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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om ändring av 6 och 24 § livsmedelslagen

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att den be-
stämmelse i livsmedelslagen som gäller på-
ståenden om hälsan vid marknadsföringen av
livsmedel ändras så att den exakt motsvarar
bestämmelserna i direktiv 2000/13/EG om
märkning och presentation av livsmedel samt
om reklam för livsmedel. Det föreslås dess-
utom att bestämmelsen om de avgifter som

skall uppbäras för tillsynen ändras så att den
är förenlig med andra lagar som gäller miljö-
och hälsoskyddet och att den på ett mer en-
hetligt sätt kan tillämpas i kommunerna.

Lagen avses träda i kraft omedelbart efter
det att den har antagits och blivit stadfäst.

—————

MOTIVERING

1. Nuläge

Påståenden som gäller hälsan

Enligt 6 § livsmedelslagen (361/1995) är
det förbjudet att framföra påståenden som
gäller hälsan samt uppgifter om att ett livs-
medel har medicinska egenskaper eller hän-
visningar till sådana uppgifter. Bestämmel-
sen omfattar samtliga livsmedel och mark-
nadsföringen av livsmedel i dess helhet. Ett
påstående som avses i 6 § livsmedelslagen
anses strida mot bestämmelserna i livsme-
delslagen om än det vore sant. Bestämmelsen
i livsmedelslagen baserar sig på Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2000/13/EG
(kodifierad version av rådets direktiv
79/112/EEG jämte ändringar). Enligt artikel
2 punkt b i direktivet får inte märkningen och
dess närmare utformning tillskriva livsmedel
egenskaper som förebygger, behandlar eller
botar någon sjukdom hos människor eller an-
tyda sådana egenskaper.

I 6 § livsmedelslagen ingår ingen definition
på påståenden som gäller hälsan. I regering-
ens proposition till Riksdagen med förslag
till livsmedelslag (RP 325/94 rd) konstateras
att förbjudna vore närmast sådana påståenden
som hänvisar till att livsmedlet har läkande,
sjukdomsförhindrande eller motsvarande te-
rapeutisk verkan. Vid bedömning av mark-

nadsföringen skall man alltid ta hänsyn till
vilken uppfattning marknadsföringen i dess
helhet är ägnad att skapa hos konsumenten.

Det har blivit allt vanligare att man vid
marknadsföringen av livsmedel använder sig
av olika slags påståenden som gäller ett
livsmedels eventuella verkningar på männi-
skors hälsa och välbefinnande. I fråga om
näringspåståenden handlar det om att ett
visst näringsämne antingen ingår eller inte
ingår i ett livsmedel eller om mängden av ett
visst näringsämne i ett livsmedel eller om
livsmedlets näringsvärde jämfört med andra
motsvarande livsmedel (t.ex. innehåller rik-
ligt med kalcium eller fibrer eller har låg
fetthalt). De s.k. funktionella påståendena
handlar om de gynnsamma verkningar som
ett livsmedel, ett näringsämne eller någon
annan ingrediens som ingår i ett livsmedel
har på människans normala livsfunktioner
(t.ex. kalcium stärker benstommen, fibrerna
främjar tarmfunktionen). De påståenden som
antyder minskad risk för sjukdom är förknip-
pade med en faktor som medför ökad risk för
en viss sjukdom (t.ex. lågt kalciumintag kan
öka risken för osteoporos - produkten X in-
nehåller rikligt med kalcium, järnbrist kan
leda till anemi - produkten Y är en god järn-
källa, produkten ABC sänker blodtrycket).

Förbudet enligt 6 § livsmedelslagen att
framföra påståenden som gäller hälsan har
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varit svårt att tillämpa i situationer där en
näringsidkare vid marknadsföringen av ett
livsmedel vill framhäva de positiva verk-
ningar som livsmedlet i fråga har på männi-
skors hälsa. Livsmedelsverket publicerade
1997 en handbok för tillsynen över påståen-
den som gäller medicinska egenskaper och
hälsan som är avsedd för myndigheter.
Handboken innehåller Livsmedelsverkets re-
kommendationer om hur 6 § livsmedelslagen
bör tolkas samt en omfattande förteckning
över exempel på tillåtna och förbjudna påstå-
enden. När handboken blev färdig konstate-
rade Livsmedelsverket att man inom några år
kommer att bedöma hur handboken har fun-
gerat i praktiken och om det finns behov att
revidera själva handboken eller den förteck-
ning över exempel som finns som bilaga till
den. Revideringen av handboken har påbör-
jats år 2000 och en separat handbok om till-
synen av kolesterolpåståenden har kommit
ut.

Enligt kommissionens utgav i januari 2000
en vitbok om livsmedelssäkerhet (KOM
1999 (719) slutlig) överväger kommissionen
ändring av direktivet om märkning och pre-
sentation av livsmedel så att där definieras de
krav som ställs på framförandet av s.k. funk-
tionella påståenden och på användningen av
näringspåståenden vid marknadsföringen av
livsmedel. Kommissionen konstaterar i vit-
boken att avsikten är att man i fortsättningen
inte heller skall tillåta påståenden enligt vilka
ett livsmedel har egenskaper som förebygger,
behandlar eller botar någon sjukdom hos
människor.

Framförande av påståenden som gäller häl-
san vid marknadsföringen av livsmedel be-
handlas också globalt bl.a. i en märknings-
kommitté som finns vid Codex Alimenta-
riuskommissionen, som lyder under FAO och
WHO. I Codex har påståendena delats in i
näringspåståenden (nutrition function claims,
enhanced function claims) och påståenden
som gäller minskad risk för sjukdom (reduc-
tion of disease risk claims). I Codex har be-
handlingen av ärendet som rör påståendena
nyss påbörjats. Som utgångspunkt för att på-
ståenden som gäller minskad risk för sjuk-
dom skall tillåtas och de villkor som skall
ställas för dessa har man tagit en s.k. tvåfas-
modell där man först skall informera om kos-

tens betydelse för hälsan och därefter lämna
sådana uppgifter om sammansättningen av
produkten som stöder påståendet. Motsva-
rande modell har redan lanserats i Sverige
och används också i Livsmedelsverkets
handbok om tillsynen över kolesterolpåstå-
enden.

Forskningen i livsmedlens verkningar på
hälsan är på en hög nivå i Finland. Den nuva-
rande ordalydelsen i 6 § livsmedelslagen till-
sammans med den handbok för tillsynen över
påståenden som publicerats av Livsmedels-
verket har dock lett till en situation där livs-
medelsindustrin vid marknadsföringen av de
produkter som den utvecklat inte till fullo
kan framhäva livsmedlens hälsofrämjande
verkningar. År 1999 framlade Livsmedelsin-
dustriförbundet till handels- och industrimi-
nisteriet ett förslag om att man vid marknads-
föringen av livsmedel utöver näringspåståen-
den skulle kunna framföra s.k. funktionella
påståenden och påståenden som gäller mins-
kad risk för sjukdom. Europeiska livsmedels-
industriförbundet CIAA har till Europeiska
kommissionen framlagt motsvarande förslag
om precisering av gemenskapslagstiftningen
(direktivet om märkning och presentation av
livsmedel) angående påståenden som gäller
hälsan. En arbetsgrupp vid namn Elintarvike
2000 som tillsatts av handels- och industri-
ministeriet föreslog i en rapport som den
publicerat i december 1999 att de nationella
bestämmelserna om användningen av påstå-
enden som gäller hälsan bör göras klarare när
det gäller s.k. funktionella påståenden. Ar-
betsgruppen föreslog dessutom att man utre-
der huruvida påståenden som gäller minskad
risk för sjukdom kan tillåtas vid marknadsfö-
ringen av livsmedel.

Avgifter för tillsynen

Livsmedelsverket svarar för ledningen,
planeringen och utvecklingen av tillsynen
över att livsmedelsbestämmelserna iakttas. I
praktiken sker tillsynen huvudsakligen i
kommunerna. Enligt 18 § livsmedelslagen
skall vid livsmedelstillsynen tillsynsåtgärder
vidtas regelbundet och särskilt när det kan
misstänkas att brott mot livsmedelsbestäm-
melserna förekommer.

Enligt 24 § livsmedelslagen uppbär kom-
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munen hos näringsidkaren enligt en av kom-
munen godkänd taxa en avgift för tagning
och undersökning av prov inom den regel-
bundna tillsyn som avses i 18 § 1 mom.

De kommunala myndigheter som ansvarar
för livsmedelstillsynen tillämpar i sin verk-
samhet utöver livsmedelslagen också lagen
om livsmedelshygien (1195/1996), den s.k.
hygienlagen, när det gäller animaliska pro-
dukter, samt hälsoskyddslagen (763/1994).
Dessa lagars bestämmelser om avgifter som
skall uppbäras för tillsynen är inte helt enhet-
liga. Riksdagen förutsatte år 1995 att reger-
ingen vidtar åtgärder för att bestämmelserna
om avgiftssystemen inom miljö- och hälso-
skyddet skall förenhetligas. Jord- och skogs-
bruksministeriet och social- och hälsovårds-
ministeriet har vidtagit de åtgärder som för-
utsattes i riksdagens uttalande i den lagstift-
ning som gäller deras förvaltningsområde.

I 50 § hygienlagen ingår en uppräkning av
de uppgifter för vars utförande kommunen
skall uppbära avgift av näringsidkaren. Den
princip i hygienlagen enligt vilken tillsynen
är avgiftsbelagd baserar sig till en stor del på
Europeiska gemenskapens lagstiftning. En-
ligt 50 § hälsoskyddslagen skall kommunen
uppbära en avgift för provtagning och under-
sökning som hänför sig till tillsynen över ef-
terlevnaden av de föreskrifter som meddelats
om anmälan om livsmedellokal med stöd av
13 och 14 §. Den livsmedelstillsyn som ba-
serar sig på hygienlagen och hälsoskyddsla-
gen har karaktären av tillsyn över förhållan-
dena. Tillsynen enligt livsmedelslagen å sin
sida har karaktären av produktkontroll. Det
är därför omöjligt att i de nämnda lagarna
helt enhetligt definiera avgifterna för tillsy-
nen.

En central princip i fråga om livsmedels-
tillsyn är minskning av de risker som är för-
enade med livsmedel och förebyggande av
risker i ett så tidigt skede som möjligt. Det
primära ansvaret för livsmedelssäkerheten vi-
lar alltid på näringsidkaren. Livsmedelslagen
i likhet med hälsoskyddslagen och hygienla-
gen förutsätter att näringsidkaren identifierar
och räknar upp de kritiska skedena i tillverk-
ningen och hanteringen av livsmedel och vid-
tar nödvändiga åtgärder för övervakning av
dessa. I detta syfte skall näringsidkaren göra
upp en skriftlig plan för egenkontroll och föl-

ja den. Tillsynsmyndigheterna skall vid be-
hov handleda näringsidkaren i uppgörandet
av planen för egenkontroll. Egenkontrollen
förutsätter ofta också provtagning och labo-
ratorieanalyser. Näringsidkaren står för de
kostnader som medförs av egenkontrollen.
Eftersom det är näringsidkaren som ansvarar
för egenkontrollen, skall tillsynsmyndighe-
terna inte ingripa i genomförandet av egen-
kontrollen t.ex. när det gäller tagning och
undersökning av prov.

Tillsynsmyndighetens uppgift är att över-
vaka att näringsidkarens egenkontroll funge-
rar på ett tillräckligt effektivt sätt. I princip
skall egenkontrollen basera sig på riskanalys.
Om myndigheten bedömer att egenkontrollen
är bra planerad och fungerar på ett tillräckligt
effektivt sätt, kan myndigheten minska till-
synen över egenkontrollen och den provtag-
ning som sker i anslutning till denna. Om å
andra sidan tillsynsmyndigheten har skäl att
misstänka att näringsidkarens egenkontroll
inte fungerar tillräckligt bra, måste tillsynen
över egenkontrollen effektiveras.

Det finns ingen definition på den regel-
bundna tillsyn som nämns i 18 och 24 §
livsmedelslagen. Med regelbunden tillsyn
avses enligt Livsmedelsverkets tolkning både
den planmässiga tillsyn som utövas av till-
synsmyndigheten och sådan annan tillsyn
som sker då man misstänker att brott mot
livsmedelsbestämmelserna förekommer.

När det gäller avgifterna för tillsynen har
begreppet regelbunden tillsyn, som nämns i
24 §, tolkats på rätt olika sätt i olika kommu-
ner. I några kommuner bekostas all livsme-
delstillsyn, inklusive tillsynen över att egen-
kontrollen fungerar, med offentliga medel
och näringsidkarna ansvarar endast för de
kostnader som medförs av egenkontrollen. I
vissa andra kommuner har begreppet regel-
bunden tillsyn tolkats så att den omfattar en-
dast tillsynsmyndighetens planmässiga till-
syn för vilken en avgift har uppburits av när-
ingsidkaren. I några kommuner har vidare
avgift för tillsynen uppburits även i de en-
skilda fall då man har skäl att misstänka att
brott mot livsmedelsbestämmelserna före-
kommer. I vissa andra kommuner har till-
synsmyndigheterna träffat ett avtal med när-
ingsidkarna om tagning och analys av prover
inom egenkontrollen. Näringsidkaren har
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fakturerats för denna verksamhet. Dessa oli-
ka principer om de grunder på vilka avgifter
för tillsynen uppbärs försätter näringsidkarna
i olikvärdig ställning som tillsynsobjekt och
avgiftsbetalare.

Också formuleringen "kommunen uppbär"
i den nuvarande bestämmelsen har vållat
tolkningsproblem i kommunerna. Enligt fö-
rarbetena till livsmedelslagen har avsikten
inte varit att kommunerna själva får bestäm-
ma huruvida någon avgift skall uppbäras el-
ler inte utan kommunerna måste uppbära en
avgift för de tillsynsåtgärder som nämns i be-
stämmelsen.

2. Föreslagna ändringar

Påståenden som gäller hälsan

Ordalydelsen i den gällande 6 § livsme-
delslagen överensstämmer inte i fråga om på-
ståenden som gäller hälsan med ordalydelsen
i artikel 2 i direktivet om märkning och pre-
sentation av livsmedel. För att tolkningen
och tillämpningen av paragrafen skall bli kla-
rare föreslås att bestämmelsen ändras så at
den exakt motsvarar ordalydelsen i direkti-
vet. Enligt förslaget får inte märkningen och
dess närmare utformning tillskriva livsmedel
egenskaper som förebygger, behandlar eller
botar någon sjukdom hos människor eller an-
tyda sådana egenskaper. Lämnande av vilse-
ledande uppgifter är redan principiellt för-
bjudet enligt 6 § livsmedelslagen.

Om man vid marknadsföringen av livsme-
del använder påståenden som handlar om
minskad risk för sjukdom, bör man i anslut-
ning till påståendena ge information om kos-
tens betydelse för hälsan samt sådan informa-
tion om sammansättningen av produkten som
stöder påståendet. Den påstådda verkan skall
basera sig på resultat från upprepade och
oberoende undersökningar som uppfyller ve-
tenskapliga kvalitetskrav.

För att tolkningen och tillämpningen av be-
stämmelsen angående påståenden som gäller
hälsan skall kunna göras klarare krävs att
Livsmedelsverket för sin del reviderar hand-
boken för tillsynen över påståenden som
gäller medicinska egenskaper och hälsan.

Eftersom Europeiska kommissionen har
meddelat att den överväger revidering av

gemenskapslagstiftningen i fråga om påstå-
enden som gäller hälsan, betraktas inte några
större ändringar i den nationella lagstiftning-
en som motiverade i detta skede. Efter att de
planerade ändringarna i gemenskapslagstift-
ningen har blivit gjorda kommer motsvaran-
de ändringar att göras också i den finska lag-
stiftningen.

Avgifter för tillsynen

Det föreslås att 24 § livsmedelslagen änd-
ras så att bestämmelsen i tillämpliga delar
skall motsvara bestämmelserna i andra lagar
som gäller miljö- och hälsoskyddet och att
bestämmelsen skall kunna tillämpas på ett
mer enhetligt sätt än tidigare.

Enligt förslaget skall kommunen hos när-
ingsidkaren uppbära en avgift för den tillsyn
som avses i bestämmelsen. Genom ändring
av ordalydelsen elimineras de problem som
varit förenade med tolkningen av formule-
ringen "kommunen uppbär". 24 § 2 punkten
livsmedelslagen föreslås bli ändrad så att den
problematiska hänvisningen till regelbunden
tillsyn slopas och i stället konstateras att man
hos näringsidkaren skall uppbära en avgift
för tagning och undersökning av prov då till-
synen sker i syfte att säkerställa att den egen-
kontroll som näringsidkaren ansvarar för
fungerar.

Eftersom det är näringsidkaren som bär an-
svaret för egenkontrollen är det logiskt att
näringsidkaren också ansvarar för de kostna-
der som medförs av myndighetskontroll till
den del det är fråga om tillsynen över att
egenkontrollen fungerar. Denna princip
uppmuntrar näringsidkarna till att så effektivt
som möjligt uppfylla sin plikt i fråga om
egenkontroll. Om egenkontrollen är väl pla-
nerad och fungerar väl, är det knappast något
skäl för tillsynsmyndigheten att ingripa i när-
ingsidkarens verksamhet. 18 § livsmedelsla-
gen förutsätter att tillsynsåtgärderna skall
vara ändamålsenliga. Tillsynsmyndigheten
kan alltså inte egenmäktigt börja utreda hu-
ruvida egenkontrollen fungerar eller inte.

Efter den föreslagna ändringen skall hos
näringsidkaren uppbäras en avgift för tagning
och undersökning av prov då tillsynen sker i
syfte att säkerställa att egenkontrollen funge-
rar. Dessutom skall näringsidkaren stå för de
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kostnader som medförs av den egentliga
egenkontrollen. Enligt förslaget skall plan-
mässig livsmedelstillsyn som har karaktären
av projekt samt provtagning och undersök-
ning som baserar sig på stickprov och sker på
initiativ av myndigheterna bekostas med
kommunala medel.

För att bestämmelsen om avgifter för till-
synen skall kunna tillämpas så enhetligt som
möjligt i hela landet krävs att Livsmedels-
verket och länsstyrelserna ger anvisningar
om bland annat hur en väl fungerande egen-
kontroll definieras och på vilket sätt skall
faktureringen för myndighetskontroll ske.

3. Proposit ionens verkningar

3.1. Ekonomiska verkningar

Påståenden som gäller hälsan

I den promemoria som uppsatts av arbets-
gruppen Elintarvike 2000 konstateras att en
stor del av den satsning som i livsmedels-
branschen görs på forskning och utveckling
används för utvecklande av nya funktionella
livsmedel. De nuvarande bestämmelserna om
påståenden som gäller hälsan anses inte vara
tillräckligt tydliga. Detta anses medföra osä-
kerhet när det gäller utvecklingsprojekt och
försämra möjligheterna att utnyttja resulta-
ten. Klargörandet av bestämmelsen om på-
ståenden som gäller hälsan kan således anses
vara indirekta ekonomiska verkningar på
verksamheten hos företagen i livsmedels-
branschen. Det är dock omöjligt att uppskatta
omfattningen av de ekonomiska verkningar-
na.

Avgifter för tillsynen

Om bestämmelsen om avgifter för tillsynen
görs klarare kommer näringsidkare att försät-
tas i mer jämlik ställning som betalare av till-
synsavgifter. De ekonomiska verkningar som
ändringen av bestämmelsen eventuellt kom-
mer att ha för näringsidkarnas del bedöms
vara ganska små. Den nuvarande ordalydel-
sen i 24 § livsmedelslagen möjliggör en långt
mer omfattande inkassering av tillsynsavgif-
ter än den föreslagna ändrade bestämmelsen.
De kostnader som medförs för näringsidka-

ren kan komma att öka närmast i det fall att
näringsidkaren inte ser till att hans plan för
egenkontroll genomförs på ett tillbörligt sätt.

Även om bestämmelsen om avgifter för
tillsynen görs klarare kommer de totala intäk-
ter av tillsynen som inflyter till kommunerna
knappast att ha betydelse för enskilda kom-
muner, eftersom de avgifter som uppbärs en-
dast täcker de kostnader som medförs av tag-
ning och undersökning av prover. Det är vik-
tigt att kommunerna också efter att bestäm-
melsen om avgifter för tillsynen blir ändrad
reserverar anslag för både enstaka fall av till-
syn på initiativ av myndigheterna och mer
projektartad tillsyn.

3.2. Verkningar i fråga om organisation
och personal

Påståenden som gäller hälsan

Kommunala tillsynsmyndigheter utövar
tillsyn över att marknadsföringen av livsme-
del sker lagenligt liksom de också utövar till-
syn över att andra livsmedelsbestämmelser
följs. Med avvikelse från annan tillsyn är
Livsmedelsverket i fråga om påståenden som
används vid marknadsföringen den enda be-
höriga myndighet som kan fatta sådana be-
slut om förbud mot marknadsföring som av-
ses i 33 § livsmedelslagen. Livsmedelsverket
tar ställning till de påståenden som framförs
vid marknadsföringen från fall till fall. Det
har blivit allt vanligare att man vid mark-
nadsföringen av livsmedel använder olika
slags påståenden som gäller hälsan. Bedöm-
ningen av huruvida dylika påståenden är lag-
enliga eller inte binder Livsmedelsverkets re-
surser. Den föreslagna ändringen av bestäm-
melserna avser att göra tolkningen av 6 §
livsmedelslagen klarare och kan möjligen i
någon utsträckning frigöra tillsynsmyndighe-
ternas resurser för att användas till andra
uppgifter. Förslaget har inga direkta verk-
ningar i fråga om organisation eller personal.

Avgifter för tillsynen

Ändring av 24 § livsmedelslagen på det fö-
reslagna sättet avser att uppmuntra närings-
idkarna att på ett så effektivt sätt som möjligt
uppfylla sin plikt rörande egenkontrollen.
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Om egenkontrollen är väl planerad och fun-
gerar väl, behöver tillsynsmyndigheten
knappast ingripa i näringsidkarnas verksam-
het. Detta skulle frigöra tillsynsmyndighetens
resurser för andra uppgifter inom livsmedels-
tillsynen.

4. Beredningen av proposit ionen

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid handels- och industriministeriet.

Den föreslagna ändringen av 6 § livsme-
delslagen har beretts utgående från de förslag
som presenterats handels- och industrimins-
teriet. I beredningen har även det pågående
arbete vid Livsmedelsverket som syftar till
revidering av handboken för tillsynen över
påståenden som gäller medicinska egenska-
per och hälsan beaktats.

Livsmedelsverkets resultatmål för 1999
omfattade en utredning av den praxis i fråga
om uppbärandet av avgifter för tillsynen en-
ligt 24 § livsmedelslagen som tillämpades
inom den livsmedelstillsyn som kommunala
myndigheter utövar. För utredning av saken
tillsatte Livsmedelsverket en arbetsgrupp
som bestod av representanter för handels-
och industriministeriet, Livsmedelsverket
och länsstyrelsen i Södra Finlands län. Ar-
betsgruppen lade fram ett förslag till ändring
av 24 § livsmedelslagen och vidarebefordra-
de det till handels- och industriministeriet för
åtgärder. Den föreslagna ändrade bestämmel-

sen har beretts vid handels- och industrimi-
nisteriet utgående från arbetsgruppens för-
slag.

Beträffande förslaget har utlåtande erhållits
av jord- och skogsbruksministeriet, social-
och hälsovårdsministeriet, Livsmedelsverket,
anstalten för veterinärmedicin och livsmedel,
Folkhälsoinstitutet, Läkemedelsverket, Tull-
laboratoriet, länsstyrelsen i Södra Finlands
län, länsstyrelsen i Västra Finlands län, läns-
styrelsen i Östra Finlands län, länsstyrelsen i
Uleåborgs län, länsstyrelsen i Lapplands län,
Finlands Kommunförbund, Finlands Konsu-
mentförbund rf, Näringsterapeuternas före-
ning rf, Livsmedelsindustriförbundet rf, Fin-
lands dagligvaruhandel rf, Kunnallinen ym-
päristö- ja terveydenhoitoyhdistys ry, Ympä-
ristö- ja terveysalan tekniset ry, Finlands ve-
terinärförbund rf och Eläinlääkärihygieenik-
kojen yhdistys ry.

På grund av sin komprimerade form har
propositionen inte granskats på gransknings-
byrån vid justitieministeriets lagberednings-
avdelning.

5. Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft omedelbart ef-
ter det att den har antagits och blivit stadfäst.

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslagen

Lag

om ändring av 6 och 24 § livsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i livsmedelslagen av den 17 mars 1995 (361/1995) 6 och 24 § som följer:

6 §

Lämnande av uppgifter om livsmedel

På förpackningen till ett livsmedel eller i en
broschyr eller reklam om ett livsmedel eller
på annat sätt skall sanningsenliga och till-
räckliga uppgifter lämnas om livsmedlet. Det
är förbjudet att lämna vilseledande uppgifter
om livsmedlet. Det är förbjudet att tillskriva
ett livsmedel egenskaper som förebygger,
behandlar eller botar någon sjukdom hos
människor eller antyda sådana egenskaper,
om inte något annat bestäms.

24 §

Avgifter som kommunala myndigheter upp-
bär

Kommunen skall hos näringsidkaren upp-
bära enligt en av kommunen godkänd taxa en
avgift som högst motsvarar kostnaderna för
utförande av åtgärden för

1) behandling av en livsmedelsanläggnings
tillstånds- och anmälningsärenden, och för

2) tagning och undersökning av prov som
krävs för att säkerställa att den egenkontroll
som avses i 8 § fungerar.

———
Denna lag träder i kraft den 2001.
Åtgärder som verkställigheten av lagen

förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

—————

Helsingfors den 11 maj 2001

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Kimmo Sasi
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Lag

om ändring av 6 och 24 § livsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i livsmedelslagen av den 17 mars 1995 (361/1995) 6 och 24 § som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

6 §

Lämnande av uppgifter om livsmedel

6 §

Lämnande av uppgifter om livsmedel

På förpackningen till ett livsmedel eller i
en broschyr eller reklam om ett livsmedel
eller på annat sätt skall sanningsenliga och
tillräckliga uppgifter lämnas om livsmedlet.
Det är förbjudet att lämna vilseledande upp-
gifter om livsmedlet. Att framföra påståen-
den som gäller hälsan samt uppgifter om att
ett livsmedel har medicinska egenskaper el-
ler hänvisningar till sådana uppgifter är
förbjudna, om inte något annat bestäms.

På förpackningen till ett livsmedel eller i
en broschyr eller reklam om ett livsmedel
eller på annat sätt skall sanningsenliga och
tillräckliga uppgifter lämnas om livsmedlet.
Det är förbjudet att lämna vilseledande upp-
gifter om livsmedlet. Det är förbjudet att
tillskriva ett livsmedel egenskaper som före-
bygger, behandlar eller botar någon sjuk-
dom hos människor eller antyda sådana
egenskaper, om inte något annat bestäms.

24 §

Avgifter som kommunala myndigheter upp-
bär

24 §

Avgifter som kommunala myndigheter upp-
bär

Kommunen uppbär hos näringsidkaren en-
ligt en av kommunen godkänd taxa en avgift
som högst motsvarar kostnaderna för utfö-
rande av åtgärden för

1) behandling av en livsmedelsanlägg-
nings tillstånds- och anmälningsärenden,
och för

2) tagning och undersökning av prov inom
den regelbundna tillsyn som avses i 18 § 1
mom.

Kommunen skall hos näringsidkaren upp-
bära enligt en av kommunen godkänd taxa
en avgift som högst motsvarar kostnaderna
för utförande av åtgärden för

1) behandling av en livsmedelsanlägg-
nings tillstånds- och anmälningsärenden,
och för

2) tagning och undersökning av prov som
krävs för att säkerställa att den egenkontroll
som avses i 8 § fungerar.

———
Denna lag träder i kraft den 2001.
Åtgärder som verkställigheten av lagen

förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

———


