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Ärende

Utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av
tobakslagen
Landskapsregeringen har mottagit en begäran om utlåtande från social- och

hälsovårdsministeriet angående utkast till regeringens proposition med förslag till lag om
ändring av tobakslagen (FFS 549/2016).

Landskapsregeringen konstaterar inledningsvis att utöver lagförslaget endast en

sammanfattning av propositionens huvudsakliga innehåll och konsekvenser har översatts

till svenska. Landskapsregeringen har därmed inte getts möjlighet att avge utlåtande över
hela utkastet till proposition. Avsaknaden av utkastet i sin helhet på svenska medför även

att landskapsregeringen svårligen kan bilda sig en heltäckande uppfattning i ärendet och
ge alla för Åland eventuella relevanta synpunkter.

Lagstiftningsbehörigheten inom tobakslagstiftningen är delad mellan landskapet och

riket. I enlighet med 18 § 12 och 22 punkterna självstyrelselagen (1991:71) för Åland har

landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om hälso- och sjukvård samt

näringsverksamhet. Konsumentskydd hör däremot enligt 27 § 10 punkten

självstyrelselagen till rikets behörighet. I enlighet med 27 § 12 punkten självstyrelselagen

hör utrikeshandel och handelspolitiska begränsningar rörande in- och utförsel av varor till
rikets behörighet. Rätten till begränsningar av andra än handelspolitiska skäl ska dock
bedömas utgående från det rättsområde till vilken en sak rättsligt hänför sig till.

I såväl tobak som relaterade produkter ingår hälsofarliga kemikalier, vilka är sådana gifter
som avses i 27 § 30 punkten självstyrelselagen, för vilka riket har lagstiftningsbehörighet i
fråga om framställning och fastställande av deras användningsändamål. Till rikets
lagstiftningsbehörighet hör även standardisering enligt 27 § 19 punkten i
självstyrelselagen.

PB 1060, AX-22111 Mariehamn | +358 18 25 000 | registrator@regeringen.ax

Tjänstebrev bör ställas till Ålands landskapsregering, inte till enskild tjänsteman.
www.regeringen.ax
1 (2)

Landskapsregeringen noterar att lagförslaget i huvudsak innehåller bestämmelser som på
Åland regleras i landskapslagen (1978:52) om tobak och relaterade produkter och har
med hänsyn till ovanstående inga särskilda kommentarer om utkastet till regeringens
proposition.
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