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SA"JJ1MANFA1TNING
Landsl«lpsstyrelsens förslag
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapets lagstiftning om livsmedelshygienisk kvalitet
harmoniseras med EES~avtalets motsvarande lagstiftning på området genom att
lagtinget antar en s.k. blankettlag varigenom rikets fiskhygienlag (FFS 330/94),
kötthygienlag (FFS 511/94), äggprodukthygienlag (FFS 517/94) samt mjölkhygienlag
(FFS 671194) blir tillämplig i landskapet.

Utskottets fors/ag
Utskottet föreslår att landskapslagen antas med vissa ändringar av teknisk natur.

UTSKOTIETS SYNPUNKTER

Allmän motivering
Utskottet konstaterar att de ändringar som i framställningen sägs vara föranledda av
BES-avtalet i och med Ålands anslutning till Europeiska unionen numera föranleds av
detta medlemskap. På området för livsmedelskontroll och livsmedelsföreskrifter kan
rent allmänt sägas att medlemskapet innebär en övergång från myndighetskontroll till
s.k. egenkontroll och från gränskontroll till stickprovskontroll.
Det faktum att anpassningen numera sker till EG-regler istället för till BES-avtalet har
medfört behov av ändringar i fråga om bemyndigandet för landskapsstyrelsen att i
landskapet införliva de europeiska bestämmelsema. Utskottet har i frågan informellt
efterhört lagutskottets åsikt med anledning av att lagutskottet har att ta ställning till
motsvarande frågeställning i landskapsstyrelsens framställning nr 31/1993-94.
Utskottets förslag torde överensstämma med det förslag som lagutskottet kommer att
framföra i sitt betänkande över nämnda framställning.

Detaljmotivering
1 § Utskottet föreslår att landskapsstyrelsen inte genom ett enkelt beslut skall kunna
upphäva landskapslag.
3 § Ändringen är av teknisk natur.
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4 § Ändringen föreslås i förtydligande syfte och i enlighet med självsstyrelselagens
bestämmelser.
5 § 1 mom. Utskottet föreslår med hänvisning till självstyrelselagens 21 § att
1andskapsstyrelsens beslut att författningar som utfärdats med stöd av i 1 § nämnda
lagar skall fattas i form av landskapsförordning. Vidare föreslås en mindre språklig
ändring samt att bestämmelserna i framställningens 3 mom. fogas till detta moment.

2 mom. Utskottet finner det ändamålsenligt att i lagen ge landskapsstyrelsen
bemyndigande att i landskapsförordning implementera EG:s direktiv om
livsmedelshygienisk kvalitet. Paragrafen har utformats i samarbete med lagutskottet.
ÄRENDETS BEHANDLING
Lagtinget har den 7 september 1994 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över
framställningen.
Utskottet har i ärendet hört ledande veterinären Rauli Lehtinen.
I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Karl-Göran Eriksson, vice
ordföranden Nordman samt ledamöterna Englund och Holmberg.
UTSKOITETS FÖRS/AG
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet
att Lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget i
följande lydelse:

LANDSKAPSLAG
om tillämpning i landskapet ÅJand av riksförfattningar
om livsmedelshygienisk kvalitet

(Ingressen lika som i framställningen).
1§

Inledande bestämmelser
Om inte annat följer av denna lag (uteslutning) skall
a) fiskhygienlagen av den 6 maj 1994 (FFS 330/94) tillämpas i landskapet vid
hantering, lagring och transport av fisk och fiskvaror,

-3b) kötthygienlagen av den 28 juni 1994 (FFS 511/94) tillämpas i landskapet vid
hantering, lagring och transport av kött och köttvaror,
c) äggprodukthygienlagen av den 28juni1994 (FFS 517/94) tillämpas i landskapet
vid hantering, lagring och tranport av ägg och äggvaror samt skall
d) mjölkhygienlagen av den 15 juli 1994 (671/94) tillämpas i landskapet Åland vid
hantering, lagring och transport av mjölk och mjölkvaror.
(2 mom. lika som i framställningen).

2§
(Lika som i framställningen).

3§
Förvaltning
De förvaltningsuppgiiler som enligt de författningar som avses i 1 och 5 §§
ankommer på statens myndigheter skall i landskapet skötas av landskapsstyrelsen och
de uppgifter som ankommer på kommunerna och kommunala myndighete.r skall skötas
av hälsonämnden vid Ålands hälso- och sjukvård, till den del förvaltningen grundar sig
på landskapets lagstiftningsbehörighet på området.
Hänvisningar till bestämmelser i rikslagstiftningen i de författningar som avses i 1
och 5 §§ skall avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.
(3 mom. lika som i framställningen).

4§
Överklagande
Beslut som fattats med stöd av denna lag överklagas enligt bestämmelserna i de
författningar som avses i 1 och 5 §§, dock så att beslut som hälsonämnden fattat
överklagas hos landskapsstyrelsen och beslut som landskapsstyrelsen fattat överklagas
hos högsta förvaltningsdomstolen.

5§
Landskapsförordning
Landskapsstyrelsen kan inom landskapets behörighet genom landskaps.förordning
besluta att författningar som utfärdats med stöd av de lagar som avses i 1 § skall
tillämpas i landskapet Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsstyrelsen
föreskriver.
Landskapsstyrelsen kan i landskapsförordning besluta om genomförandet i
landskapet av EG:s direktiv rörande angelägenheter som avses i denna lag.
(3 mom. utesluts varvid framställningens 4 mom. blir 3 mom.)
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(Lika som i framställningen).
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