ÅLANDSDELEGATIONEN

Diarienr D 10 11 01 32

Helsingfors/Mariehamn 18.7.2011
Nr 32/11
Hänvisning Ålands lagtings skrivelse
10.6.2011, nr 153/2011.

Till Justitieministeriet

Ärende

Utlåtande över landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om
tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen, antagen av lagtinget 10.6.2011.

Landskapslagens huvudsakliga innehåll
Landskapslagen ändras så att det ankommer på Ålands miljö- och
hälsoskyddsmyndighet att även utföra köttbesiktning och därtill hörande övervakning samt sköta tillsynen över den första ankomstplatsen för animaliska livsmedel.
Lagstiftningsbehörigheten
Enligt 18 § 1 punkten i självstyrelselagen för Åland har landskapet
lagstiftningsbehörighet i fråga om lagtingets organisation och uppgifter samt val av lagtingets ledamöter, landskapsregeringen och
under denna lydande myndigheter och inrättningar. Landskapslagen berör även rättsområdena jord- och skogsbruk, jakt och fiske
samt näringsverksamhet på vilka områden lagstiftningsbehörigheten med vissa undantag tillkommer landskapet enligt självstyrelselagens 18 § 15, 16 och 22 punkter.
Jämlikt 18 § 17 punkten i självstyrelselagen tillkommer landskapet
lagstiftningsbehörighet i frågor gällande djurskydd och veterinärväsendet med undantag av ärenden gällande smittsamma sjukdomar
hos husdjur, förbud mot införande av djur och djurprodukter samt
förebyggande av införsel av växtförstörare till landskapet, vilka enligt 27 § 31 – 33 punkterna i nämnda lag hänförts till rikets behörighet. Enligt regeringens proposition till ny självstyrelselag (RP
73/1990 rd.) hänförs även lagstiftningen om slakt- och köttbesiktning till veterinärväsendet. Frågan om livsmedelskvalitet har även
anknytning till hälsovården, vilket område enligt 18 § 12 punkten i
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självstyrelselagen hör till landskapets behörighet med nämnda undantag.
Ålandsdelegationen utgår ifrån att även den i 3 § 1 mom. sista meningen reglerade uppgiften sker inom ramen för landskapets nuvarande lagstiftnings- och förvaltningsbehörighet.
Ålandsdelegationens utlåtande
Ålandsdelegationen finner att landskapslagen faller inom landskapets lagstiftningsbehörighet.
Närvarande

Ordföranden Lindbäck, ledamöterna Erlandsson, Lampi, Mäenpää
och Olsson.
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sekreterare

