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Till Justitieministeriet

Ärende

Utlåtande över landskapslag om ekologisk produktion, antagen av
lagtinget 25.4.2012.

Landskapslagens huvudsakliga innehåll
Genom landskapslagen intas förtydligande bestämmelser om landskapsregeringens roll och befogenheter. Samtidigt ändras landskapslagens rubrik.
Lagstiftningsbehörigheten
Ålandsdelegationen konstaterar att landskapslagen gäller en ändring av den av lagtinget 28.4.1995 antagna landskapslagen om kontroll av ekologisk jordbruksproduktion. Det framgår inte av landskapslagens rubrik, utan landskapslagen benämns med den nu
ändrade benämningen landskapslagen om ekologisk produktion,
vilket antyder att en helt ny landskapslag nu antagits. Denna
omständighet är vilseledande och utgör dålig lagstiftningsteknik,
och kan dessutom anses betänklig ur rättssäkerhetssynpunkt.
Landskapslagen gäller jord- och skogsbruk, näringsverksamhet
samt landskapets myndigheter, vilka områden helt eller till de delar
som berörs av föreliggande landskapslag hör till landskapets lagstiftningsbehörighet enligt 18 § 1, 15 och 22 punkterna i självstyrelselagen för Åland. Ekologisk jordbruksproduktion berör även livsmedelskvaliteten, som i första hand är att hänföra till rättsområdet
hälsovård, på vilket område lagstiftningsbehörigheten tillkommer
landskapet enligt 18 § 12 punkten i självstyrelselagen med vissa i
lagen angivna undantag.
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Bestämmelserna om tvångsmedel kan med stöd av 18 § 26 punkten i självstyrelselagen intas i landskapslagen.
I landskapslagen intas hänvisningar till gällande EU-förordningar.
Med anledning härav konstaterar Ålandsdelegationen att justitieministeriet i det aktuella ärendet meddelat att ministeriet inte avser att
inkomma med en i överenskommelsen 4.3.2009 mellan Ålandsdelegationen och justitieministeriet avsedd bedömning av landskapslagars förenlighet med EU:s regelverk.
Ålandsdelegationens utlåtande
Ålandsdelegationen har med beaktande av självstyrelselagens för
Åland stadganden funnit att hinder för ikraftträdande av landskapslagen inte föreligger.
Ålandsdelegationen har dock i det ovanstående framfört synpunkter
beträffande landskapslagens rubriksättning, men inte ansett att
denna omständighet inverkar på behörighetsfördelningen.
Närvarande

Ordföranden Lindbäck, ledamöterna Erlandsson, Mäenpää och Pellonpää jämte suppleanten Lindholm.
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