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I enlighet med lagtingets beslut1 föreskrivs:
1§
Lagens tillämpningsområde
Med stöd av denna lag ska lagen om skydd
av djur som används för vetenskapliga ändamål
eller undervisningsändamål (FFS 497/2013),
nedan rikslagen, med angivna avvikelser til�lämpas inom landskapets behörighet i den lydelse som är gällande i riket så att ändringar i
rikslagen tillämpas från ikraftträdandet.
2§
Myndighetsuppgifter
Landskapsregeringen är den landskapsmyndighet som inom landskapets behörighet ska
sköta de uppgifter som enligt rikslagen ska
skötas av statliga myndigheter om inte annat
bestäms i eller med stöd av denna lag. Med
stöd av 32 § självstyrelselagen kan uppgifter
som hör till landskapsförvaltningen genom
överenskommelseförordning överföras på
riksmyndigheter.
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ska
på begäran bistå i beredningen av verksamhetstillstånd och projektgodkännanden.
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet kan
i landskapet anlitas vid tillsynen på det sätt
som avses i 35 § 2 mom. rikslagen.
Utlåtande som enligt 28 § rikslagen begärs av
närings-, trafik- och miljöcentralen om försät-
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tande av djur i frihet ska vid behov begäras av
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet och av
berörda avdelningar inom landskapsregeringens allmänna förvaltning.
Med stöd av 59b § 3 mom. självstyrelselagen utser riket delegationen för skydd av djur
som används för vetenskapliga ändamål eller
undervisningsändamål enligt 53 § rikslagen.
Delegationen utgör den nationella kommitté
som varje medlemsstat ska inrätta enligt artikel 49 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2010/63/EU om skydd av djur som används för
vetenskapliga ändamål.
3§
Ålands projektgodkännandenämnd
Bestämmelserna i 7 kap. rikslagen om nämnden för projektgodkännanden tillämpas på
Ålands projektgodkännandenämnd med iakttagande av vad som bestäms om förvaltningsuppgifterna i denna lag och med nedan angivna avvikelser. Landskapsregeringen utser
nämnden för att sköta de uppgifter som enligt
rikslagen ska skötas av nämnden för projektgodkännanden.
Nämnden består av en ordförande och en vice
ordförande samt minst fyra övriga ledamöter
och personliga ersättare för dem.
Alla i 30 § rikslagen föreskrivna sakkunskapsområden ska vara företrädda i nämnden.
Nämnden är beslutför när mötesordföranden
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och minst hälften av ledamöterna deltar i beslutsfattandet. Projektgodkännanden beviljas
av nämnden om landskapsregeringen inte bestämmer att nämnden ska indelas i sektioner.
Nämnden är administrativt underställd
landskapsregeringen. Nämndens ärenden föredras av en ansvarig tjänsteman vid den avdelning inom landskapsregeringens allmänna
förvaltning som ansvarar för djurskydd. Landskapsregeringen får organisera nämndens personal med avvikelse från 30 § rikslagen.

med stöd av lagen om grunderna för avgifter
till staten (FFS 150/1992) och samma arvoden
som enligt 55 § rikslagen fastställs av jord- och
skogsbruksministeriet.
Vid tillämpningen av rikslagen ska bestämmelserna om straff i djurskyddslagen för landskapet Åland iakttas. Dessutom ska rikslagens särskilda straffbestämmelser tillämpas.
Viteslagen (FFS 1113/1990) tillämpas med stöd
av landskapslagen (2008:10) om tillämpning i
landskapet Åland av viteslagen.

4§
Förhållande till annan lagstiftning
Hänvisningarna i 4 § rikslagen till andra
rikslagar ska inom landskapets behörighet
avse motsvarande landskapslagstiftning enligt följande:
1) Djurskyddslagen (FFS 247/1996) ska enligt denna lag avse djurskyddslagen (1998:95)
för landskapet Åland.
2) Lagen om transport av djur (FFS 1429/2006)
ska enligt denna lag avse 3 kap. i djurskyddslagen för landskapet Åland.
3) Lagen om kosmetiska produkter (FFS
22/2005) ska enligt denna lag avse landskapslagen (1988:8) om tillämpning i landskapet Åland
av riksförfattningar om konsumentsäkerhet.
4) Naturvårdslagen (FFS 1096/1996) ska enligt denna lag avse landskapslagen (1998:82)
om naturvård.
5) Jaktlagen (FFS 615/1993) ska enligt denna lag avse jaktlagen (1985:31) för landskapet
Åland.
Landskapets allmänna förvaltningsrättsliga
bestämmelser ska tillämpas då landskapsmyndigheterna utför uppgifter enligt denna
lag. Med stöd av denna lag tillämpas samma
avgifter som enligt 54 § rikslagen fastställs

5§
Ändringssökande
Besvär över beslut som landskapsregeringen
eller landskapets nämnd för projektgodkännanden fattat med stöd av denna lag anförs hos
Ålands förvaltningsdomstol. I övrigt gäller vad
som bestäms om ändringssökande i rikslagen.
6§
Landskapsförordning
Landskapsregeringen kan inom landskapets
behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av
rikslagen ska tillämpas i landskapet oförändrade eller med i landskapsförordningen föreskrivna avvikelser.
7§
Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2013.
Genom denna lag upphävs landskapsförordningen (1998:99) om skydd av djur som används
för försök och andra vetenskapliga ändamål.
_________
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