ÅLANDSDELEGATIONEN
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Helsingfors/Mariehamn 17.2.2020
Nr 8/20
Hänvisning Ålands lagtings skrivelse
22.1.2020, nr 4/2020.

Till Justitieministeriet

Ärende

Utlåtande över landskapslag om ändring av landskapslagen om tilllämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier, antagen av lagtinget 22.1.2020.

Landskapslagens huvudsakliga innehåll
Godkännande av rikets säkerhets- och kemikalieverk ska gälla på
Åland. Personer och företag som är införda i rikets examens- och
företagsregister är behöriga även på Åland. Straffbestämmelserna
kompletteras.
Lagstiftningsbehörigheten
Kemikalielagstiftningen berör ett flertal rättsområden. Landskapet tillkommer enligt 18 § 1, 4, 6, 7, 10, 12 och 14 punkterna i självstyrelselagen för Åland lagstiftningsbehörigheten gällande landskapets
myndigheter, kommunernas förvaltning, allmän ordning och säkerhet, brand- och räddningsväsendet, byggnads- och planeväsendet,
natur- och miljövård, undervisning samt hälso- och sjukvård med de
undantag som anges i självstyrelselagens 27 § 24, 29 och 30 punkterna. Kemikalielagstiftningen berör även näringsverksamhet i fråga
om vilken landskapet enligt 18 § 22 punkten i självstyrelselagen har
lagstiftningsbehörighet med beaktande av vad som stadgas i bland
annat 27 § 12 punkten. Produktsäkerhet är att hänföra till landskapets behörighet enligt självstyrelselagens 18 § 12 och 22 punkter. Kemikalielagstiftningen berör även ett flertal rättsområden som utgör
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riksbehörighet, och i fråga om vilka rikslagstiftningen direkt är gällande.
Straffbestämmelserna kan med stöd av 18 § 25 punkten i självstyrelselagen intas i landskapslagen.
Beträffande bedömningen av landskapslagars förenlighet med EU:s
regelverk har en överenskommelse ingåtts 4.3.2009 mellan Ålandsdelegationen och justitieministeriet. Delegationen konstaterar att justitieministeriet i det nu aktuella ärendet inte inkommit med en i överenskommelsen 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.
Närvarande

Ordföranden Lindbäck, ledamöterna Erlandsson, Lampi, Pellonpää
och Suviranta.

På Ålandsdelegationens vägnar:

Peter Lindbäck
ordförande

Rainer Åkerblom
sekreterare

