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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

25/ 1990-91 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till landskaps

lag om ändring av 1 § landskapslagen 

angående tillämpning i landskapet 

Åland av vissa riksförfattningar röran

de livsmedel. 

Landstinget har den 8 april 1991 inbegärt lagutskottets yttrande över framställnin

gen. Utskottet, som hört landskapsveterinären Mikael Karring, får härmed anföra 

följande. 

Utskottet omfattar förslaget att två nya i riket utfärdade förordningar inom 

livsmedelssektorn bringas i kraft även i landskapet. Förslaget om upphävande av 

två andra förordningar i lagen följer av ändringar i lagstiftningen rörande produkt

säkerhet. Se närmare härom i Ls framst.nr 22/1990-91 och Lu bet.nr 21/1990-91. 

Utskottet föreslår därför att lagförslaget antas. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget mätte antaga det i 

framställningen ingående lagförslaget 

i följande lydelse: 

Landskapslag 

om ändring av l § landskapslagen angående tillämpning i landskapet Åland av 

vissa riksförfattningar rörande livsmedel 

I enlighet med landstingets beslut 

upphävs 1 § 1 mom 22 och 24 punkterna landskapslagen den 23 maj 1977 

angående tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande livsme

del (43/77), sådana de lyder i Iandskapslagen den l!. juli 1981 (55/81), samt 

ändras lagens l § 1 mom. 6 och 29 punkter, av dessa punkter 29 punkten sådan 

den lyder i landskapslagen den 29 januari 1986 (10/86), som följer: 



.(Lika som i framställningen). 

Denna lag träder omedelbart l kraft. 

(2 mom~ lika som i framställningen). 
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1 § 

I förordningen om förnödenheter som kommer i beröring med livsmedel (FFS 

539/91) avsedda produkter som överensstämmer med tidigare gällande bestämmel

ser får ,importören, tilJverkaren, den för vilken produkten. har· tHlverkats och · 

förpackaren överlåta till utgången av år 1992, även om anteckningarna på 

produkterna inte uppfyller kraven i förordningen. Andra näringsidkare får till 

utgången av år 1995 sälja ovan nämnda produkter, även om de inte i fråga om 

anteckningarna på produkterna uppfyller kraven i förordningen. 

Mariehamn den 16 april 1991 

På lagutskottets vägnar: 

Gunr:ievi Nordman 

ordförande 

. ; . ·:~ Lars Ingmar Johansson 

sekreterar,e 

Närvarande vid ärendets avgörande .behandling: ordföranden Nordman, viceordfö

randen Jan-Erik Lindfors, ledamöterna Andersson och Karlsson samt ersättaren 

Sal men. 


