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Enligt sändlista

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKASTET TILL REGERINGENS PROPOSITION MED FÖRSLAG TILL
LAG OM ÄNDRING AV LAGEN OM MEDICINSK BEHANDLING AV DJUR SAMT MED FÖRSLAG TILL LAG
OM ÄNDRING AV 10 § I LAGEN OM UTÖVNING AV VETERINÄRYRKET

EU:s förordning om veterinärmedicinska läkemedel ersätter EU:s direktiv om
veterinärmedicinska läkemedel och gäller som sådan i alla EU:s medlemsstater. Syftet med
bestämmelserna i förordningen om veterinärmedicinska läkemedel är att förhindra spridningen
av antimikrobiell resistens, förbättra tillgången till veterinärmedicinska läkemedel, minska den
administrativa bördan och främja företagens konkurrenskraft och innovation. På grund av att
EU-lagstiftningen ändras måste den nationella lagen om medicinsk behandling av djur
(djurmedicinlagen) också ändras.
Utöver de ändringsbehov som föranleds av EU-lagstiftningen finns det i djurmedicinlagen även
andra allmänna utvecklingsbehov och utvecklingsbehov till följd av förändringar i omvärlden. För
att alla behov ska kunna beaktas måste djurmedicinlagen revideras på ett övergripande sätt. I
samband med revideringen måste olika alternativ och deras konsekvenser utredas. Den aktuella
regeringspropositionen är det första steget i revideringsprocessen. Genom propositionen
genomförs de mest nödvändiga ändringar som gäller jord- och skogsbruksministeriets
förvaltningsområde för att förordningen om veterinärmedicinska läkemedel och de förordningar
som utfärdats med stöd av den ska kunna tillämpas från och med den 28 januari 2022.

Presentation och diskussion
Presentation av och diskussion om regeringspropositionen ordnas den 16 juni 2021
kl. 9.30-12.00 via Skype. Det går att delta via denna länk Presentation av och diskussion om
djurmedicinlagen. Ingen anmälan behövs. Frågor kan skickas till sakkunniga på förhand, se
kontaktuppgifterna nedan. Aktuell information om projektet och de uppdaterade länkarna till
Skype-evenemangen finns på projektets egen webbplats (på finska): https://mmm.fi/elaimet-jakasvit/elainten-laakitseminen/laki-elainten-laakitsemisesta.

Begäran om utlåtande
Jord- och skogsbruksministeriet ber instanserna på sändlistan komma med utlåtanden om det
bifogade utkastet till regeringens proposition.
Regionförvaltningsverken ombeds informera kommunalveterinärer och veterinära företag som
de övervakar om begäran om utlåtande.
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Vi ber instanserna sända utlåtandena senast den 6 augusti 2021 i första hand per e-post till
adressen kirjaamo@mmm.fi eller per post till adressen Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30,
00023 STATSRÅDET. De elektroniska utlåtandena ska lämnas in åtminstone i Word-format för
att de framförda iakttagelserna ska kunna bearbetas effektivt. Därtill kan utlåtandena lämnas in i
pdf- eller rtf-format.
Denna begäran om utlåtande har endast sänts elektroniskt. Ministeriets begäran om utlåtanden
med bilagor finns på jord- och skogsbruksministeriets webbplats https://mmm.fi/paremiss. Den
undertecknade begäran om utlåtande finns i jord- och skogsbruksministeriets arkiv.

Ytterligare information
Nina Kaario, ledande sakkunnig, tfn 050 5736309, nina.kaario@mmm.fi
Timo Rämänen, lagstiftningsråd, tfn 0295 162197, timo.ramanen@mmm.fi
Noora Herranen, regeringssekreterare, tfn 0295 162144, noora.herranen@mmm.fi
Marita Aalto, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162445, marita.aalto@mmm.fi
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Utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om medicinsk
behandling av djur samt med förslag till lag om ändring av 10 § i lagen om utövning av
veterinäryrket
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