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FÖRSLAG

Landskapsstyrelsen föreslår att landskapslagen om åtgärder för begränsning av
tobaksrökningen (52178) kompletteras med ett förbud mot försäljning av portionssnus
i landskapet.
Förbudet skall träda i kraft så fort som möjligt.

Motivering

1

MOTIVEJUNG
1. Gällande lagstiftning

Landsk.apslagen om åtgärder för begränsning av tobaksrökningen (52178), nedan
kallad tobakslagen, innehåller huvudsakligen bestämmelser om restriktioner beträffande
försäljning av tobaksprodukter·och tobaksrökning.

2. EES-avtalet
I BES-avtalets tilläggspaket ingår ett EG-direktiv om skyldighet för medlemsstaterna att utfärda förbud mot att snus släpps ut på marknaden (92/41/EEG). Av direktivet
framgår att syftet är stoppa nya produkter för användning i munnen som uppträtt på
marknaden och som särsl'Jlt riktar sig till ungdomar. Ett totalförbud bör enligt direktivet inte beröra traditionella tobaksvaror för användning i munnen. Dessutom innehåller
direktivet en skyldighet för medlemsstaterna att sätta i kraft bestämmelser om vamhtgstexter som skall förses på andra styckförpackningar av tobaksprodukter än cigaretter.

3. Utvärdering av nuläget och förslaget

Eftersom landskapslagstiftningen inte innehåller några bestämmelser om förbud
mot att snus saluförs måste lagstiftningsåtgärder vidtas för att de krav EG:s regelverk
ställer skall uppfyllas. Förbudet föreslås omfatta portionssnus. Portionssnus kan inte
anses vara en traditionell tobaksprodukt i landskapet. Förbudet omfattar inte traditionellt snus. Den som inte iakttar försäljningsförbudet skall dömas till böter.
Reglerna i direktiv 92/41/EEG om varningstexter på förpackningar av andra
tobaksvaror än cigaretter kräver inte att lagstiftningsåtgärder vidtas eftersom en ändring
av tobakslagen som innebär att tobaksprodukter skall vara tillåtna att införas för att
saluföras i landskapet om vamingstextema uppfyller de krav som gäller i en BES-stat
trädde i kraft den 1 juni 1994.
Tobakslagens rubrik blir inte tillräckligt beskrivande för lagens innehåll när även
snus kommer att regleras i lagen. Landskapsstyrelsen föreslår att lagens rubrik ändras
till tobakslag för landskapet Åland. Även tobak.slagens ändamålsbestämmelse i 1 § 1
mom. föreslås ändrad så att det av bestämmelsen framgår att lagen inte enbart reglerar
tobaksrökning.
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4.

Ändring av LL om dtglJrder far begrlinsning av tobaksrtJkningen

lkn:iftträdelse~

och övergångsbestämmelser

Landskapsstyrelsen föreslår att ikrafttträdelsedatumet lämnas öppet för landsskapsstyrelsens avgörande. Avsikten är att lagen skall träda i kraft så fort som mc~lig~. .. . ,
efter det att lagstiftningskontrollen är avslut.ad.
För att det skall vara möjligt för de som saluför portionssnus att bli kvitt det lager
av snus som införskaffas strax innan försäljningsförbudet träder i kraft föreslår landskapsstyrelsen att det ges en frist på tre månader efter den månad förbudet träder i kraf~

att sälja ut snuslagret.

Landskapss_tyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag.

Lagtext
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LANDSKAPSLAG
om ändring av landskapslagen om åtgärder för begränsning av tobaksrökningen
I enlighet med lagtingets beslut
ändras 1 § 1 mom., 13 § 1 mom. och rubriken för landskapslagen den 16 augusti
1978 om åtgärder för begränsning av tobaksrökningen (52178), av dessa lagrum 13 §
1 mom. sådant det lyder i landskapslagen den 13 augusti 1992 (38/92) samt
fogas till lagen en ny 2a § som följer:

TOBAKSLAG
för landskapet Åland
1§
Syftet med denna lag är att genom begränsningar av det för hälsan skadliga
nyttjandet av tobaksprodukter minska de skadeverkningar nyttjandet orsakar och
samtidigt öka trivseln och välbefinnandet för dem som inte nyttjar tobaksprodukter.

2a §
Det är förbjudet att saluföra eller på annat sätt överlåta i näringsverksamhet i
landskapet pulveriserad tobak i form av snus förpackad i portionspåsar eller liknande
för användning i munnen.

13 §
Den som säljer tobaksprodukter i strid med bestämmelserna i 1 § 4 mom., 2 §
eller 2a § eller som placerat automat så att försäljning till unga personer inte förhindras
skall för förseelse vid försäljning av tobaksprodukter dömas till böter.

Denna lag träder i kraft den .
Tobaksprodukter som omfattas av förbudet i 2a § och som importeras, tillverkas
eller införs till landskapet före denna lag träder i kraft får saluföras eller på annat sätt
överlåtas i näringsverksamhet till och med tre månader efter den månad då denna lag
träder i kraft
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Ändring av U om åtglirder for begrlinsning av tobaksrökni11ge11

-------·
Mariehamn den 31 januari 1995

Lantråd

Ragnar Erlandsson

Lagberedningssekreterare

Tomas Lundberg
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Bilaga

LANDSKAPSLAG
om ändring av landskap.lilagen om åtgärder för begränsning av tobaksrökningen
I enlighet med lagtingets beslut
ändras 1 § 1 mom., 13 § 1 mom. och rubriken för landskapslagen den 16 augusti
1978 om åtgärder för begränsning av tobaksrökningen (52178), av dessa lagrum 13 §
1 rnom. sådant det lyder i landskap~lagen den 13 augusti 1992 (38/92) samt
fogas till lagen en ny 2a § som följer:

Giillande lydelse

Föreslagen lydelse

LANDSKAPSLAG

TOBAKS LAG

om åtgärder för begränsning av
tobaksrökningen

för landskapet Åland

1§
Denna lag innehåller stadganden
om åtgärder, som syftar till att genom
begränsningar av den för hälsan menliga tobaksrökningen nedbringa dess
skadeverkningar och samtidigt öka
trivseln och välbefinnandet för dem som
icke röker.

1§
Syftet med denna lag är att genom
begränsningar av det för hälsan skadliga
nyttjandet av tobakspro<lukter minska de
skadeverkningar nyttjandet orsakar och
samtidigt öka trivseln och välbefinnandet för dem som inte nyttjar tobaksprodukter.

(ny paragraf)

2a §
Det är förbjudet att saluföra eller
på annat sätt överlåta i näringsverksamhet i landskapet pulveriserad tobak i
form av snus förpackad i portionspåsar
eller liknande för användning i munnen.

13 §

13 §

Den som säljer tobaksprodukter i
stdd med bestämmelserna i 1 § 4 mom.
eller 2 § eller som placerat automat så
att försäljning till unga personer inte
förhindras skall för fiJrseelse vid flJrsä{ining av tobaksprodukter dömas till
böter.

Den som säljer tobaksprodukter i
strid med bestämmelserna i 1 § 4
mom., 2 § eller 2a § eller som placerat
automat så att försäljning till unga
personer inte förhindras skall flJr flJrseelse vid flJrsl1.ljning av tobaksproduk~
ter dömas till böter.

6

Denna lag träder i kraft den .
Tobaksprodukter som omfattas av
ftjrbudet i 2a § och som importeras,
tillverkas eller infljrs till landskapet fljre
denna lag träder i kraft får saluföras
eller på annat satt överldtas i niiringsverksamhet till och med tre månader
efter den månad då denna lag träder i
kraft.

