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Landskapsstyrelsen föreslår att en ny blankettlag om foder antas. Enligt lag:tOrslaget skall 
rikets nya foderlag tillämpas på Åland med vissa undantag. Syftet med framställningen är 
att genomföra Europeiska gemenskapens nya direktiv om fode1fabrikat. Direktiven, som 
gäller tillverkning och marknadsföring av foderfabrikat samt principerna för den officiella 
kontrollen av djurfoder, avser att öka foderfabrikatens säkerhet och att förbättra kvaliteten. 

Utskottets förslag 
Utskottet föreslår att landskapsstyrelsens förslag antas med vissa ändringar. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 

Detaljmotivering 

2 § Utskottet föreslår att framställningens 2 § utgår. Enligt bestämmelsen skall införsel 
från riket jämställas med import. Enligt motiven till bestämmelsen är denna nödvändig för 
att tillse att uppgifter som medililjer foderfabrikat som införs till Åland är avfattade på 
svenska. I framställningens 5 §(betänkandets 4 §)finns en uttrycklig bestämmelse om en 
skyldighet att tillse att de uppgifter som enligt foderlagen skall lämnas i en varudeklaration 
skall vara avfattade på svenska. 

Utsk.ottet konstaterar att . kontrollen av foderfabrikat skall omfatta alla stadier av 
tillverkning, utsläppande på marknaden, användning och hantering av foderfabrikat. 
Foderfabrikat som införts till Finland från Europeiska unionens övriga medlemsstater skall 
kontrolleras under transporten eller på varans bestämmelseort. Den kontroll av 
foderfabrikat som utövas på Åland kan således omfatta foderfabrikat som tillverkats på 
Åland, införts från riket eller importerats från något annat land inom eller utanför EU. Den 
föreslagna bestämmelsen är därför obehövlig. 

4 § Ändringsförslagen är av språklig natur. 

ÅRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget har den 21 september 1998 inbegärt näringsutskottets yttrande över 
framställningen. 

Utskottet har i ärendet hört lagberedningssekreteraren Mikaela Segerström och 
lantbrukshandläggaren Stefan Isaksson. 



- 2 -

I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Tage Boman, vice ordföranden 

Ronald Boman samt ledamöterna Lisbeth Eriksson, Tudeer och Sjöstrand. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Lagtinget antar 
framställningen ingående 

get i följande lydelse: 

LANDSKAPSLAG 
om tillämpning i landskapet Åland av foderlagen 

(Ingressen lika som i framställningen) 

1 § 

(Lika som i framställningen). 

2§ 
(Uteslutning). 

2 och 3 §§ 
(Lika som framställningens 3 och 4 §§). 

4 § (Framst. 5 §) 
Märkning 

det 1 

lagförsla-

Skall enligt foderlagen eller enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av denna lag 
uppgifter lämnas skriftligen av den som till landskapet inför, tillverkar eller släpper ut på 

marknaden sådana foderfabrikat som avses i foderlagen i varudeklaration eller på annat 

sätt, så skall uppgifterna vara avfattade på (uteslutning) svenska (uteslutning). 

5-7 §§ 
(Lika som framställningens 6-8 §§). 

Marieharnn den 10 december 1998 

Ordförande TageBoman 

Sekreterare Marine Holm-Johansson 


