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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTALLNING 

till Landstinget med förslag till 

landskapslag angående ändring av 

1 § landskapslagen om tillämpning i 

landskapet Åland av vissa i riket 

gällande författningar rörande livs

medel. 

Genom landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa 

i riket gällande författningar rörande livsmedel (43/77) gäller 

rikslagstiftningen om livsmedel även i landskapet. Förvaltnings

uppgifterna har dock enligt landskapslagens 3 § förbehållits 
landskapsstyrelsen. 

Efter det 1 § ifrågavarande landskapslag den 15 maj 1979 

(43/79) ändrats, har i riket utfärdats flera författningar 

vilka enligt landskapsstyrelsens uppfattning bör bringas i kraft 

även i landskapet. Författningarna är: näringsstyrelsens beslut 

den 10 juli 1979 om anteckningar på vissa försäljningshöljen 

(FFS 630/79), förordningen den 12 oktober 1979 om tillsatsämnen 

för livsmedel (FFS 766/79), näringsstyrelsens beslut den 30 

oktober 1979 om tillsatsämnen för livsmedel (FFS 988/79), förord

ningen den 4 juli 1980 om sötningsäm~en (FFS 517/80) 
samt näringsstyrelsens beslut den 23 september 1980 om namn 

enligt handelssed för vissa sötningsämnen och angående anteck

ningar om bruksrekommendation för dessa (FFS 665/80). Förordningen 

den 27 april 1956 om livsmedelsfärger (FFS 246/56), näringsstyrel

sens beslut den 20 december 1973 om tillåtna tillsatsämnen i livs-

medel (FFS 953/73) samt näringsstyrelsens beslut den 22 mars 

1977 om anteckningar på vissa försäljningshöljen (FFS 280/77) 

har upphävts genom dessa författningar. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs landstinget till 

antagande 
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angående ändring av landskapslagen om tillämpning i land

skapet Åland av vissa i riket gällande författningar rörande 
livsmedel. 

I enlighet med landstingets beslut 

ändras 1 § 1 mom. 5, 9, 29 och 30 punkterna landskapslagen 

den 23 maj 1977 om tillämpning i landskapet Åland av vissa i 

riket gällande författningar rörande livsmedel (43/77), av 

dessa lagrum 9 punkten sådan den lyder i landskapslagen den 

15 maj 1979 (43/79), samt 

fogas till 1 § 1 mom. nya 36 och 37 punkter som följer: 

1 §. 

Utöver vad beträffande den allmänna hälsovården och bedri
vande av näring annorstädes är stadgat skall vid tillverkning 

och annan hantering av livsmedel följande i riket utfärdade 

författningar, med nedan i denna lag angivna avvikelser, 
äga tillämpning i landskapet Åland: 

5) förordningen den 12 oktober 1979 om tillsatsämnen för 

livsmedel (FFS 766/79), 

9) näringsstyrelsens beslut den 10 juli 1979 om anteckningar 

på vissa försäljningshöljen (FFS 630/79), 

29) näringsstyrelsens beslut den 30 oktober 1979 om till

satsämnen för livsmedel (FFS 988/79), 

30) förordningen den 1 februari 1974 om vissa tvätt-, puts-

och polermedel samt därmed jämförbara tillverkningar (FFS 124/74), 

36) förordning den 4 juli 1980 om sötningsäITil'len (FFS5l7/80), 

samt 

37) näringsstyrelsens beslut den 23 september 1980 om namn enligt 

handelssed för vissa sötningsämnen och angående anteckningar 

om bruksrekommendation för dessa (FFS 665/80). 
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