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förslag till lag om ändring av lagen om krav på ekodesign 

för energimärkning av produkter 
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Beslut 
Beslöts att inte lämna något utlåtande då landskapsregeringen inte har några 

invändningar mot lagförslaget. 

 

Arbets- och näringsministeriets begäran om utlåtande om ett utkast till 

regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 

lagen om krav på ekodesign för energimärkning av produkter. 

Landskapsregeringen konstaterar att enligt grundlagens 120 § har 

landskapet Åland självstyrelse enligt vad som särskilt bestäms i 

självstyrelselagen för Åland. 

 

Enligt 18 § 10, 22 och 27 punkten i självstyrelselagen för Åland 

(1144/1991, självstyrelselagen) har landskapet lagstiftningsbehörighet i 

fråga om natur- och miljövården, näringsverksamheten och 

elproduktionen inom landskapet. Enligt 19 § i självstyrelselagen ska 

lagstiftningsbehörigheten bedömas utifrån det område till vilket 

åtgärderna sakligt sett närmast kan hänföras. 

 

Ekodesignlagen har genomförts genom landskapslagen (2011:80) om 

tillämpning i landskapet Åland av bestämmelser om krav på ekodesign 

för och energimärkning av produkter, utfärdad den 26 augusti 2011 

(landskapslagen). Huvudregeln enligt landskapslagens 1 § är att 

ändringar i ekodesignlagen ska tillämpas i landskapet från det att de 

träder i kraft i riket, om inte annat följer av landskapslagen. Enligt 3 § i 

landskapslagen ska de förvaltningsuppgifter som enligt de författningar 

som avses i 1 och 5 § hör till statens myndigheter skötas av 

landskapsregeringen till den del förvaltningen grundar sig på landskapets 

lagstiftningsbehörighet.  

 

På åtgärder enligt 38 § i ekodesignlagen tillämpas på Åland 

landskapslagen (1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet. 



 2 (2) 

Enligt 5 § i landskapslagen kan Ålands landskapsregering inom 

landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att 

författningar som utfärdats med stöd av ekodesignlagen ska tillämpas i 

landskapet Åland. 

 

EU:s förordning om energimärkning är direkt tillämplig lagstiftning i 

Finland, men enligt förordningens artikel 7.4 ska det fastställas nationella 

regler om sanktioner och kontrollmekanismer för överträdelse av 

förordningen och de delegerade akterna. I förordningens artikel 7.4 

föreskrivs det emellertid att regler som uppfyller kraven i artikel 15 i 

energimärkningsdirektivet ska anses uppfylla kraven i förordningen vad 

beträffar sanktioner. 

 

Enligt 18 § 25 och 26 punkten i självstyrelselagen har landskapet Åland 

lagstiftningsbehörighet i fråga om beläggande med straff och storleken av 

straff samt utsättande och utdömande av vite och användning av andra 

tvångsmedel inom rättsområden som hör till landskapets 

lagstiftningsbehörighet. 

 

Avsikten är att straffbestämmelsen i ekodesignlagen ska skrivas om 

eftersom en del av lagens paragrafer upphävs, och därför behöver 

påföljdsbestämmelsen ändras. 

 
 


