LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMS,.fÄLLN][NG
Landskapslag om ändring av 1 §i blankettlagen om livsmedelshygienisk
kvalitet
nr 30
1994-95

FÖRSLAG

Landskapsstyrelsen föreslår att 1 § i landskapslagen om tillämpning i landskapet
Åland av riksförfattningar om livsme.delshygienisk kvalitet (/) omformuleras så att
därav klarare än nu följer att landskapslagen avser de livsmedelshygieniska krav som
följer av berörd rikslagstiftning.

Allmän nwtivering

------------------------
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ALLMÄN MOTIVERING

Landskapsstyrelsen överlämnade den 1 september 1994 till lagtinget en framställning med förslag till landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om livsmt',delshygienisk kvalitet (Fr nr 45/1993-94). Enligt förslaget skulle
följande författningar vara tillämpliga i landskapet:

* Fiskhygienlagen av den 6 maj 1994 (FFS 330/94)
* Kötthygienlagen av den 28 juni 1994 (FFS 511/94)
* Äggprodukthygienlagen av

den 28 juni 1994 (FFS 517/94)
671194)

* Mjölkhygienlagen av den 15 juli 1994 (FFS

Lagtinget antog utan större ändringar landskapsstyrelsens förslag den 20 januari
1995.
Högsta domstolen fann i sitt utlåtande i ärendet av den 27 mars 1995 över lagtingets beslut att tillämpningsområdet för landskapslagen formulerats på ett sätt som inskränker tillämpningsområdet för rikslagarna i landskapet jämfört med deras tilllämpningsområde i övriga delen av landet.
Landskapsstyrelsen konstaterade i sin framställning det vara ändamålsenligt att
rikets livsmedelshygienlagstiftning, som uppfyller EG-krav, i huvudsak blir tillämplig
i landskapet. Landskapsstyrelsen kan i detta sammanhang också konstatera att nu
gällande lagstiftning som rör livsmedelshygien även fortsättningsvis är i kraft, till den
del inte ytterligare krav gäller med anledning av den särskilda livsmedelshygienlagstiftningen.
Förslaget har inga ekonomiska eller organisatoriska verkningar utöver de som
beskrevs i landskapsstyrelsens framställning nr 45/1993-94.

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag.

Livsmedelshygienisk kvalitet på fiskvaror
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LANDSKAPSLAG
om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av rik.sförfattningar om livsmedelshygienisk kvalitet
I enlighet med lagtingets beslut stadgas som följer:
1§

Inledande bestämmelse
Följande rikslagar skall med de undantag som anges i denna lag tillämpas i
landskapet Åland:
1. Fiskhygienlagen a.v den 6 maj 1994 (FFS 330/94).
2. Kötthygienlagen av den 28 juni 1994 (FFS 511/94).
3. Äggprodukthygienlagen av den 28 juni 1994 (FFS 517/94).
4. Mjölkhygienlagen av den 15 juli 1994 (FFS 671194).

Denna lag träder omedelbart i kraft.

Mariehamn den 6 april 1995

Lantråd

Ragnar Erlandsson

Lagberedningssekreterare

Olle Ekström

Bilaga
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LANDSKAPSLAG
om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om livsmede1shygienisk kvalitet
I enlighet med lagtingets beslut stadgas som följer:

1§

Inledande bestämmelse
Om inte annat följer av denna lag skall
a) fiskhygienlagen av den 6 maj 1994
(FFS 330/94) tillämpas i landskapet vid
hantering, lagring och transport av fisk och
fiskvaror,
b) kötthygienlagen av den 28 juni 1994
(FFS 511/94) tillämpas i landskapet vid
hanterjng, lagring och transport av kött och
köttvaror,

c) äggprodukthygienlagen av den 28
juni 1994 (FFS 517/94) tillämpas i landskapet vid hantering, lagring och transport
av ägg och äggvaror samt
d) mjölkhygienlagen av den 15 juli
1994 (FFS 671/94) tillämpas i landskapet
Åland vid hantering, lagring och transport

av mjölk och mjölk'Varor.

1§
Inledande bestämmelse
Följande rikslagar skall med de undantag som anges i denna lag tillämpas i landskapet Åland:

1. Fiskhygienlagen av den 6 maj 1994
(FFS 330/94).
2. Kötthygienlagen av den 28 juni 1994
(FFS 511/94).
3. Äggprodukthygienlagen av den 28
juni 1994 (FFS 517/94).
4. Mjölkhygienlagen av den 15 juli
1994 (FFS 671/94).

