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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

18/ 1986-87 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till landskaps

lag om tillämpning i landskapet Åland 

av vissa riksförfattningar rörande 

produk tsäkerhet. 

Landstinget har den 13 mars 1987 inbegärt utskottets yttrande med anledning av 

framställningen. Utskottet, som hört lagberedningssekreteraren Janina Groop och 

ledande veterinären Christina Hedman-Jaakkola, får härmed vördsamt anföra 

följande. 

I framställningen föreslås att landstinget som blankettlag skulle anta rikets 

produktsäkerhetslag (FFS 914/86) jämte två med stöd a\' lagen utfärdade riks

förordningar (FFS 97 och 98/87). Syftet med en produktsäkerhetslagstiftning är att 

skydda konsumenten mot faror för konsumentens hälsa eller egendom som en 

konsumtionsvara kan åstadkomma. Lagen tillämpas på näringsidkares verksamhet 

när denne tillverkar, saluhåller, säljer eller på annat sätt överlåter konsumtionsva

ror eller importerar sådana. Konstateras en konsumtionsvara vara farlig för hälsa 

eller egendom kan tillverkningen, försäljningen eller importen förbjudas. Lagstift

ningen anses i första hand ha en preventiv betydelse så att varor som är skadliga 

hälsa eller egendom med tiden försvinner från marknaden. 

I framställningen ingår en redogörelse för landskapsstyre1sens syn på lagstiftnings

behörigheten inom ifrågavarande område. LandskapsstyreJsen konstaterar att syf

tet med en allmän lagstiftning om produktsäkerhet är att reglera näringsutövning 

och hälsovård och att lagstiftningsbehörigheten sålunda enligt självstyrelselagens 

13 § 1 mom. 9 och 16 punkterna bör anses tillkomma landstinget. Bland annat i 

Hvsmedelslagstiftningen ingår redan nu bestämmelser som avser att skydda konsu

menterna frän hälso- eller andra säkerhetsrisker. Landskapsstyrelsen anför vidare 

att i 23a § landskapslagen om rätt att idka näring i landskapet Åland (11/57) ingår 

bestämmelser om skyldighet att förse varor med tydliga bruksanvisningar. Denna 

bestämmelse kan anses ha relevans både vad gäller möjligheterna att få anvisningar 

på svenska språket och näringsidkares skyldighet att tillse att den saluhållna varan 

inte medför särskilda risker för konsumenten. Utskottet konstaterar ytterligare att 

vissa produkter för enskild konsumtion som tidigare fallit under livsmedelslagstift

ningen, där landstinget har lagstiftningsbehörighet, i fortsättningen kommer att 
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regleras genom bestämmelser som utfärdats stöd av den nya produktsäkerhets

lagstiftningen. 

Utskottet har omfattat lagförslaget såväl vad gäller landstingets behörighet att 

lagstifta inom området som förslagets materiella innehåll. Utskottet har endast 

föreslagit ett mindre tillägg av stilistisk natur i 1 §. 

I lagförslagets 4 § 2 mom. anges att landskapsstyre!sen kan tillåta försäljning av 

vara som inte uppfyller i 4 § 1 mom. nämnt krav på att försäljningshölje skall vara 

försett med anv-isningar eller anteckningar på svenska språket om vägande skäl för 

detta anses föreligga. Utskottet konstaterar att en likalydande bestämmelse ingår i 

2 § 2 mom. landskapslagen angående tillämpning i landskapet Åland av vissa 

riksförfattningar rörande livsmedel (43/77) och utgår från att landskapsstyrelsens 

avsikt har varit att bestämmelserna skall tolkas på samma sätt i vartdera fallet. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagförs

laget med följande ändringar: 

Landskapslag 

om tillämpning 1 landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande produktsäkerhet 

(Ingressen lika som i framställningen). 

1 § 

I syfte att förebygga risker som konsumtionsvaror kan innebära för hälsa och 

egendom skaU 1 näringsverksamhet med nedannämnda undantag följande riksför

fattningar tillämpas i landskapet Åland: 

l) produktsäkerhetslagen den 12 december 1986 (FFS 914/86), 

2) förordningen den 30 januari 1987 om uppgifter om konsumtionsvaror (FFS 

97/87), ~ 

3) förordningen den 30 januari 1987 om pro\'tagning i vissa fall (FFS 98/87). 

(2 och 3 mom. lika som i framställningen). 

2-8 §§ 

(Lika som i framställningen). 
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Denna lag träder i kraft den 1 §eptember 1987. 

Mariehamn den 22 april 1987 

På lagutskottets vägnar: 

Sune Eriksson 

ordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sune Eriksson, ledamö

terna Andersson och Börje Eriksson samt ersättaren Sven-Olof Lindfors. 


