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FÖRSLAG 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om tillämpning i 

landskapet Åland av riksförfattningen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livs

medel (FFS 1195/96). Samtidigt upphävs blankettlagen om tillämpning i landskapet 

Åland av riksförfattningar om livsmedelshygienisk kvalitet (37 /95) Genom den gamla 

blankettlagen utfärdade landskapsförordning om tillämpning i landskapet Åland av 

riksförfattningar om livsmedelshygienisk kvalitet (6/96) är dock fortfarande i kraft tills 

något annat stadgas. Genom den nya blankettlagen som bygger på den gamla harmonise

ras landskapets lagstiftning om livsmedelshygienisk kvalitet med reglerna i riket som i 

sin tur är en uppdatering av de EG-direktiv som finns på området. 

Avsikten är att den föreslagna blankettlagen skall träda i kraft så snart som möjligt. 





Allmän motivering 1 

ALLMÄN MOTIVERING 

1. Gällande bestämmelser 

Den livsmedelshygieniska kvaliteten på animaliska produkter regleras av lands

kapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om livsmedelshygienisk 

kvalitet (37 /95). Genom blankettlagen tillämpas följande riksförfattningar: fiskhygien

lagen (FFS 330/94), kötthygienlagen (FFS 511/94), äggprodukthygienlagen (FFS 

517/94) och mjölkhygienlagen (FFS'.671/94). Dessa hygienlagar har upphävts och ersatts 

med lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel (FFS 1195/96). För att 

anpassa den åländska lagen till de EG-regler som idag finns på livsmedelshygienområdet 

krävs att en ny blankettlag som motsyarar nu gällande rikslagstiftning antas. '· 

2. Den nya rikslagen 

Genom den nya rikslagen upphävs gällande kötthygienlag, mjölkhygienlag, fisk

hygienlag och äggprodukthygienlag. Samtliga hygienlagar slås ihop till en enda lag utan . . . 

att deras samlade innehåll väsentligt förändras. Lagen syftar vidare till att utsträcka de 

gällande hygienlagarnas gemensamma tillämpningsområde till samtliga animaliska pro

dukter och därigenom kan alla EG-hygienbestärnmelser om animaliska produkter genom

föras i Finland. Med de gamla reglerna står till exempel ägg, honung, sniglar och grodor 

utanför hygienlagarna. Genom att sarnmanslå de olika hygienlagarna, som till stora delar 

består av identiska bestämmelser blir lagstiftningen lättare att tillämpa. De gamla 

hygienlagarna reglerar kontrollen av import och export. Den nya lagen gäller enbart den 

inre marknaden. EG har detaljerade regler om kontroll av djur och animaliska produkter 

som förs in från tredje land och dessa regler kommer inom en snar framtid att samordnas 

i en lag om veterinära gränskontroller m. m. 

3. EG-lagstiftningen 

På senare tid har EG antagit nya rättsakter om hygien avseende animaliska livsmedel 

som inte ingår i de gamla finska hygienlagarna. Dessa som inte finns uppräknade i 

landskapsstyrelsens framställning nr 45/1993-94 är bland andra: kommissionens beslut 

96/340/EG om ändring av bilaga Il till rådets direktiv 92/118/EEG om djurhälso- och 

hygienkrav för handel inom gemenskapen med produkter som inte omfattas av sådana 

krav i de särskilda gemenskapsbestämmelser som avses i bilaga A kapitel i till direktiv 

89/662/EEG och, i fråga om patogenes, i direktiv 90/425/EEG, samt för import till 



2 Landskaps/ag om livsmedelshygienisk kvalitet 

gemenskapen av sådana produkter, rådets direktiv om införande av kontrollåtgärder för 

vissa ämnen och restsubstanser av dessa i levande djur och i produkter framställda därav 

och om upphörande av direktiv 85/358/EEG och 86/469/EEG samt beslut 89/187/EEG 

och 91/664/EEG (96/23/EG). Sådana livsmedel är som nämnts tidigare t.ex. ägg, 

honung, sniglar och grodlår. Enligt EG:s nya direktiv 96/23/EG.skall i den nationella 

övervakningen av främmande ämnen i animaliska livsmedel ingå också regelbunden 

övervakning av ägg och honung. Den övervakning av främmande ämnen som EG 

förutsätter betonar uttryckligen övervakningen av läkemedelsrester och gäller både 

produktionsenheter och sådana anläggningar som hanterar dessa livsmedel, och den är 

därmed av samma slag som den övervakning av främmande ämnen i kött, mjölk, 

fiskerivaror och äggprodukter som redan utförs med stöd av de gamla hygienlagarna. 

4. Förslagets ekonomiska och organisatoriska verkningar 

Förslaget medför inte några ytterligare ekonomiska eller organisatoriska verkningar 

för landskapet utöver de som föranletts av ikraftträdandet av landskapslagen om tillämp

ning i landskapet Åland av riksförfattningar om livsmedelshygienisk kvalitet. 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag. 



Lagtext 3 

LANDSKAPSLAG 

om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattning om livsmedelshygien i fråga 

om animaliska livsmedel 

I enlighet med lagtingets beslut stadgas som följer: 

1 § 
Inledande bestämmelse 

Med de undantag som anges i denna lag skall lagen av den 20 december 1996 om 

livsiriedelshygien i fråga om animaliska livsmedel (FFS 1195/96) tillämpas i landskapet 

Åland. 

Ändringar i ovannämnda författning skall tillämpas i landskapet från den dag de 

träder i kraft i riket. 

2 § 

Språkkrav 
Den information som enligt livsmedelshygienlagen skall finnas på livsmedel skall i 

landskapet vara skriven på svenska om inte landskapsstyrelsen av särskilda skäl beviljar 

undantag från kravet. 

3 § 

Förvaltning 
De förvaltningsuppgifter som enligt livsmedelshygienlagen ankommer på statens 

myndigheter skall i landskapet skötas av landskapsstyrelsen och de uppgifter som ankom

mer på kommunerna och kommunala myndigheter skall skötas av hälsonämnden vid 

Ålands hälso- och sjukvård, till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lag

stiftningsbehörighet på området. 

Hänvisningar till bestämmelser i rikslagstiftningen i livsmedelshygienlagen skall 

avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen. 

Bestämmelser om avgifter finns i landskapslagen om grunderna för avgifter till 

landskapet (27 /93). 

4 § 

Landskapsförordning 
Landskapsstyrelsen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning 

besluta att författningar som utfärdats med stöd av den lag som avses i 1 § skall tillämpas 

i landskapet Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsstyrelsen föreskriver. 

Landskapsstyrelsen kan i landskapsförordning besluta om genomförandet i lands

kapet av EG:s direktiv rörande angelägenheter som avses i denna lag. 
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Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas 

vid behov genom landskapsförordning. 

5 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder omedelbart i kraft. 

Genom denna lag upphävs landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av 

riksförfattningar om livsmedelshygienisk kvalitet (37/95). Utan hinder av att landskaps

lagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om livsmedelshygienisk 

kvalitet upphävts skall landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av 

riksförfattningar om Iivsmedelshygienisk kvalitet (6/96) anses som gällande så länge 

inget annat stadgas. 

Mariehamn den 24 april 1997. 

Lantråd Roger Jansson 

Föredragande ledamot Gun Carlson 


