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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

21/ 1990-91 med anledning av land

skapsstyrelsens framställningar till 

landstinget med förslag till landskaps

lag angående ändring av 1 § landskaps

lagen om tillämpning i landskapet 

Åland av vissa riksförfattningar röran

de produktsäkerhet. 

Landstinget har den 6 mars respektive 8 april 1991 inbegärt lagutskottets yttrande 

över framställningarna. Eftersom de båda framställningarna berör samma sak, har 

utskottet med stöd av 23 § 2 mom. arbetsordningen beslutat avge gemensamt 

betänkande över dem. Utskottet får härmed anföra följande. 

I framställningarna föreslås att landstinget antar sammanlagt sju i riket givna 

förordningar inom produktsäkerhetens område. Förordningarna är givna i stöd av 

produktsäkerhetslagen (FFS 91'+/86) vilken 1988 antagits att gälla som blankettlag i 

landskapet. Utskottet har funnit det nödvändigt och ändamålsenligt att de ifråga

varande förordningarna bringas i kraft <iven i landskapet. 

Av lagtekniska skäl har utskottet lagt det i framställningen nr 30/1990-91 ingående 

lagförslaget till grund för behandlingen och i den däri ingående lagtexten inarbetat 

i framställningen nr 22/ 1990-91 ingående bestämmelser. 

Utskottet noterar att en tidigare förordning om kosmetiska preparat (FFS 456/77) 

upphävs då kosmetikförordningen (FFS 671/90) trädde i kraft. Tvättrnedelsförord

ningen (FFS 211/88) ersätter en äldre motsvarande förordning från 1974 (FFS 

124/74). De båda i riket upphävda förordningarna gäller i landskapet Åland genom 

bestämmelser i 1 § 1 mom. 22 respektive 24 punkterna landskapslagen angående 

tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande livsmedel. Dessa 

punkter föreslås dock upphävda i det förslag till ändring av livsmedelslagstiftningen 

som ingår i landskapsstyrelsens framställning nr 31I1990-91. Regleringen av 

kosmetikprodukter och tvättmedel överflyttas därmed från livsmedels- till pro

duktsäkerhetslagstiftningen. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 
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att Landstinget måtte antaga de i 

framställningarna ingående lagförsla

gen i följande lydelse: 

Landskapslag 

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

vissa riksförfattningar rörande produktsäkerhet 

I enlighet med landstingets beslut fogas till 1 § 1 mom. landskapslagen den 21 

januari 1988 om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande 

produktsäkerhet (8/88) nya 4, 5, 6, 7, 81, 9 och 10 punkter som följer: 

1 § 

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

egendom skal! i näringsverksamhet med nedan nämnda undantag följande riksför

fattningar tillämpas i landskapet: 

4) kosmetikförordningen den 3 augu~i 1990 (FFS 671/90), 

5) förordningen den 24 augusti. .1990 om brandsäkerhetskrav för stoppade 

sittmöbler (FFS 743/90), 

6) förordningen den 17 januari 1991 om brandsäkerhetskrav för madrasser (FFS 

57 /91), 

7) leksaksförordningen den 21 septe:mber 1990 (FFS 891/90), 

8) förordningen den 4 mars 1988 om de högsta tillåtna mängderna formaldehyd i 

vissa textilprodukter (FFS 210/88), 

9) tvättmedelsförordningen den 4 mars 1988 (FFS 211/88) samt 

10) förordningen den 15 februari 1991 om farliga livsmedelsimitationer (FFS 

359/91). 

Denna lag träder omedelbart i kraft2 dock så att förordningen i 1 § 1 mom, 6 

punkten tillämpas från den l juli 1992. 

Annan än tillverkaren, den för vilken produkten tillverkats, förpackaren eller 

importören får sälja textilprodukter, som levererats till honom före den 1 januari 

1992, till utgången av 1992, även om produkterna inte uppfyller bestämmelserna i 

förordningen (uteslutn.) om de högsta tillåtna mängderna formaldehyd i vissa 

textilprodukter (FFS 210/88). 



- 3 -

I tvättmedelsförordningen (FFS 211/88) avsedda produkter som överensstämmer 

med tidigare gällande bestämmelser får importören~ tillverkaren, den för vars 

räkning tillverkning sker och förpackaren överlåta till utgången av maj 1992, även 

om anteckningarna inte uppfyller bestämmelserna i tvättmedelsförordningen. And

ra näringsidkare får även därefter sälja ovan nämnda produkter till utgången av år 

1993. 

Mariehamn den 8 april 1991 

På lagutskottets vägnar: 

Gunnevi Nordman 

ordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Nordman, viceordfö

randen Jan-Erik Lindfors, ledamöterna Andersson och Karlsson samt ersättaren 

Sal men. 


