
Denna översättning har gjorts med hjälp av en maskinöversättare. En ny version utkommer efter 

remissbehandlingen. 

 

UTKAST 11.11.2022 

Statsrådets förordning om livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå 

 

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 6 § 3 mom. i livsmedelsmarknadslagen 

(1121/2018), sådant det lyder i lag 116/2021: 

 

1 § Behörighetsvillkor för föredragande 

 

Livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå ska ha ett behövligt antal föredragande som har någon 

annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt. En 

föredragande kan också ha någon annan högre högskoleexamen, dock under förutsättning att han 

eller hon är tillräckligt förtrogen med verksamheten inom livsmedelskedjan. 

 

2 § Beslutsförfarande 

 

De beslut som det föreskrivs om i livsmedelsmarknadslagen (1121/2018) och framställningarna om 

påförande av påföljdsavgift fattas efter föredragning. I beslutsfattandet ska minst en person som har 

avlagt någon annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och 

komparativ rätt delta antingen som föredragande eller avgörande. 

 

3 § Behandlingen av ärenden 

 

Närmare bestämmelser om hur ärenden som behandlas på livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå 

ska behandlas finns i den arbetsordning som godkänns av livsmedelsmarknadsombudsmannen.  

 

4 § Administrativa tjänster 

 

Närmare bestämmelser om de administrativa tjänster som Livsmedelsverket ordnar avtalas årligen i 

avtalet mellan Livsmedelsmarknadsombudsmannen och Livsmedelsverket.  

 

5 § Samarbete och informationsutbyte 

 

Livsmedelsmarknadsombudsmannen ska i enlighet med artikel 8 i direktivet om handelskut ym inom 

gemenskapen (EU) 2019/633 samarbeta med kommissionen och tillsynsmyndigheterna i de övriga 

medlemsstaterna samt delta i informationsutbytet i enlighet med kraven i artikeln.  

 

6 § Krav på allmän förvaltning, ekonomiförvaltning och personalförvaltning 

 

Livsmedelsmarknadsombudsmannen ska i sin verksamhet vid planeringen och rapporteringen av 

verksamheten och ekonomin samt vid skötseln av den allmänna förvaltningen, 

ekonomiförvaltningen och personalförvaltningen följa Livsmedelsverkets anvisningar och 

tidtabeller. 

 

Livsmedelsmarknadsombudsmannen utarbetar den handlingsplan som ska lämnas till jord - och 

skogsbruksministeriet före utgången av januari varje verksamhetsår.  

 

Livsmedelsmarknadsombudsmannen utarbetar årligen en verksamhetsberättelse. Rapporten ska 

innehålla artikel 10 i direktivet om handelskutym inom gemenskapen (EU) 2019/633. 



rapporteringsskyldigheter enligt punkt 1. Jord- och skogsbruksministeriet sänder artikel 10 till 

Europeiska kommissionen. den information som krävs enligt punkt 2.  

 

Livsmedelsmarknadsombudsmannen kan lägga fram förslag till storleken på det anslag som finns 

till förfogande i samband med Livsmedelsverkets budget - och ramberedning. 

 

7 § Ikraftträdande 

 

Denna förordning träder i kraft den xx xx 2023. 

 
 
 
 
 
 

 


