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SAMMANFATTNING 

Landskapsstyrelsens förslag " .. 
Landskapsstyrelsen föreslår attlanqskapslage:n om tillämpning i landskapet Åland av riksförfatt

ningar om produktsäkerhet anpassas till EG:s direktiv om leksakers säkerhet genom att rikets 

lag· bm leksakers säkerhet görs tillämplig i landskapet. 

Utskottets förslag 
Utskottet föreslår att landskapsstyrelsens förslag antas med några ändringar av teknisk natur. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 

Utskottet finner att lagförslaget medför förbättrade möjligheter för landskapsstyrelsen och 

hälsonämnden att ingripa när leksaker som finns i marknaden inte uppfyller kraven i EG:s 

direktiv om leksakers säkerhet. Hälsonämnden är den myndighet som verkställer kontrollen av 

leksaker och andra konsumtionsvaror enligt landskapsstyrelsens anvisningar. De ifrågavarande 

uppgifterna är relativt nya för hälsonämnden. 

Utskottet vill uppmärksamma landskapsstyrelsen på att de nuvarande resurserna för tillsynen 

enligt lagen är otillräckliga. I riket erbjuds regelbundet utbildning om de här frågorna men 

vanligtvis endast på finska. Det finns därför ett behov av svenskspråkig utbildning. Vidare 

räcker de tillbudsstående resurserna endast till att följa upp vissa kontrollprogram som 

genomförs i riket. Enligt utskottet bör landskapsstyrelsen till.se att det också finns möjlighet att 

inom landskapet ta egna initiativ till kontroller av konsumtionsvaror så.som leksaksprodukter. 

Utskottet har erfarit att det mest.förekommande felet vid kontroller är att produkten saknar 

svenskspråkig produktinformation. 

ÄRENDETS BEHANDLING 

Lagtinget har den 1 december 1997 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över fram

ställningen. 

Utskottet har i ärendet hört lagberedningssekreteraren Patrik Lönngren, landskapsveterinären 

Mikael Karring och hälsoinspektören Stig-Göran Nordberg. 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Erland, vice ordföranden Harry Eriksson 
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samt· ledamöterna Beijar och Pehrsson. ·. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Lagtinget antar det i framställningen 

ingående lagförslaget i följande lydelse: 

LANDSKAPSLAG 

om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland 

av riksförf attningar om produktsäker het 

I enlighet med lagtingets beslut ändras (uteslutning) 1. § samt 8 § 1 mom. landskapslagen 

den 21januari1988 om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet 

(8/88), sådana de lyder i landskapslagen den 27 juli 1995 (59/95), som följer: 

1 § 

I syfte att förebygga risk för skada som konsumtionsvaror kan orsaka på person eller 
. . 

egendom skall produktsäkerhetslagen den 12 december 1986 (FFS 914/1986) och lagen den 26 

mars 1997om leksakers säkerhet (FFS 287/1997) tillämpas i landskapet Åland med de undantag . \ . . 

s'om följer av denna lag. 

· (2 mom. lika som i framställningen). 

8 § 

(Lika som i framställningen). 
•! ."' .• 

(1 mom. i1k~ som i framställningen). . .. 

Genom denna lag upphävs 1 · § 7 punkten landskapsförordningen den 27 juli 1995 om 

tillämpning i landskapet Åland av riksförfatt~ingar om produktsäkerhet (64/95)~ 

Mariehamn den 2? januari 1998 

Ordförande Olof Erland 

Sekreterare Marine Holm-Johansson 
i.! l 


