrifter om 
transport och behandling av slaktdjur samt om 
transporten till den del det är fråga om faktorer 
som påverkar köttets kvalitet. De egentliga 
stadgandena om djurskydd ingår i djurskydds
lagen och med stöd av den utfärdade stadgan
den och bestämmelser. 

Genom beslut av jord- och skogsbruksminis
teriet skall meddelas närmare föreskrifter om 
den teknik som skall tillämpas vid köttbesikt
ningen, de bedömningsgrunder som skall 
tillämpas i samband med köttbesiktningen, 
hantering och förvaring av vid köttbesikt
ningen villkorligt godkänt eller kasserat kött 
efter köttbesiktningen samt bokföringen i sam
band med köttbesiktningen. 

De direktiv som gäller kött och köttvaror 
jämte bilagor innehåller detaljerade bestämmel
ser om kraven för hantering och transport av 
kött och köttvaror under produktionsproces
sen. Närmare föreskrifter om dem skall med
delas genom beslut av jord- och skogsbruksmi
nisteriet. Föreskrifterna skall gälla t.ex. hygie
nen i fråga om anordningar, lokaliteter och 
personalen, slaktnings-, stycknings- och kött
hanteringshygien samt hygienen i fråga om 
tillverkning och hantering av köttvaror samt 
inslagning, emballering, förvaring och trans
port av sådana varor. 

De direktiv som gäller kött och köttvaror 
innehåller också bestämmelser om övervak
ningen från myndigheternas sida. Jord- och 
skogsbruksministeriet meddelar genom sina be
slut de minimikrav för ordnandet av tillsynen 
från myndigheternas sida som direktiven för
utsätter. I besluten skall t.ex. fastställas hur 
ofta tillsynsobjektet skall inspekteras och vad 
som skall övervakas. Föreskrifter om den 
tillsyn som kommunen skall utöva kan medde
las endast till den del avtalet om Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet förutsätter det
ta. 

I direktivet om färskt kött och direktivet om 
fjäderfåkött ingår mycket detaljerade bestäm
melser om behörighetskraven för de personer 
som biträder vid köttbesiktningen och övervak
ningen av en anläggning. Dessa krav skall 
genomföras genom beslut av jord- och skogs
bruksministeriet. För de kommunala övervak
ningsmyndigheterna kan endast sådana behö-

righetskrav uppställas som överensstämmer 
med direktiven i EES-avtalet. 

De föreskrifter som skall meddelas genom 
jord- och skogsbruksministeriets beslut och 
gälla märkning av kött och köttvaror kan gälla 
sådana påskrifter som behövs för att varans 
ursprungsanläggning skall kunna identifieras 
samt märkning av vid köttbesiktningen god
känt, villkorligt godkänt och kasserat kött. 
Föreskrifterna kan också gälla de tillbehör som 
skall användas vid märkningen. Genom beslut 
av jord- och skogsbruksministeriet skall före
skrifter också kunna meddelas om de intyg och 
handlingar som skall åtfölja kött och köttva
ror, t.ex. exporthandlingar, och förvaringen av 
dem. 

Närmare föreskrifter om den livsmedelshy
gieniska kvaliteten på kött och köttvaror skall 
meddelas genom beslut av jord- och skogs
bruksministeriet. Dessa föreskrifter skall gälla 
t.ex. den mikrobiologiska kvaliteten. De högsta 
tillåtna mängderna främmande ämnen enligt 
direktiven skall likaså fastställas genom beslut 
av ministeriet. Till dessa främmanden ämnen 
hör t.ex. bekämpningsmedel. 

Närmare föreskrifter om detaljerna i sam
band med registrering av anläggningar och de 
uppgifter som kommunen skall lämna till an
stalten för veterinärmedicin och livsmedel skall 
meddelas genom beslut av jord- och skogs
bruksministeriet. 

Import och export 

57 §. Paragrafen gäller import av kött och 
köttvaror från andra stater inom EES och från 
stater utanför EES. Enligt l mom. skall import 
vara tillåten, om varorna uppfyller jord- och 
skogsbruksministeriets krav och de handlingar 
som ministeriet bestämmer företes i samband 
med importen. 

De krav som skall fastställas i ministeriets 
beslut skall gälla varornas livsmedelshygieniska 
kvalitet, hygienkraven för de förhållanden 
under vilka varorna hanteras och bereds samt 
de sundhetsintyg och andra importhandlingar 
som hänför sig till dem. 

I 2 mom. föreslås stadgat att jord- och 
skogsbruksministeriet skall kunna förbjuda im
port av kött och köttvaror, om hälsoskäl 
kräver det. Ett hälsoskäl som kan komma i 
fråga är t.ex. att en sjukdomsepidemi har brutit 
ut i ursprungslandet och att sjukdomen är 
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sådan som via livsmedlen kan överföras till 
människor. En sådan sjukdom är t.ex. kolera. 

Enligt EES-avtalet får hinder inte uppställas 
för import av kött och köttvaror, om varorna 
uppfyller kraven i direktiven. I 3 mom. föreslås 
därför ett stadgande om att jord- och skogs
bruksministeriet skall meddela de föreskrifter 
enligt l mom. som gäller varor som importeras 
från en stat inom EES på ett sätt som 
överensstämmer med EES-avtalet. 

Till den del jord- och skogsbruksministeriets 
föreskrifter om importkraven gäller import 
från stater utanför EES, dvs. från s.k. tredje 
land, bör det beaktas att även om bestämmel
serna i de EG-direktiv som gäller förhållandena 
till tredje land inte skall tillämpas enligt EES
avtalet, får dock inte gynnsammare regler 
tillämpas för import från tredje land än de som 
följer av tillämpningen av avtalet. 

58 §. Kött och köttvaror skall kunna expor
teras, om de uppfyller kraven i den föreslagna 
lagen och de stadganden som har utfärdats 
med stöd av den. 

Direktiven förutsätter att varor som expor
teras till andra stater inom EES skall märkas 
och åtföljas av ett handelsdokument eller i 
vissa fall ett sundhetsintyg. Dessa utgör intyg 
på att varan bl.a. i fråga om ursprung och de 
förhållanden under vilka den har hanterats och 
beretts överensstämmer med direktivet. Det 
föreslås att de bestämmelser i direktivet som 
gäller märkning och exporthandlingar skall 
genomföras genom ett beslut av jord- och 
skogsbruksministeriet. 

I paragrafens 3 mom. föreslås ett stadgande 
om att varor som exporteras till ett land 
utanför EES skall uppfylla kraven i den före
slagna lagen och i de stadganden och bestäm
melser som utfärdats med stöd av den, i den 
utsträckning som jord- och skogsbruksministe
riet bestämmer, samt dessutom de krav som 
mottagarstaten ställer. Om de krav som mot
tagarstaten ställer på kött och köttvaror är 
lindrigare än kraven enligt den föreslagna 
lagen, behöver de varor som exporteras inte 
uppfylla alla krav i den föreslagna lagen. De 
varor som exporteras skall dock vara tjänliga 
som livsmedel. 

Vissa mottagarstater utanför EES förutsätter 
att den anläggning från vilken köttet eller 
köttvarorna härstammar särskilt har godkänts 
för export av ifrågavarande varor. I dessa fall 
skall anstalten för veterinärmedicin och livsme
del meddela behövligt godkännande, om an-

läggningen uppfyller de speciella krav som 
mottagarstaten ställer. I praktiken har det visat 
sig vara ändamålsenligast att frågor som gäller 
godkännande i samband med export sköts 
centraliserat. 

Jord- och skogsbruksministeriet skall medde
la närmare föreskrifter om ordnandet av ex
portkontroller. Avsikten är att föreskrifterna 
närmast skall gälla exporthandlingarna och det 
förfarande med hjälp av vilket det kan säkers
tällas att de avtalsbestämmelser som gäller 
export iakttas. 

Allmänna stadganden om import- och export
övervakningen 

59 §. Import- och exportövervakningen skall 
skötas av anstalten för veterinärmedicin och 
livsmedel samt tullmyndigheterna på samma 
sätt som nu. På samma sätt som nu skall också 
sådana veterinärer som inte är anställda vid 
anstalten för veterinärmedicin och livsmedel 
men som anstalten har förordnat för uppgiften 
kunna utöva tillsyn för anstaltens räkning. De 
får ett arvode för utfört uppdrag av anstalten 
för veterinärmedicin och livsmedel, som i stället 
uppbär en kontrollavgift av den som låter 
kontrollera varan. 

I paragrafens 3 mom. föreslås ett stadgande 
om att importörerna och exportörerna skall ge 
den hjälp som behövs vid kontrollerna och vid 
provtagningen i samband därmed. Denna hjälp 
kan t.ex. bestå av att visa vägen till de 
varupartier som skall genomgå kontroll, att 
flytta varorna så att de kan kontrolleras samt 
bistå vid provtagningen. 

60 §. Med kött och köttvaror som förkastas 
vid en import- eller exportkontroll skall förfa
ras på det sätt som den myndighet som utfört 
kontrollen bestämmer. En sådan åtgärd kan 
vara att varan återsänds, används för ett 
godtagbart ändamål eller att den förstörs. Den 
som importerar eller exporterar kött och kött
varor skall kunna välja mellan dessa alternativ, 
om inte hälsoskäl eller den övriga lagstiftning
en ställer hinder i vägen. 

I paragrafens 2 mom. föreslås stadgat att den 
myndighet som utför import- eller exportkont
rollen skall kunna ge någon annan i uppdrag 
att på importörens eller exportörens bekostnad 
utföra det som importören eller exportören har 
lämnat ogjort. 

61 §.Enligt paragrafen skall kommunen vara 
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skyldig att ordna tillsynen över anläggningarna 
så att en anläggning, om EES-avtalet eller ett 
mottagarland utanför EES kräver det, överva
kas och de handelsdokument som behövs fOr 
exporten godkänns och sundhetsintygen ut
färdas av en veterinär som står i tjänsteförhål
lande till kommunen eller samkommunen, be
roende på om tillsynen enligt den föreslagna 
lagen sköts av kommunen eller samkommunen. 
Avsikten är att på detta sätt säkerställa att 
EES-avtalet verkställs och att tillsynen över 
anläggningen från myndigheternas sida har 
ordnats på det sätt som mottagarlandet förut
sätter för säkerställande av anläggningens ex
portmöjligheter. 

Om det i samband med exporten inte krävs 
något sundhetsintyg utan räcker med ett han
delsdokument, kan detta även utfärdas av 
någon annan myndighet som övervakar an
läggningen och inte är veterinär. 

Laboratorier 

62 §. Paragrafen innehåller ett stadgande om 
nationella referenslaboratorier enligt EES-av
talet och godkännande av laboratorier som 
utför undersökningar enligt den föreslagna 
lagen. 

Handräckning 

63 §. I paragrafen stadgas om handräckning 
från polisens och tullmyndigheternas sida. 

Andra internationella avtal 

64 §. Finlands eventuella medlemskap i EU 
medför att den föreslagna lagen rätt snart efter 
det att den har givits måste ändras så att i de 
lagrum där det hänvisas till EES-avtalet och 
EES i stället måste tas in en hänvisning till EU. 
Den EV-lagstiftning som gäller livsmedelshy
gienen hos kött och köttvaror ingår emellertid 
redan i EES-avtalet, varav följer att den före
slagna lagen inte behöver ändras till andra 
delar än de som gäller hänvisningarna till EES. 
Någon separat lagändring behöver dock inte 
göras ens med tanke på hänvisningarna, om i 
paragrafen tas in ett stadgande, enligt vilket det 
som den föreslagna lagen stadgar om EES
avtalet och EES på tillämplig sätt skall gälla 

andra internationella avtal som är förpliktande 
för Finland samt de stater som slutit avtalet i 
fråga. 

Bemyndigande att utfärda förordning 

65 §. Enligt 2 § 2 room. i den föreslagna lagen 
skall genom förordning stadgas om tillämp
ningen av den föreslagna lagen på kött från 
andra djur än nötkreatur och hästdjur som 
hålls som husdjur samt svin, får och get samt 
på köttvaror av sådant kött. Genom förord
ning skall undantag kunna medges från de krav 
som gäller anläggningar, behandlingen av 
slaktdjur samt den livsmedelshygieniska kvali
teten på kött och köttvaror och hanteringen av 
dem, om EES-avtalet förutsätter det. Denna 
möjlighet behövs, eftersom t.ex. bestämmelser
na i de direktiv som gäller fjäderfäkött, ren
kött, kött av vilda djur i hägn och viltkött 
avviker betydligt från kraven i de direktiv som 
gäller besiktning av kött från husdjur. 

Utöver den möjlighet till avvikelser som 
nämns i 2 § 2 room. i den föreslagna lagen bör 
undantag från stadgandena i den föreslagna 
lagen dessutom när det gäller renkött och 
viltkött kunna medges i vissa punkter som 
gäller ordnandet av förvaltningen och när det 
gäller fjäderfåkött i vissa punkter som gäller 
producentens skyldigheter. För detta behövs 
ytterligare ett separat bemyndigande att utfär
da förordning. 

Avsikten är att länsstyrelserna alltjämt skall 
ordna all besiktning av renkött Denna skyld
ighet skall också omfatta den besiktning av 
renkött som utförs på slaktplatserna, vilken 
annars skulle höra till kommunens uppgifter 
enligt den föreslagna lagen. Den mängd renkött 
som skall besiktigas på slaktplatserna är rela
tivt liten och det är således inte nödvändigt att 
fördela denna uppgift mellan staten och kom
munerna. Länsstyrelsen skall godkänna rens
lakterier och renslaktplatser samt ordna kött
besiktningen och övervakningen vid dem. 

Avvikelser från det allmänna systemet enligt 
den föreslagna lagen skall kunna göras också i 
fråga om den avgift som uppbärs för besikt
ning av renkött. Det är ändamålsenligast att 
avgiften för besiktningen av renkött fort
sättningsvis betalas av den näringsidkare som 
har begärt besiktning, närmast renbeteslaget, 
och inte av anläggningen. 

När det gäller vilda djur skall kommunen 
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även godkänna viltslakterier, ordna den kött
besiktning som utförs vid dem och sköta 
övervakningen, om djuren inte slaktas i ett 
slakteri som anstalten för veterinärmedicin och 
livsmedel har godkänt. 

Direktivet om fjäderfåkött ställer också krav 
på hållande av fjäderfä som föds upp för slakt. 
Dessa krav gäller bl.a. inspektion av fjäderfå
lägenheter samt bokföringen över medicinering 
och utfordring av fjäderfån. Det är ändamåls
enligast att stadganden om dessa omständighe
ter och om andra krav som gäller besiktning av 
fjäderfåkött utfärdas genom förordning. 

66 §. Bemyndigandet att utfärda förordning 
och möjligheten att genom beslut av jord- och 
skogsbruksministeriet meddela föreskrifter som 
preciserar förordningen skall omfatta sådana 
administrativa stadganden och procedurstad
ganden som verkställigheten av lagen förutsät
ter. stadganden som gäller kommunerna kan 
inte utfårdas med stöd av denna paragraf. 

8 kap. Ikraftträdelse- och övergångsstadganden 

Ikraftträde/sestadganden 

67 och 68 §§. Den föreslagna lagen ansluter 
sig till införandet av EES-avtalet. Enligt EES
avtalet träder de bestämmelser som gäller 
veterinära frågor och som ingår i avtalet i kraft 
den l juli 1994. Den föreslagna lagen bör träda 
i kraft samma dag. 

Genom den föreslagna lagen upphävs lagen 
om köttbesiktning jämte ändringar. De före
skrifter som jord- och skogsbruksministeriet 
eller ministeriets veterinär- och livsmedelsavdel
ning har utfärdat med stöd av lagen om 
köttbesiktning skall dock förbli i kraft tills de 
ändras eller upphävs i behörig ordning. 

Övergångsstadganden 

69-72 §§. Ärenden som har anhängiggjorts 
innan den föreslagna lagen träder i kraft skall 
behandlas enligt de stadganden som gäller vid 
ikraftträdandet, dvs. lagen om köttbesiktning 
och hälsovårdslagen. De ansökningar om god
kännande av anläggning som inte har avgjorts 
när den föreslagna lagen träder i kraft skall 
dock behandlas av den myndighet som enligt 
den föreslagna lagen skall godkänna anlägg
ningen i fråga. När det gäller en ansökan om 

godkännande av en anläggning skall anlägg
ningen kunna anhålla om att ansökan skall 
behandlas enligt den föreslagna lagen. På detta 
s~tt kan det undvikas att anläggningen ytterli
gare särskilt måste godkännas med stöd av den 
föreslagna lagen. 

Alla anläggningar skall bringas i överens
stämmelse med kraven i den föreslagna lagen 
inom en tid som bestäms genom förordning. 
Övergångsperioden skall bestämmas i enlighet 
med EES-avtalet. Om tillämpningen av de 
övergångsperioder som ingår i direktiven i 
EFTA-staterna avtalas delvis i tilläggsprotokol
let till EES-avtalet. När denna proposition 
avlåts har tilläggsprotokollet ännu inte god
känts slutligt. 

De anläggningar som för närvarande är i 
drift har godkänts med stöd av lagen om 
köttbesiktning eller hälsovårdslagen. Eftersom 
de redan har godkänts av en myndighet före
slås det att anstalten för veterinärmedicin och 
livsmedel och på motsvarande sätt den kom
munala övervakningsmyndigheten utan sär
skild ansökan skall konstatera att en sådan 
anläggning också har godkänts enligt den 
föreslagna lagen, om den uppfyller kraven i 
lagen och i de stadganden och bestämmelser 
som utfärdats med stöd av den. Härvid behö
ver någon ansökan om godkännande inte 
inlämnas särskilt. 

En veterinär som innan den föreslagna lagen 
träder i kraft har godkänts att besiktiga kött 
och köttvaror som har införts i landet skall 
utan särskilt bemyndigande fortsätta med den
na uppgift, om inte anstalten för veterinärme
dicin och livsmedel bestämmer något annat. 

2. Närmare stadganden och 
bestämmelser 

Om tillämpningen av den föreslagna lagen på 
fjäderfäkött, renkött, kött av vilda djur i hägn 
och viltkött samt på köttvaror av sådant kött 
stadgas genom förordning. Genom förordning 
utfårdas även närmare stadganden om statens 
köttbesiktningspersonal. 

Med stöd av den föreslagna lagens 56 § 
meddelar jord- och skogsbruksministeriet när
mare föreskrifter om genomförandet av de 
direktiv som gäller kött och köttvaror. Före
skrifterna skall bl.a. gälla de krav som ställs på 
anläggningarna och deras egenkontroll, köttbe
siktning och grunderna för bedömning av kött 
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samt övervakningen från myndigheternas sida. 
Jord- och skogsbruksministeriet skall också 
meddela föreskrifter om förfarandet vid god
kännande och registrering av anläggningar 
samt om de hälsomärkningar och sundhetsin
tyg som gäller kött och köttvaror. Ministeriet 
skall också fastställa de livsmedelshygieniska 
kraven för kött och köttvaror samt gränsvär
dena för främmande ämnen. 

Med anledning av den föreslagna lagen bör 
köttförordningen (898/88), som har givits med 
stöd av lagen om köttbesiktning och livsme
delslagen, ändras så att de stadganden som 
överlappar den föreslagna lagen stryks i den. 

3. Ikraftträdande 

Det föreslås att lagen skall träda i kraft den 
l juli 1994. 

Anläggningarna skall omfattas av en särskild 
övergångsperiod, inom vilken de skall bringas i 
överensstämmelse med kraven i den föreslagna 
lagen. Om övergångsperioderna skall stadgas 
genom förordning, eftersom övergångsperiods
arrangemangen delvis är kopplade till tilläggs
protokollet till EES-avtalet. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 

Kötthygienlag 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

l kap. 

Allmänna stadganden 

Lagens syfte och tillämpningsområde 

l § 
Syftet med denna lag är att säkerställa den 

livsmedelshygieniska kvaliteten på kött och 
köttvaror som är avsedda som livsmedel. 

2§ 
Denna lag tillämpas på 
I) besiktning av kött från nötkreatur och 

hästdjur som hålls som husdjur samt av kött 
från svin, får och get och den övervakning som 
hänför sig härtill, samt 

2) hygienen vid tillverkning och hantering av 
köttvaror, för vilka har använts kött från 
sådana djur som nämns i l punkten, innan 
varorna kommer ut i detaljhandeln, och på den 
övervakning som hänför sig härtill. 

Genom förordning kan stadgas om tillämp
ningen av denna lag på kött från andra djur än 
sådana som nämns i l mom. l punkten och på 
köttvaror av sådant kött. I de fall då avtalet 
om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
(EES-avtalet) förutsätter kan härvid genom 
förordning utfårdas stadganden som avviker 
från 3, 13-22 och 24 §§. 

3§ 
Denna lag gäller inte kött som producenten 

använder i sitt privata hushåll. 

6 340332K 

4§ 
Denna lag gäller inte detaljhandel med kött 

och köttvaror, utom i fråga om köttbesikt
ningstvång. 

Jord- och skogsbruksministeriet kan dock, 
utan hinder av l mom., meddela regionala 
begränsningar för saluhållande av kött och 
köttvaror som gäller 

l) kött och köttvaror från småskaliga an
läggningar, och 

2) kött från djur som nödslaktats samt 
villkorligt godkänt kött och köttvaror som 
tillverkats av sådant kött. 

5§ 
Med undantag av besiktningstvånget gäller 

denna lag inte hantering av kött och köttvaror 
l) i privata hushåll, 
2) i detaljhandeln i lokaler intill försäljnings

ställen, om köttet eller köttvarorna säljs direkt 
från dessa försäljningsställen till konsumenter
na, och 

3) i storkök, om köttet eller köttvarorna 
säljs eller levereras direkt till den slutliga 
konsumenten. 

Denna lag tillämpas inte på transport av kött 
och köttvaror från partiaffärer. 

Förhållande till andra författningar samt 
definitioner 

6§ 
Om kvaliteten på det vatten som används vid 
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anläggningarna stadgas i hälsovårdslagen 
(469/65). Om de krav som gäller hälso
tillståndet hos personalen vid anläggningarna 
stadgas i lagen om smittsamma sjukdomar 
(583/86). 

Om livsmedel och förnödenheter som kom
mer i kontakt med livsmedel gäller vad som i 
livsmedelslagen (526/41) stadgas om dem, till 
den del något annat inte följer av denna lag. 

Om bekämpande och förebyggande av djur
sjukdomar stadgas i lagen om djursjukdomar 
(55/80). Om de djurskyddskrav som skall iakt
tas vid transport, behandling och slaktning av 
slaktdjur stadgas i djurskyddslagen (91/71). 

Om förebyggande av ohälsa på grund av 
medicinsk behandling av djur stadgas i lagen 
om medicinsk behandling av djur ( 402/90). 

7§ 
I denna lag avses med 
l) kött alla delar av djur som är lämpliga 

som livsmedel, 
2) köttvaror varor som helt eller delvis är 

tillverkade av kött och avsedda som livsmedel; 
jord- och skogsbruksministeriet fastställer när
mare vilka varor som är köttvaror i enlighet 
med avtalet om Europeiska ekonomiska sam
arbetsområdet, 

3) anläggning 
a) slakterier, 
b) kötthanteringsinrättningar, varmed avses 

styckningsanläggningar samt anläggningar där 
malet kött, kött i stycken på mindre än l 00 
gram och köttberedningar hanteras, 

c) andra enheter där kött och köttvaror 
hanteras samt 

d) småskaliga anläggningar, varmed avses 
slaktplatser eller andra anläggningar där mäng
den djur som slaktas eller kött eller köttvaror 
som hanteras per vecka eller år inte överstiger 
den maximimängd som jord- och skogsbruks
ministeriet fastställer, 

4) anläggningsövervakare statens besiktnings
veterinär samt kommunal tjänsteinnehavare 
som utövar tillsyn över och utför inspektioner 
vid anläggningarna enligt denna lag, och 

5) tillsynsmyndighet jord- och skogsbruksmi
nisteriet, anstalten för veterinärmedicin och 
livsmedel, länsstyrelsen, tullmyndigheterna, den 
kommunala övervakningsmyndighet som avses 
i 11 § l mom. och anläggningsövervakaren. 

Vad som i denna lag stadgas om anlägg-

ningar gäller på motsvarande sätt småskaliga 
anläggningar, om inte något annat nämns i 
stadgandet i fråga. 

2 kap. 

Myndigheter 

Allmän verkställighet 

8§ 
Jord- och skogsbruksministeriet sköter verk

ställigheten av denna lag på riksnivå. 

Tillsynsledningen och övervakningen 

9§ 
Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel 

leder tillsynen över att denna lag iakttas. 

lO§ 
Inom ett län ankommer ledningen av tillsyn 

och inspektion enligt denna lag på länsstyrel
sen. 

11 § 
Den verksamhet som enligt denna lag an

kommer på kommunen sköts av en nämnd eller 
något annat organ med flera medlemmar som 
kommunen förordnar och som i denna lag 
kallas kommunal övervakningsmyndighet. 
Kommunfullmäktige kan besluta att organet 
kan överföra sin beslutanderätt på en tjänste
innehavare som lyder under organet. 

Kommuner och samkommuner kan även 
ingå avtal om att en uppgift som enligt denna 
lag hör till kommunens eller samkommunens 
veterinär kan anförtros en veterinär som står i 
tjänsteförhållande till någon annan kommun 
eller samkommun att handha under tjänste
mannaansvar. 

12§ 
För övervakningen och utförandet av in

spektioner enligt denna lag i slakterier och i 
inrättningar som finns i samband med dem har 
staten i sin tjänst besiktningsveterinärer i tjäns
teförhållande och besiktningsassistenter i ar
betsavtalsförhållande. 

Om ordnaodet av den tillsyn över anlägg-
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ningarna och den köttbesiktning som an
kommer på staten stadgas närmare genom 
förordning. 

3 kap. 

Krav på anläggningar och deras verksamhet 

Godkännande av anläggningar samt krav som 
gäller dem 

13§ 
En anläggning skall godkännas innan den tas 

i bruk som ny och innan verksamheten fort
sätts efter att väsentliga ändringar har gjorts 
vid anläggningen. En anläggning skall godkän
nas, om den uppfyller kraven i denna lag och 
med stöd av den utfärdade stadganden och 
bestämmelser. Slaktplatser och småskaliga 
styckningsanläggningar skall dock även god
kännas av EFTA: s övervakningsmyndighet 

Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel 
godkänner slakterierna och inrättningar som 
finns i samband med dem. Den kommunala 
övervakningsmyndigheten godkänner övriga 
anläggningar. Godkännande sker på ansökan. 

Den ansökan om godkännande av slaktplat
ser och småskaliga styckningsanläggningar som 
riktas till EFT A:s övervakningsmyndighet skall 
lämnas till den kommunala övervakningsmyn
digheten. Den kommunala övervakningsmyn
digheten granskar ansökan så som jord- och 
skogsbruksministeriet bestämmer och sänder 
den till anstalten för veterinärmedicin och 
livsmedel för vidarebefordran till EFTA: s över
vakningsmyndighet. Anstalten för veterinärme
dicin och livsmedel underrättar anläggningen 
och den kommunala övervakningsmyndigheten 
om det beslut som EFT A:s övervakningsmyn
dighet fattat. Om EFT A:s övervakningsmyn
dighet godkänner en anläggning redan innan 
den är fårdig, skall den kommunala övervak
ningsmyndigheten, sedan anläggningen har bli
vit färdig, inspektera anläggningen och god
känna den för sitt ändamål, om den uppfyller 
kraven i denna lag och med stöd av den 
utfärdade stadganden och bestämmelser. 

Beroende på vilken myndighet som har 
godkänt anläggningen skall anläggningen med
dela anstalten för veterinärmedicin och ·livsme
del eller den kommunala övervakningsmyndig
heten när verksamheten upphör. 

14§ 
En anläggning och verksamheten vid den 

samt verksamhetsmiljön skall vara sådan att 
den livsmedelshygieniska kvaliteten på det kött 
och de köttvaror som hanteras vid anläggning
en inte försämras och att den livsmedelshygie
niska kvaliteten på de köttvaror som tillverkas 
är så hög som möjligt. 

15 § 
Anläggningen skall se till att uppkomsten av 

livsmedelshygieniska missförhållanden vid den 
förhindras. I detta syfte skall anläggningen på 
egen bekostnad utarbeta och tillämpa ett kon
trollsystem som den statliga besiktningsveteri
när som övervakar anläggningen eller den 
kommunala övervakningsmyndigheten godkän
ner (egenkontrollsystem). Anstalten för veteri
närmedicin och livsmedel skall bistå de ovan 
nämnda myndigheterna vid godkännandet av 
egenkontrollsystem om myndigheterna i fråga 
så begär. 

Anläggningen skall se till att anläggnings
övervakaren har tillgång till resultaten av egen
kontrollen. Anläggningen skall omedelbart 
meddela anläggningsövervakaren sådana i l 
mom. avsedda missförhållanden som konstate
ras vid egenkontrollen. En anläggning skall dra 
bort från marknaden sådant kött och sådana 
köttvaror som har levererats från anläggningen 
och som kan medföra allvarliga risker för 
människans hälsa. 

16 § 
Den myndighet som godkänner en anlägg

ning skall i mån av möjlighet på begäran ge de 
råd som behövs för att en anläggning skall fås 
i sådant skick att den överensstämmer med 
denna lag och med stöd av den utfärdade 
bestämmelser. 

17 § 
Anläggningen skall på egen bekostnad föra 

bok över de djur som slaktas vid anläggningen, 
sjukdomsfrekvensen hos djuren, resultaten av 
köttbesiktningen samt kött och köttvaror som 
levereras till och från anläggningen. A v bokfö
ringen skall framgå varifrån slaktdjuret, köttet 
eller köttvaran har levererats till anläggningen. 
A v bokföringen skall även framgå vart kött 
och köttvaror har levererats från anläggningen. 

Slakteriet och slaktplatsen skall på egen 
bekostnad meddela producenten de uppgifter 
som samlats in i samband med köttbesikt
ningen och som gäller slaktade djur. 
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Slaktning och behandling av slaktdjur 

18 § 
Djuren skall slaktas i ett slakteri eller på en 

slaktplats, om inte jord- och skogsbruksminis
teriet bestämmer något annat när det gäller 
nödslakt. 

I slakteriet och på slaktplatsen samt under 
transporten dit skall djuren behandlas så att 
kvaliteten på det kött som fås av dem är så hög 
som möjligt. Djuren skall slaktas så att kvali
teten på det kött som fås av dem hela tiden är 
så hög som möjligt. 

Djurens ursprung skall vid behov kunna 
utredas. 

19 § 
För utredande av förekomsten av andra 

främmande ämnen än rester av läkemedel har 
länsveterinären samt en veterinär som länssty
relsen eller anstalten för veterinärmedicin och 
livsmedel förordnat rätt att utan ersättning ta 
behövliga prover av djuren på en djurhållnings
enhet samt av djurstallen och fodermedlen. I 
detta syfte har de rätt att få tillträde till de 
utrymmen där djur hålls. 

Den som äger eller innehar djur är skyldig 
att biträda vid provtagningen och lämna de 
uppgifter som behövs för provtagningen och 
undersökningen. Undersökningsresultaten skall 
meddelas djurets ägare eller innehavare. 

20§ 
Den som äger eller innehar ett djur skall 

skriftligen meddela slakteriet eller slaktplatsen 
följande uppgifter när han levererar djuret till 
slaktning: 

l) uppgifter om sjukdom som djuret lider av 
och andra omständigheter som eventuellt kan 
inverka skadligt på det kött som fås av djuret, 

2) i fråga om djur som fått medicinering de 
uppgifter som nämns i 6 § lagen om medicinsk 
behandling av djur samt 

3) uppgifter om främmande ämnen som vid 
köttbesiktningen eller någon annan undersök
ning tidigare har påträffats hos något annat 
djur från samma djurhållningsenhet 

Slakteriet eller slaktplatsen skall förmedla 
uppgifterna enligt l room. till den veterinär 
som utför köttbesiktningen. 

Om djuret besiktigas levande någon annan
stans än i ett slakteri eller på en slaktplats, skall 

den som äger eller innehar djuret meddela den 
veterinär som utför besiktningen de uppgifter 
som nämns i l mom. 

Allmänna krav som gäller den livsmedels
hygieniska kvaliteten på kött och köttvaror samt 
hantering, transport och märkning av kött och 

köttvaror 

21 § 
Kött och köttvaror skall vara lämpliga för 

sitt ändamål och får inte ha några sådana 
egenskaper som är skadliga för människors 
hälsa. Det kött som används för tillverkning av 
köttvaror skall vara godkänt vid köttbesikt
ningen och även i övrigt tjänligt som livsmedel. 

Kött och köttvaror som är avsedda som 
livsmedel får hanteras endast vid en godkänd 
anläggning. Köttvarorna skall tillverkas med 
iakttagande av god tillverkningssed. 

Kött och köttvaror skall hanteras och trans
porteras så att deras livsmedelshygieniska kva
litet hela tiden hålls på en hög nivå. 

22§ 
Kött skall märkas i samband med köttbe

siktningen och styckningen samt köttvaror i 
samband med tillverkningen. 

De stämplar och sigill som används vid 
märkningen av kött och köttvaror skall förva
ras på anläggningen i anläggningsövervakarens 
förvar. Endast anläggningsövervakaren får be
ställa de stämplar och sigill som skall användas 
vid märkning av kött och köttvaror vid anlägg
ningen. Han övervakar användningen av 
stämplar och sigill samt dessutom användning
en av hälsomärkta etiketter och innerförpack
ningar. 

4 kap. 

Köttbesiktning och tillsyn över anläggningarna 

Köttbesiktning 

23 § 
Kött som är avsett som livsmedel skall 

besiktigas så som stadgas och bestäms i denna 
lag och med stöd av den. 

Genom förordning kan stadgas om undantag 
från köttbesiktningstvång. Genom förordning 
kan härvid även stadgas om till vilka delar 
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denna lag skall tillämpas på sådant kött som 
inte omfattas av nämnda köttbesiktningstvång. 

24§ 
Köttbesiktning utförs i ett slakteri eller på en 

slaktplats, om inte jord- och skogsbruksminis
teriet till den del som gäller den besiktning av 
levande djur som ingår i köttbesiktningen 
bestämmer något annat. 

I ett slakteri utförs köttbesiktningen av 
statens besiktningsveterinär. På en slaktplats 
utförs köttbesiktningen av en legitimerad vete
rinär som är kommunal tjänsteinnehavare och 
som i denna lag kallas kommunal besiktnings
veterinär. 

Kommunen skall ordna den besiktning av 
levande djur som ingår i köttbesiktningen, om 
besiktningen med stöd av en bestämmelse som 
utfärdats enligt l mom. utförs någon annan
stans än i ett slakteri eller på en slaktplats. 
Besiktningen utförs av en kommunal besikt
ningsveterinär. 

25 § 
Den veterinär som utför köttbesiktning i ett 

slakteri eller på en slaktplats skall vid behov 
även sörja för att de uppgifter som enligt lagen 
om djursjukdomar och djurskyddslagen samt 
de stadganden och bestämmelser som utfärdats 
med stöd av dem ankommer på besiktnings
veterinären fullgörs. 

Tillsynen över anläggningarna 

26§ 
Slakterierna och de inrättningar som finns i 

samband med dem övervakas av statens besikt
ningsveterinär. Övriga anläggningar övervakas 
av en kommunal tjänsteinnehavare som kom
munen har förordnat för uppgiften. Den tillsyn 
som ankommer på kommunen skall ordnas så 
att slaktplatser, kötthanteringsinrättningar och 
kyl- och fryslager övervakas av en legitimerad 
veterinär, som är kommunal tjänsteinnehavare. 

27 § 
Vid köttbesiktningen och övervakningen av 

anläggningarna kan en veterinär i tjänsteför
hållande enligt 24 och 26 §§ biträdas av assiste
rande personal. 

28 § 
Anläggningen skall på egen bekostnad se till 

att besiktningsveterinären och anläggningsöver
vakaren samt den assisterande personalen får 
tillgång till den extra arbetskraft, annan hjälp, 
de redskap samt de lokaliteter och personalrum 
som behövs för köttbesiktningen och tillsynen. 

Anläggningen skall på egen bekostnad ta de 
prov som behövs för tillsynen och som tillsyns
myndigheten bestämmer. 

När besiktning av levande djur utförs någon 
annanstans än i ett slakteri eller på en slakt
plats ankommer den skyldighet som nämns i l 
mom. på den som överlämnar djuret till be
siktning. 

Tillsynsmyndigheternas rätt att få information 
och utföra inspektion samt rätt att få och 

undersöka prov 

29 § 
Tillsynsmyndigheterna har rätt att av statliga 

och kommunala myndigheter samt näringsid
kare och andra personer som omfattas av 
skyldigheterna enligt denna lag få den infor
mation som behövs för tillsyn enligt denna lag. 

Rätten till information gäller även sådan 
information som behövs för tillsynen och som 
annars skulle vara sekretessbelagd på grund av 
att den gäller enskild affårsverksamhet eller 
yrkesutövning eller en enskild persons ekono
miska ställning eller hälsotillstånd. 

30§ 
Tillsynsmyndigheterna har rätt att utföra 

sådana inspektioner och undersökningar som 
tillsynen enligt denna lag förutsätter och att i 
detta syfte få tillträde till de ställen där 
verksamhet enligt denna lag bedrivs. 

Vad som l mom. stadgar om finska myndig
heters rätt att få tillträde till den anläggning 
som inspekteras gäller även sådana inspektörer 
av anläggningar i köttbranschen som avses i 
avtalet om Europeiska ekonomiska samarbets
området. 

31 § 
Tillsynsmyndigheterna har rätt att utan er

sättning ta en sådan mängd prov på kött och 
köttvaror i olika hanteringsled som behövs för 
de undersökningar som tillsynen kräver. Ovan
nämnda myndigheter har även rätt att inspek
tera den utrustning, de redskap och utrymmen 
som används i verksamheten. 

I fråga om provtagningen och undersökning-
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en av prov iakttas vad som stadgas eller 
bestäms med stöd av livsmedelslagen (526/41). 

Om provtagning i samband med köttbesikt
ningen bestäms särskilt. 

Föreskrifter och förbud 

32§ 
Om en anläggning eller verksamheten där 

inte uppfyller kraven i denna lag eller i de 
stadganden eller bestämmelser som utfårdats 
med stöd av den, skall anläggningsövervakaren 
uppmana anläggningen att avhjälpa olägenhe
terna i fråga. Den statliga besiktningsveterinär 
som övervakar anläggningen eller den kommu
nala övervakningsmyndigheten kan meddela 
sådana föreskrifter och förbud som behövs för 
förebyggande av hälsorisker. 

33 § 
Om kött eller en köttvara eller hanteringen 

eller transporten av dem eller de förhållanden 
under vilket detta sker inte uppfyller kraven i 
denna lag eller i de stadganden eller bestäm
melser som utfårdats med stöd av den, kan den 
statliga besiktningsveterinär som övervakar an
läggningen eller den kommunala övervaknings
myndigheten förbjuda att köttet eller köttvaran 
överlåts för användning som livsmedel eller 
används vid tillverkningen av livsmedel. Behö
rig myndighet kan härvid bestämma vad som 
skall ske med köttet eller köttvaran. I samband 
härmed skall det eftersträvas att den ekonomis
ka förlusten för den som äger egendomen blir 
så liten som möjligt. 

I brådskande fall kan den kommunala 
tjänsteinnehavare som övervakar anläggningen 
meddela en sådan föreskrift eller ett sådant 
förbud som avses i 32 § och ovan i l room. Den 
kommunala övervakningsmyndigheten skall 
utan dröjsmål informeras om föreskriften eller 
förbudet. 

34§ 
Innan ett beslut enligt 32 eller 33 §§ fattas 

skall myndigheten ge näringsidkaren eller hans 
företrädare tillfälle att bli hörd. I brådskande 
fall skall näringsidkaren eller hans företrädare 
ges tillfälle att bli hörd endast om de kan 
påträffas omedelbart. Näringsidkaren skall un
derrättas om beslutet. 

Vite samt hot om tvångsutförande och 
avbrytande 

35 § 
Länsstyrelsen kan förena en föreskrift eller 

ett förbud som statens besiktningsveterinär har 
meddelat med stöd av 32 eller 33 § med vite 
eller hot om tvångsutförande eller avbrytandet. 
Den kommunala övervakningsmyndigheten har 
motsvarande rätt i fråga om en föreskrift eller 
ett förbud som den eller den kommunala 
tjänsteinnehavare som övervakar anläggningen 
har meddelat. 

I ett ärende som gäller vite eller hot om 
tvångsutförande eller avbrytande tillämpas i 
övrigt vad som stadgas i viteslagen (1113/90). 

Omhändertagande av kött eller köttvaror 

36 § 
Den statliga besiktningsveterinär som över

vakar en anläggning eller den kommunala 
övervakningsmyndigheten kan omhänderta 
kött eller köttvaror, om det finns skäl att 
misstänka att ett förfarande som strider mot 
denna lag eller mot stadganden eller bestäm
melser som meddelats med stöd av den kan 
medföra direkta hälsorisker och åtgärderna en
ligt 32, 33 och 35 §§ inte kan anses tillräckliga. 

I brådskande fall kan beslut om omhänder
tagande fattas av den kommunala tjänstein
nehavare som övervakar anläggningen. Utöver 
vad som denna lag i övrigt stadgar om 
omhändertagande skall dessutom 33 § 2 room. 
tillämpas på brådskande åtgärder. 

37 § 
Omhändertagandet skall ske i vittnes närva

ro. Beträffande hörande av näringsidkaren eller 
hans företrädare innan ett beslut om 
omhändertagande fattas samt meddelande av 
beslutet gäller i tillämpliga delar vad som 
stadgas i 34 §. Till den från vilken egendomen 
tas skall ges ett intyg, av vilket framgår vad 
som har omhändertagits och orsaken till 
omhändertagandet. 

På den omhändertagna egendomen kan utan 
ersättning tas prov för undersökningar. 

Förvaring och användning av omhändertagen 
egendom 

38 § 
Den omhändertagna egendomen kan, märkt 



1994 rd - RP 49 47 

på lämpligt sätt, vid behov förvaras i anlägg
ningen eller i ett förseglat eller på annat sätt 
märkt lagerutrymme. Under den tid som un
dersökningar eventuellt behövs för utredande 
av den livsmedelshygieniska kvaliteten på egen
domen skall egendomen förvaras så att kvali
teten hela tiden är så hög som möjligt. 

Den myndighet som har fattat beslut om 
omhändertagande bestämmer för vilket ända
mål näringsidkaren skall använda eller sälja 
den omhändertagna egendomen. Beslutet skall 
fattas omedelbart efter omhändertagandet. I 
brådskande fall kan det ovan nämnda beslutet 
fattas av den kommunala tjänsteinnehavare, 
som övervakar anläggningen. Då gäller vad 
som stadgas i 33 § 2 mom. och 34 §. Om 
undersökningar måste göras för utredande av 
den omhändertagna egendomens livsmedelshy
gieniska kvalitet, skall beslutet fattas omedel
bart när undersökningsresultaten är klara. När 
beslutet fattas skall det eftersträvas att den 
ekonomiska förlusten för den som äger egen
domen blir så liten som möjligt. 

I beslutet om omhändertagande kan fast
ställas en viss tid inom vilken näringsidkaren 
skall vidta de åtgärder som statens besiktnings
veterinär eller den kommunala övervaknings
myndigheten bestämmer. Om näringsidkaren 
inte iakttar den fastställda tiden, kan länssty
relsen eller den kommunala övervakningsmyn
digheten besluta om tvångsutförande på nä
ringsidkarens bekostnad. 

39 § 
Om förundersökningsmyndigheten med stöd 

av tvångsmedelslagen (450/87) har beslagtagit 
kött eller köttvaror vid en anläggning, får 
förundersökningsmyndigheten sälja egendomen 
endast för ett ändamål som den statliga besikt
ningsveterinär som övervakar anläggningen el
ler den kommunala övervakningsmyndigheten 
godkänner. Den statliga besiktningsveterinären 
eller den kommunala övervakningsmyndighe
ten kan bestämma att egendomen i stället för 
att säljas skall förstöras, om hälsoskäl kräver 
det. 

40§ 
Den statliga besiktningsveterinär som över

vakar anläggningen eller den kommunala över
vakningsmyndigheten bestämmer vad som skall 
ske med kött eller köttvaror som omhänderta
gits eller beslagtagits, om åtal inte väcks för 
brott mot denna lag eller om domstolen inte 

förklarar den beslagtagna egendomen förbru
ten till staten. 

Den omhändertagna eller beslagtagna egen
domen skall härvid oförändrad återbördas till 
ägaren, om det med hänsyn till hälsoskäl inte 
finns hinder för det. I annat fall skall egendo
men överlåtas till ägaren för att av honom 
användas eller säljas för ett ändamål som den 
statliga besiktningsveterinär som övervakar an
läggningen eller den kommunala övervaknings
myndigheten godkänner. När beslut fattas skall 
det eftersträvas att den ekonomiska förlusten 
för den som äger egendomt!n blir så liten som 
möjligt. 

Återkallande av godkännande av en anläggning 

41 § 
Om förhållandena vid en anläggning eller 

verksamheten där inte uppfyller kraven i denna 
lag eller i de stadganden eller bestämmelser 
som utfärdats med stöd av den och har 
missförhållandena inte avhjälpts trots uppma
ning av den statliga besiktningsveterinär som 
övervakar anläggningen eller den kommunala 
övervakningsmyndigheten, skall den myndighet 
som godkänt anläggningen förplikta anlägg
ningen att avhjälpa bristerna inom en viss tid. 
Godkännandet av anläggningen kan temporärt 
återkallas helt eller delvis för den tid ärendet 
behandlas, om hälsoskäl kräver det. 

Om uppmaningen inte följs, skall den myn
dighet som godkänt anläggningen återkalla 
godkännandet av anläggningen. 

Den kommunala övervakningsmyndigheten 
skall vidta de åtgärder som avses i l och 2 
mom. på uppmaning av anstalten för veteri
närmedicin och livsmedel. 

Tillsynen över de stadganden som gäller det 
vatten som används vid en anläggning och 
hälsotillståndet hos personalen vid en anläggning 

42 § 
Tillsynsmyndigheterna enligt denna lag kon

trollerar att det vatten som används vid en 
anläggning och hälsotillståndet hos den perso
nal som där hanterar kött eller köttvaror 
uppfyller kraven i hälsovårdslagen och lagen 
om smittsamma sjukdomar samt i de bestäm
melser som utfärdats med stöd av dem. 

Vad som i detta kapitel stadgas om kraven 
enligt denna lag gäller i fråga om det vatten 
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som används vid en anläggning samt hälso
tillståndet hos den personal som hanterar kött 
eller köttvaror vid anläggningen de krav som 
uppställs i hälsovårdslagen och lagen om smitt
samma sjukdomar samt i de bestämmelser som 
utfärdats med stöd av dem. 

5 kap. 

Ändringssökande 

Sökande av änclring i beslut av statens 
besiktningsveterinär 

43 § 
Ändring i ett beslut av statens besiktnings

veterinär kan sökas genom besvär hos länsrät
ten inom 30 dagar från delfåendet. 

Ett skriftligt köttbesiktningsbeslut skall ut
färdas endast om köttets ägare eller innehavare 
eller producenten ber om det. I beslutet skall 
härvid de skäl på vilka beslutet grundar sig 
anges och till beslutet skall fogas besvärsanvis
ning. Ändring i ett köttbesiktningsbeslut får 
sökas av köttets ägare eller innehavare eller 
producenten. Ett köttbesiktningsbeslut skall 
iakttas trots att besvär har anförts. 

Sökande av ändring i beslut av en kommunal 
myndighet 

44§ 
I ett beslut som en kommunal tjänstein

nehavare har fattat med stöd av denna lag får 
ändring inte sökas genom besvär. Den som är 
missnöjd med ett beslut har rätt att få beslutet 
prövat av den nämnd eller det organ som avses 
i 11 § l mom. Ett sådant rättelseyrkande skall 
framställas skriftligen inom 14 dagar från det 
beslutet delgavs. Till beslutet skall fogas anvis
ningar om hur rättelseyrkandet skall föras till 
det kommunala organet för prövning. 

Ändring i ett beslut som den kommunala 
nämnd eller det kommunala organ som avses i 
11 § l mom. har fattat med anledning av 
rättelseyrkande enligt l mom. eller i något 
annat beslut som nämnden eller organet har 
fattat med stöd av denna lag kan sökas i den 
ordning som stadgas i lagen om ändringssö
kande i förvaltningsärenden (154/50) genom 
anförande av besvär hos länsrätten inom 30 
dagar från delfåendet. 

Utan hinder av l och 2 mom. skall stad
gandena i 43 § iakttas när det gäller ett kött-

besiktningsbeslut som den kommunala besikt
ningsveterinären har utfärdat och sökande av 
ändring i ett sådant beslut. Om besiktningen av 
levande djur har utförts någon annanstans än i 
ett slakteri eller på en slaktplats skall det 
köttbesiktningsbeslut som gäller besiktning av 
levande djur emellertid alltid utfärdas skriftligt. 

Sökande av ändring i beslut av någon annan 
myndighet 

45 § 
Ändring i ett beslut som länsstyrelsen och 

anstalten för veterinärmedicin och livsmedel 
har fattat med stöd av denna lag kan sökas i 
den ordning som stadgas i lagen om ändrings
sökande i förvaltningsärenden genom anföran
de av besvär hos högsta förvaltningsdomstolen. 

Ett beslut av den tullmyndighet eller annan 
myndighet som har utfört en importkontroll 
kan överklagas på det sätt som därom stadgas 
särskilt. 

Verkställighet 

46 § 
I ett beslut som fattas med stöd av 32, 33, 35, 

36, 38-41, 43-45 och 60 §§ kan bestämmas 
att beslutet skall iakttas innan det har vunnit 
laga kraft eller innan rättelseyrkandet har 
behandlats, om inte den kommunala övervak
ningsmyndighet som behandlar rättelseyrkan
det eller besvärsinstansen bestämmer något 
annat. Rättelseyrkande och besvär skall be
handlas i brådskande ordning. 

6 kap. 

straffstadganden 

straffstadganden 

47 § 
Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet 
l) använder kött eller köttvaror som livsme

del eller hanterar, transporterar, importerar 
eller exporterar sådana i strid med denna lag 
eller de stadganden eller bestämmelser som 
meddelats med stöd av den, 

2) bedriver verksamhet enligt denna lag vid 
en sådan anläggning som inte har godkänts 
enligt denna lag eller vars godkännande har 
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återkallats temporärt eller helt eller utan ett på 
behörig sätt godkänt egenkontrollsystem, 

3) bryter mot en föreskrift, ett förbud eller 
ett beslut om omhändertagande som en myn
dighet har meddelat med stöd av denna lag, 

4) trots uppmaning av anläggningsövervaka
ren underlåter att föra bok eller lämna uppgif
ter enligt 17 § eller lämna meddelande enligt 
20 § eller 

5) i strid med denna lag eller de stadganden 
och bestämmelser som utfärdats med stöd av 
den bedriver annan än i 1--4 punkten nämnd, 
i denna lag avsedd verksamhet 

skall för brott mot kötthygienlagen dömas till 
böter eller fängelse i högst sex månader, om 
inte strängare straff för gärningen stadgas i 
någon annan lag. 

Tillsynsmyndigheterna behöver inte till för
undersökningsmyndigheten anmäla en förseelse 
som med tanke på helheten kan anses som 
uppenbart ringa. 

Den som bryter mot ett förbud eller en 
förpliktelse som har bestämts med stöd av 
denna lag och förenats med vite kan inte 
dömas till straff för samma gärning. 

48 § 
Den som uppsåtligen bryter mot tystnads

plikten enligt 53 § skall för brott mot tystnads
plikt enligt kötthygienlagen dömas till böter 
eller fängelse i högst sex månader, om inte 
strängare straff stadgas i någon annan lag. 

Allmän åklagare får inte väcka åtal för brott 
enligt l mom., om inte målsäganden anmäler 
brottet för åtal. 

Om en tjänsteman eller offentligt anställd 
arbetstagare bryter mot tystnadsplikten, tilläm
pas dock stadgandena i 40 kap. 5 § strafflagen. 

Förverkandepåföljd 

49§ 
Kött eller köttvaror som hanteras, transpor

teras, importeras, exporteras eller saluhålls i 
strid med denna lag eller de stadganden och 
bestämmelser som utfärdats med stöd av den 
eller deras värde kan dömas helt eller delvis 
förbrutna till staten. 

När den ekonomiska fördel som ett brott 
enligt 47 eller 48 §medfört och de föremål eller 
annan egendom som använts för brottet döms 
förbrutna till staten iakttas vad som stadgas i 2 
kap. 16 § strafflagen. 

7 340332K 

7 kap. 

Särskilda stadganden 

Avgifter 

50§ 
Staten får uppbära avgift av en anläggning 

för sådan köttbesiktning, sådan tillsyn över 
anläggningen och de undersökningar dessa 
förutsätter samt sådant godkännande av an
läggningen eller dess egenkontrollsystem som 
enligt denna lag ankommer på staten. A v gift 
kan även uppbäras för sådan rådgivning som 
gäller en anläggnings byggnadsplan och som är 
mera omfattande än normalt. Vid bestämman
det av avgifterna skall lagen om grunderna för 
avgifter till staten (150/92) iakttas, om inte 
något annat följer av ett internationellt avtal 
som är förpliktande för Finland. 

51 § 
Kommunen kan uppbära avgift av en an

läggning för följande uppgifter enligt denna 
lag: 

l) godkännande av en anläggning och 
dess egenkontrollsystem samt granskning av 
de ansökningshandlingar som skall tillställas 
EFT A:s övervakningsmyndighet, 

2) köttbesiktning samt undersökningar och 
tillsyn i samband därmed, 

3) tillsyn över kötthanteringsinrättningar 
och frys- och kyllager till den del tillsynen inte 
överskrider den tillsyn som förutsätts i de 
föreskrifter som jord- och skogsbruksministe
riet meddelar med stöd av 56§, 

4) tillsyn över en anläggning som exporterar 
kött och köttvaror utanför Europeiska ekono
miska samarbetsområdet till den del exporten 
på yrkande av mottagarlandet förutsätter en 
mera omfattande tillsyn än normalt samt 

5) rådgivning som gäller anläggningars 
byggnadsplaner och som är mera omfattande 
än normalt. 

För sådan besiktning av levande djur som 
hänför sig till köttbesiktningen och utförs 
någon annanstans än i en anläggning kan 
kommunen uppbära avgift av den som över
lämnar djuret till besiktning. 

A v gifterna enligt l och 2 m om. uppbärs 
enligt en taxa som kommunen har godkänt. 
A v gifterna får bestämmas så att de högst 
motsvarar självkostnadsvärdet Avgifterna får 
indrivas utan dom eller beslut i den ordning 
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som stadgas i lagen om indrivning av skatter 
och avgifter i utsökningsväg (367/61). 

52§ 
Vid bestämmandet av avgifterna för import

och exportkontroll skall lagen om grunderna 
för avgifter till staten iakttas, om inte något 
annat följer av ett internationellt avtal som är 
förpliktande för Finland. 

Tystnadsplikt 

53§ 
Den som vid övervakningen av att denna lag 

iakttas eller vid utförandet av undersöknings
uppgifter eller andra uppgifter som hänför sig 
till övervakningen eller av en undersökning 
enligt 19 § har fått kännedom om en enskild 
persons eller ett samfunds ekonomiska ställ
ning, affärs- eller yrkeshemlighet eller om en 
enskild persons personliga omständigheter får 
inte utan samtycke av den som saken gäller 
yppa dessa uppgifter för utomstående eller 
använda dem för uppnående av enskild nytta. 

Vad som l mom. stadgar hindrar inte att 
uppgifter och handlingar lämnas till 

l) statliga och kommunala myndigheter för 
utförande av uppgifter enligt denna lag, 

2) åklagar-, polis- eller tullmyndigheter för 
utredande av brott, 

3) myndighet som behandlar sökande av 
ändring i ett ärende enligt denna lag eller 

4) utländska organ och inspektörer som 
förutsätts av ett internationellt avtal som Fin
land har antagit, i de fall då avtalet förutsätter 
detta. 

Om tystnadsplikten i fråga om uppgifter som 
gäller en enskild persons hälsotillstånd stadgas 
särskilt. 

Anläggningsregister 

54§ 
Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel 

för ett register över alla godkända anlägg
ningar. Kommunen för ett register över de 
anläggningar som den övervakar. I registren 
kan införas de uppgifter som behövs för 
tillsynen över att denna lag iakttas. 

Kommunen skall meddela anstalten för ve-

terinärmedicin och livsmedel sådana uppgifter 
ur sitt register som anstalten bestämmer. 

statsandel 

55§ 
På sådan verksamhet som kommunen ordnar 

med stöd av denna lag tillämpas lagen om 
planering av och statsandel för social- och 
hälsovården (733/92), om inte något annat 
stadgas genom lag. 

På verksamhet enligt denna lag tillämpas 
dock inte 6 § l mom. l och 2 punkten lagen om 
planering av och statsandel för social- och 
hälsovården. 

Närmare bestämmelser 

56§ 
Jord- och skogsbruksministeriet meddelar 

vid behov närmare föreskrifter om 
l) godkännande av anläggningar, livsme

delshygieniska krav för anläggningar, deras 
utrustning och verksamhet samt verksamhets
miljö samt ordnande av anläggningens verk
samhet och egenkontroll och utbildning för 
anläggningens personal i samband därmed, 

2) anläggningarnas bokförings- och anmäl
ningsskyldighet enligt denna lag samt de upp
gifter som skall inhämtas om slaktdjuren och 
behandlingen av dem, 

3) anmälningsskyldigheten enligt 20 §, 
4) de åtgärder som krävs för att djuren skall 

kunna identifieras och den provtagning som 
avses i 19 §, 

5) transport och behandling av slaktdjur 
samt slaktning, 

6) köttbesiktning, bedömning av kött, han
tering och förvaring av kött som godkänts och 
kött som kasserats vid köttbesiktningen samt 
bokföring i samband härmed, 

7) livsmedelshygieniska krav för tillverkning 
av köttvaror samt för hantering och transport 
av kött och köttvaror, 

8) tillsynen över anläggningarna och de 
tvätt- och desinfektionsmedel som skall använ
das vid dem, 

9) behörighetskraven för den personal som 
biträder veterinären vid köttbesiktningen och 
tillsynen över anläggningarna, 

l O) märkning av kött och köttvaror samt de 
tillbehör som används vid märkningen, 

11) de intyg och andra handlingar som skall 
åtfölja kött och köttvaror, 

12) den livsmedelshygieniska kvaliteten på 
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kött och köttvaror samt högsta tillåtna mäng
der främmande ämnen i kött och övervakning
en av dem samt 

13) förande av register enligt 54§ samt de 
uppgifter som skall införas i det och meddelas 
anstalten för veterinärmedicin och livsmedel. 

Sådana föreskrifter som avses i l mom. 8 och 
9 punkten och som gäller kommunerna kan 
meddelas endast till de delar de är nödvändiga 
för att avtalet om Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet skall kunna verkställas. 

Import och export 

57§ 
Kött och köttvaror får importeras, om de 

uppfyller de krav som jord- och skogsbruksmi
nisteriet bestämmer och de handlingar som 
ministeriet bestämmer företes i samband med 
importen. Jord- och skogsbruksministeriet 
meddelar dessutom behövliga föreskrifter om 
kontrollförfarandet i samband med införseln 
och om införselkontrollorterna. 

Jord- och skogsbruksministeriet kan förbju
da import av kött och köttvaror, om hygienis
ka missförhållanden i avsändar- eller ur
sprungsstaten kräver det. 

Jord- och skogsbruksministeriet skall medde
la sådana föreskrifter och förbud enligt l och 2 
mom. som gäller kött och köttvaror från 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet på 
ett sätt som överensstämmer med avtalet om 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

58§ 
Kött och köttvaror får exporteras, om de 

uppfyller kraven i denna lag och i de stadgan
den och bestämmelser som utfårdats med stöd 
av den. 

Ett varuparti som exporteras till Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet skall märkas på 
det sätt som jord- och skogsbruksministeriet 
bestämmer i enlighet med avtalet om Europeis
ka ekonomiska samarbetsområdet och partiet 
skall åtföljas av de exporthandlingar som mi
nisteriet bestämmer i enlighet med nämnda 
avtal. 

Utan hinder av l mom. skall kött och 
köttvaror som exporteras till ett land utanför 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
uppfylla kraven i denna lag och i de stadgan
den och bestämmelser som utfårdats med stöd 
av den, i den utsträckning som jord- och 
skogsbruksministeriet bestämmer, samt dess-

utom kraven i respektive mottagarland. Om 
mottagarstaten kräver särskilt godkännande av 
exportanläggning, skall anläggningen ansöka 
om sådant godkännande hos anstalten för 
veterinärmedicin och livsmedel. Anstalten för 
veterinärmedicin och livsmedel kan återkalla 
ett godkännande av exportanläggning, om an
läggningen inte längre uppfyller kraven i re
spektive mottagarstat 

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar 
vid behov närmare föreskrifter om ordnandet 
av exportkontroller. 

Allmänna stadganden om import- och export
övervakningen 

59§ 
Import- och exportövervakningen av kött 

och köttvaror sköts av anstalten för veterinär
medicin och livsmedel samt tullmyndigheterna. 

Den besiktning av kött och köttvaror som 
ankommer på anstalten för veterinärmedicin 
och livsmedel kan även utföras av en legitime
rad veterinär som anstalten för veterinärmedi
cin och livsmedel bemyndigat. Den veterinär 
som har bemyndigats att utföra besiktningar 
står i denna uppgift under anstaltens för 
veterinärmedicin och livsmedel ledning och 
tillsyn och utför uppdraget under tjänsteman
naansvar. Den veterinär som bemyndigats att 
utföra besiktningar har rätt att för besikt
ningen erhålla arvode och resekostnadsersätt
ning så som därom stadgas särskilt. 

Importörerna och exportörerna skall på egen 
bekostnad lämna den hjälp som behövs vid 
import- och exportkontrollerna och vid prov
tagningen i samband med dem. 

60 § 
Kött och köttvaror som förkastas vid en 

import- eller exportkontroll skall i enlighet med 
vad anstalten för veterinärmedicin och livsme
del eller tullmyndigheten bestämmer, beroende 
på vilken myndighet som utfört kontrollen, 
exporteras, användas för ett ändamål som den 
myndighet som utfört kontrollen godkänner 
eller förstöras. Importören eller exportören kan 
välja vilken av ovan nämnda åtgärder som 
skall vidtas, om inte något annat följer av 
hälsoskäl eller den övriga lagstiftningen. Im
portören eller exportören svarar för att åtgär
derna vidtas och för kostnaderna för dem. 

Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel 
eller tullmyndigheten kan bestämma att de 
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åtgärder som importören eller exportören skall 
vidta i fråga om de varor som har förkastats 
vid import- eller exportkontrollen skall vidtas 
av någon annan på importörens eller exportö
rens bekostnad, om importören eller exportö
ren har underlåtit att vidta dem. Vid tvångs
utförande skall stadgandena i viteslagen iakttas 
i tillämpliga delar. 

61 § 
Kommunen skall ordna tillsynen över an

läggningarna så att, om avtalet om Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet eller en motta
garstat utanför Europeiska ekonomiska samar
betsområdet kräver det, en anläggning överva
kas och de handlingar som behövs för exporten 
utfärdas av en veterinär i tjänsteförhållande. 

Laboratorier 

62§ 
Jord- och skogsbruksministeriet godkänner 

nationella referenslaboratorier enligt avtalet 
om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
att utföra undersökningar av kött och köttva
ror samt fastställer deras uppgifter. 

Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel 
godkänner de laboratorier som får utföra 
undersökningar av främmande ämnen och mik
robiologiska undersökningar i samband med 
köttbesiktningen. Anstalten för veterinärmedi
cin och livsmedel för ett register över de 
laboratorier som den godkänner. 

Handräckning 

63 § 
Polis- och tullmyndigheterna är skyldiga att 

på begäran av tillsynsmyndigheterna enligt 
denna lag ge tillsynsmyndigheterna handräck
ning vid utförandet av uppgifter enligt denna 
lag och de stadganden och bestämmelser som 
utfärdats med stöd av den. 

Andra internationella avtal 

64§ 
Vad som denna lag stadgar om avtalet om 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och 
om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
gäller på lämpligt sätt andra internationella 

avtal som är förpliktande för Finland samt de 
stater som slutit avtalet i fråga. 

Bemyndigande att utfärda förordning 

65 § 
Utan hinder av vad som stadgas ovan i 

denna lag kan genom förordning som avses i 
2 § 2 mom. stadgas 

l) att länsstyrelsen godkänner renslakterier 
och renslaktplatser samt ordnar köttbesiktning 
och övervakning enligt denna lag i renslakterier 
och på renslaktplatserna, 

2) att för köttbesiktning som utförs i ett 
renslakteri eller på en renslaktplats samt för 
tillsynen över slakteriet och slaktplatsen upp
bärs avgift av den näringsidkare som har 
begärt köttbesiktning, 

3) att kommunen godkänner viltslakterier 
samt ordnar köttbesiktning och övervakning 
vid dem, om slaktningen inte sker i ett slakteri 
som anstalten för veterinärmedicin och livsme
del har godkänt, samt 

4) om inspektioner på en lägenhet som 
levererar fjäderfä till slaktning och om bokfö
ringsskyldigheten i anslutning till uppfödning 
av fjäderfä. 

66 § 
Närmare stadganden om verkställigheten av 

denna lag kan vid behov utfårdas genom 
förordning, dock inte om förfarande som gäller 
kommunala myndigheter. 

Genom förordning kan även stadgas att 
jord- och skogsbruksministeriet kan meddela 
närmare föreskrifter om tillämpningen av den 
förordning som avses i l mom. 

8 kap. 

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden 

Ikraftträde/sestadganden 

67 § 
Denna lag träder i kraft den l juli 1994. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen för

utsätter får vidtas innan den träder i kraft. 

68 § 
Genom denna lag upphävs lagen den 25 

mars 1960 om köttbesiktning (160/60) jämte 
ändringar. 
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De beslut som jord- och skogsbruksministe
riet och ministeriets veterinäravdelning har 
meddelat med stöd av lagen om köttbesiktning 
och de förordningar som utfärdats med stöd av 
den är dock fortfarande i kraft tills de ändras 
eller upphävs. 

Övergångsstadganden 

69 § 
Ärenden som är anhängiga när denna lag 

träder i kraft behandlas enligt de stadganden 
som gäller vid ikraftträdandet. Den myndighet 
som skall behandla ett ärende som gäller 
godkännande av anläggning bestäms dock en
ligt denna lag. I fråga om ärenden som gäller 
godkännande av en anläggning kan anlägg
ningen härvid begära att den skall godkännas 
enligt denna lag i stället för enligt det förfa
rande som ingår i lagen om köttbesiktning eller 
hälsovårdslagen. 

70§ 
De anläggningar som är i drift när denna lag 

träder i kraft skall inom en viss tid från det 
denna lag trädde i kraft, vilken fastställs genom 
förordning, bringas i överensstämmelse med 
denna lag och de stadganden och bestämmelser 
som utfärdats med stöd av den. Detsamma 
gäller sådana anläggningar vilkas ansökan om 
att bli godkända är anhängiga när denna lag 
träder i kraft, om ansökan i enlighet med 69 § 
avgörs med stöd av lagen om köttbesiktning 
eller hälsovårdslagen. 

Helsingfors den 22 april 1994 

Genom förordning kan även stadgas om 
exportbegränsningar för ovan nämnda över
gångsperiod för kött och köttvaror som här
stammar från i l mom. avsedda anläggningar. 

71 § 
En anläggning som innan denna lag trädde i 

kraft har godkänts som livsmedelslokal med 
stöd av hälsovårdslagen eller en anläggning 
som har godkänts enligt lagen om köttbesikt
ning skall av anstalten för veterinärmedicin och 
livsmedel eller den kommunala övervaknings
myndigheten konstateras vara godkänd enligt 
denna lag efter det att anstalten eller den 
kommunala övervakningsmyndigheten har för
säkrat sig om att anläggningen uppfyller krav
en i denna lag och i de stadganden och 
bestämmelser som utfärdats med stöd av den. 
Härvid behöver anläggningen inte särskilt an
söka om godkännande enligt denna lag. 

Den kommunala övervakningsmyndigheten 
skall meddela anstalten för veterinärmedicin 
och livsmedel de anläggningar som den med 
stöd av l mom. har godkänt utan ansökan för 
införande av dem i det riksomfattande regist
ret. 

72§ 
En veterinär som innan denna lag trädde i 

kraft har godkänts att besiktiga kött och 
köttvaror som har införts till landet får utan 
särskilt bemyndigande fortsätta med denna 
uppgift efter det att lagen trätt i kraft, om inte 
anstalten för veterinärmedicin och livsmedel 
bestämmer något annat. 
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