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FÖRSLAG 

Landskapsstyrelsen föreslår att landskapslagen om åtgärder för begränsning av 

tobaksrökningen (52178) kompletteras med bestämmelser om märkning av tobakspro

dukter och om högst tillåtna tjärhalt i cigaretter. 

Tobaksprodukter som är märkta på ett sätt som uppfyller de krav som gäller i en 

BES-stat skall vara tillåtna att importeras, tillverkas och införas till landskapet för 

försäljning i näringsverksamhet. Detsamma föreslås gälla cigaretter som uppfyller det 

aJlmänna gränsvärdet för högsta tillåtna tjärhalten i cigaretter enligt BES-avtalet. 

Lagen skall träda i kraft så fort som möjligt. 



Moti11ering 1 

MOTIVERING 

1. Gällande lagstiftning 

Landskapslagen om åtgärder för begränsning av tobaksrökning (52/78), nedan 

kallad tobakslagen, innehåller huvudsakligen bestämmelser om restriktioner beträffande 

försäljning av tobaksprodukter och tobaksrökning. 

2. ERS-avtalet 

I syfte att harmonisera medlemsstatemas författningar om de varningstexter som 

skall finnas på förpackningar av tobaksvaror och den information om halten av tjära 

och nikotin som skall finnas på cigarettförpackningar samt om högsta tillåtna tjärhalt 

i cigaretter har utfärdats ett BO-direktiv om märkning av tobaksvaror (89/622/EBG) 

och ett BO-direktiv om högsta tillåtna tjärhalt i cigaretter (90/239/EEG). Bägge 

direktiven ingår i BES-avtalet. 

3. Utvärdering av nuläget och förslaget 

Eftersom landskapslagstiftningen inte innehåller några bestämmelser om märkning 

av tobaksprodukter och om högsta tillåtna halten tjära i cigaretter måste lagstiftningsåt

gärder vidtas för att de krav BES-avtalet förutsätter skall uppfyllas. 

I landskapet tillverkas och importeras inte tobaksvaror för försäljning i närings

verksamhet i någon större omfattning. Tobaksvaror som saluförs i landskapet inför

skaffas huvudsakligen från grossister i riket. Dessa produkter torde sålunda vara märkta 

på det sätt och uppfylla de kvalitetsnormer som anges i rikslagstiftningen. Av denna 

orsak vore det av praktiska hänsyn ändamålsenligt att ha samma krav i landskapet som 

i riket för att inte onödigt belasta tobaksförsäljare i landskapet med det merarbete 

beträffande märkning av tobaksprodukter som en från rikslagstiftningen avvikande 

reglering skulle medföra. 

Det kan vara praktiskt att importera tobaksprodukter från Sverige. I Sverige finns 

det inget krav att märka tobaksprodukter med vamingstexter på det finska språket. 

Detta talar för att inte anta blankettbestämmelser om märkning av tobaksprodukter. 

Överhuvudtaget synes det tveksamt om bestämmelserna i direktivet om märkning av 

tobaksvaror medger landskapet rätt att kräva att varningstexter skall vara avfattade på 

annat språk än svenska och andra språk som uppvisar särskilt stor likhet med detta 

språk. 

Enligt artikel 4 i direktivet om märkning av tobaksvaror skall alla förpackningar 

med tobaksvaror märkas med varningstexten: "Tobak kan vara farligt för din hälsa". 

Enligt i riket gällande bestämmelser skall minutförsäljningsförpackningar med tobaks

produkter förses med varningen; "Tobak är mycket skadligt för hälsan" (FFS 1502/92). 



2 U om lindring av U om åtglirder för begrdnsning av tobaksrökningen 

Anpassas landskapslagstiftningen till BES-avtalet innebär det att tobaksprodukter som 

för närvarande får saluföras i riket inte får saluföras i landskapet. 
Landskapsstyrelsen föreslår att tobakslagen kompletteras med bestämmelser om 

märkning av tobaksprodukter och om högsta tillåtna tjärhalt i cigaretter som medför att 
tobaksprodukter som är tillåtna att saluföras i riket, i Sverige eller i någon annan EES

stat även skall vara tillåtna att tillverka, importera och införa till landskapet för 

försäljning i näringsverksamhet. Det krävs dock att vamingstexter och information på 

tobaksprodukter respektive cigarettförpackningar är avfattade åtminstone på ett 

skandinaviskt språk och att det allmänna gränsvärdet enligt BES-avtalet för högsta 

tillåtna tjärhalten i cigaretter är uppfyllt (15 mg per cigarett från och med den 31 
december 1992 och 12 mg per cigarett från och med den 31 december 1997 enligt 
nuvarande bestämmelser i BES-avtalet). 

Landskapsstyrelsen föreslår att tidpunkten för lagens ikraftträdande lämnas öppen 
för landskapsstyrelsens avgörande. 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag. 



Lagtext 3 

LANDSKAPS LAG 
om ändring av landskapslagen om åtgärder för begränsning av tobaksrökningen 

I enlighet med lagtingets beslut fogas ett nytt 2a kap. och en ny Sa § till lands

kapslagen den 16 augusti 1978 om åtgärder för begränsning av tobaksrökningen (52178) 

som följer: 

2a kap. 
Märkning av tobako;produkter och högsta tillåtna tjärhalt i cigaretter. 

Sa§ 

Om vamingstexter på förpackningar med tobaksprodukter och om den information 

om halten av tjära och nikotin som skall finnas på cigarettförpackningar samt om 

högsta tillåtna tjärhalt i cigaretter uppfyller de krav som gäller i en EES-stat skall 

tobaksproduktema vara tillåtna att importeras, tillverkas och införas till landskapet för 

att saluföras eller på annat sätt överlåtas i näringsverksamhet i landskapet, med nedan 

nämnda undantag: 

1) Tjärhalten i cigaretter får inte överskrida det allmänna gränsvärdet i BES-avtalet för 

högsta tillåtna tjärhalten i cigaretter. 

2) Vamingstexter på förpackningarna med tobaksprodukter och information om halten 

av tjära och nikotin som skall finnas på cigarettförpackningar skall vara avfattade åt

minstone på ett skandinaviskt språk. 

Denna lag träder i kraft den 

Mariehamn den 11 november 1993 

Lantråd Ragnar Erlandsson 

Lagberedningssekreterare Tomas Lundberg 




