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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTALLNING ti11 

Landstinget med försla~ tiJl landskanslaq 

angående ändring av 1 § landskaoslagen om 

tillämpning i landskanet Aland av vissa i 

riket gällande författningar rörande livs
medel. 

Genom landskapslagen om tillämpning i landskapet Aland av vissa 

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

rikslagstiftningen om livsmedel även i landskapet. Förvaltnin~s

uppgifterna har dock enligt landskapslagens 3 § förbehållits Jand

skapsstyrelsen. 

Efter det 1 § ifrågavarande landskapslap den 15 maj 1979 (43/79) 

ändrats, har i riket utfärdats flera författnin~ar vilka enligt 
landskavsstyrelsens uppfattning bör bringas i kraft även i landskanet. 

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), förordningen den 4 juli 1980 om sötnin~s

ämnen (FFS 517/80), näringsstyrelsens beslut den 23 sentember 1980 

om namn enligt handelssed för vissa sötningsämnen och angående 

anteckningar om bruksrekommendation för dessa (FFS 665/80), förord

ningen den 6 februari 1981 om glass (FFS 108/81) samt handels-

och industriministeriets beslut angående tillämpning av förordningen 

om glass (FFS 109/81). Förordningen den 27 anril 1956 om livsmedeJs

färger (FFS 246/56), förordningen den 29 maj 1964 om glasstillverk

ningar (FFS 286/64), näringsstyrelsens beslut den 20 december 1973 

om tillåtna tillsatsämnen i livsmedel (FFS 953/73) samt närings

styrelsens beslut den 22 mars 1977 om anteckningar nå vissa för

säljningshöljen (FFS 280/77) har upphävts genom dessa f0rfattningar. 

Landstinget har i bl.a. berörda blankettlag gått in för principen 
att om någon i blankettlagen angiven riksförfattning upphävs skall 

dess giltighet i landskapet upphöra samtidigt som i riket. Land

skapsstyrelseu har dock konstaterat att det. i praktiken medför 
stora problem under perioden _p.är en sålunda anta-gen riksförfattning 

upphört att gäJia och tills en ny·" antas' 
11 

genom en ändring av blan

kettlagen. För att förhindra att en dylik olägenhet uppstår föreslår 

landskapsstyrelsen att 1 § 2 mom. ändras så att en i 1 mom. nämnd 

riksförfattning gäller- tills den upphävs genom en lagändring. 
Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till anta

gande 
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L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet 

Aland av vissa i riket gällande författningar rörande livsmedel. 

I enlighet med landstingets 

ändras 1 § 1 mom. 5' 9, 11 
landskapslagen den 23 maj 1977 

beslut 

och 29 punkterna samt l § 2 mom. 
om tillämpning i landskapet Aland 

av vissa i riket gällande författningar rörande livsmedel (43/77); 

av dessa lagrum 1 § 1 mom. 9 punkten sådan den lyder i landskaps

lagen den 15 maj 1979 (43/79), samt 

fogas till 1 § 1 mom. nya 36, 37 och 38 punkter som följer: 

1 §. 

Utöver vad beträffande den allmänna hälsovården och bedrivande 

av näring annorstädes är stadgat skall vid tillverkning och annan 

hantering av livsmedel följande i riket utfärdade författningar, rne<l 

nedan i denna lag angivna avvikelser, äga tillämpning i landskapet 

Al and: 

S) förordningen den 12 oktober 1979 om tillsatsämnen för livs

medel (FFS 766/79), 

9) näringsstyrelsens beslut den 10 juli 1979 om anteckningar på 

vissa försäljningshöljen (FFS 630/79), 

11) förordningen den 6 februari 1981 om glass (FFS 108/81), 

29) näringsstyrelsens beslut den 30 oktober 1979 om tillsatsämnen 

för livsmedel (FFS 988/79), 

36)förordningen den 4 juli 1980 om sötningsärnnen (FFS 517/80), 

37) näringsstyrelsens beslut den 23 september 1980 om namn 

enligt handelssed för vissa sötningsämnen och angående anteckningar 

om bruksrekommendation för dessa (FFS 665/80), samt 

38) handels- och industriministeriets beslut den 6 februari 1981 

angående tillämpning av förordningen om glass (FFS 109/81). 

De i 1 mom. angivna författningarna tillämpas i landskapet sådana 

de lyder då denna lag träder i kraft. Sker därefter ändring i någon 

av författningarna skall de ändrade stadgandena, såvida inte 

annat följer av bestämmelserna i denna lag, gälla i landskapet från 
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tidpunkten för deras ikraftträdande i riket. 

Mariehamn den 30 mars 1981 

L a n t r å d Folke Woivalin 

Extra lagberedningssekreterare Göran Lindholm 


