
tiH till 

om ändring av § 1andskaps1agen angående 

tillämpning i landskapet A1and av riks

författningar rörande Hvsmede1. 

I 1 § landskapslagen angående tillämpning i landskapet A1and av vissa riksförfatt

ningar rörande livsmedel (43/77) nämns de riksförfattningar om livsmedel som skall 

tillämpas i landskapet. Förvaltningsuppgifterna har enligt lagens 3 § förbehållits 

det att lagens l § senast ändrades i landskapet har i riket utfärdats två 

förordningar som rör livsmedel, förordningen den 13 december 1985 om tHlsatsämnen 

för livsmedel (FFS 973/85) och förordningen den 12 december 1986 om livsmedel från 

djur som behandlats med läkemedel (FFS 925/86). Genom dessa författningar har 

förordningen den 12 oktober 1979 om tillsatsämnen för livsmedel (FFS 766/79) och 

förordningen den 11 mars 1966 angående livsmedel från djur som behandlats med 

antibiotika (FFS 136/66) upphävts. De sistnämnda förordningarna är fortsättningsvis i 

kraft 1 landskapet. Enligt landskapsstyrelsens uppfattning bör dock ifrågavarande 

författningar även l landskapet 

och livsmedel från djur. 

med de nya förordningarna om tillsatsämnen 

Förordningen om tlHsatsämnen för livsmedel (FFS 973/85) gäller beredning, import 

och försäljning av tillsatsämnen och -blandningar för livsmedel samt användning av 

dessa ämnen i livsmedel. 

Förordningen om livsmedel från djur som behandlats med läkemedel (FFS 925/86) 

gäUer hönsägg och fisk samt mjölk, kött, organ och blod från djur som behandlats 

med medicinska preparat. I författningen ingår bestämmelser om karenstider under 

vilka produkterna inte får överlåtas som livsmedel. 

Landskapsstyrelsen föreslår att ikraftträdelsebestämmelse utformas så att 

övergången en til!ämpning av de nya bestämmelserna angående varudeklarationer i 

förordningen om til!satsämnen för livsmedel (FFS 973/85) inte förorsakar problem. 

att lager av til.lsatsämnen som finns i landskapet bör få 

trots att varudeklarationerna för produkterna inte uppfyller de nya bestäm

melserna. I övrigt kan bestämmelserna träda i kraft omedelbart. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 
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Landskap slag 

om ändring av 1 § landskapslagen angående tillämpning i landskapet Åland av vissa 

riksförfattningar rörande livsmedel 

I enlighet med landstingets beslut ändras 1 § 1 mom. 5 och 11 punkterna 

landskapslagen den 23 maj 1977 angående tillämpning i landskapet Åland av vissa 

riksförfattningar rörande livsmedel (43/77), sådan den lyder i landskapslagen den 31 juli 

1981 (55/81), som följer: 

l § 

Utöver vad beträffande den allmänna hälsovården och bedrivande av näring 

annorstädes är stadgat skall vid tillverkning och annan hantering av livsmedel följande 

riksförfattningar, med nedan i denna lag angivna avvikelser, äga tillämpning i landska

pet Åland: 

.5) förordningen den 13 december 1985 om ti1lsatsämnen för livsmedel (FFS 973/85), · 

11) förordningen den 12 december 1986 om livsmedel från djur som behandlats med 

läkemedel (FFS 925/86), 

Denna lag träder i kraft den 

I den i 5 punkten nämnda förordningen avsett ti1lsatsämne vars varudeklaration 

överensstämmer med tidigare gällande bestämmelser får av tillverkare, förpackare, 

importör eller den i vars namn tillverkningen äger rum säljas till utgången av år 1987. 

Annan näringsidkare får även därefter sälja tillsatsämne som mottagits före nämnda 

tidpunkt. 

Mariehamn den 6 januari 1987 

Lantråd Folke Woivalin 

Lagberedningssekreterare Janina Groop 


