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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-03
Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet
Torgny Håstad och regeringsrådet Göran Schäder.
Tobakskontroll

Enligt en lagrådsremiss den 10 februari 2005 (Socialdepartementet)
har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till
lag om ändring i tobakslagen (1993:581).

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av ämnessakkunniga Helena
Rosén.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

12 §

I paragrafen föreslås en ny bestämmelse om att det på varje försäljningsställe för tobaksvaror skall finnas en skylt med information om
förbudet att sälja eller lämna ut sådana varor till den som inte har fyllt
18 år. Bestämmelsen föreslås införd i ett nytt andra stycke, varvid
nuvarande andra stycket får bilda ett tredje stycke.

Med hänsyn till det innehållsmässiga samband som finns mellan de
båda nu befintliga styckena förordar Lagrådet att den nya bestäm-
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melsen i stället förs in som ett tredje stycke. Om detta godtas får
hänvisningen till 12 § tredje stycket enligt föreslagen lydelse av 27 §
anpassas därefter.

Behov av rubrik närmast före 13 §

I remissen föreslås att nya underrubriker införs i det avsnitt i tobakslagen som har rubriken Handel m.m. och som skall omfatta 12, 12 a,
12 b, 12 c och 13 §§. Sålunda förses var och en av 12, 12 b och
12 c §§ med särskild rubrik. Någon rubrik sätts däremot inte närmast
före 13 §.

Eftersom rubriken närmast före 12 c § (Anmälan och egentillsyn) inte
täcker vad som avhandlas i 13 § (att tobaksvaror får föras in i landet
endast av den som har fyllt 18 år) bör en ny rubrik föras in även närmast före sistnämnda paragraf. Rubriken skulle kunna lyda ”Införsel”.

Rubriken närmast före 18 b §

I remissen föreslås en ny underrubrik med lydelsen ”Uppgifter om
kostnader för marknadsföring”.

Förevarande avsnitt av tobakslagen, som nu omfattar 16 – 18 a §§,
har rubriken ”Produktkontroll”. Några underrubriker finns inte här. Att
införa en sådan enbart framför den nya 18 b § blir inte konsekvent.
Lagrådet förordar därför att den föreslagna rubriken utgår.
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Följdändringar i andra lagrum

Vid genomläsning av tobakslagen konstaterar Lagrådet att ändringarna e nligt remitterade förslaget bör åtföljas av ändrade hänvisningar
i några ytte rligare lagrum.

Således bör i 20 § första stycket den hänvisning som omspänner
bl.a. 9–11 §§ ändras med hänsyn till att nya 9 a § inte skall omfattas
av Statens folkhälsoinstituts tillsyn (jfr föreslagen lydelse av 19 §). I
20 § andra stycket nämns nu tillsynsmyndighet som anges i 19 §
andra och tredje styckena. Detta bör ändras med hänsyn till att remissen innebär att nuvarande 19 § andra och tredje styckena förs
över till en ny 19 a §. Av samma skäl bör i 25 § hänvisningen till 19 §
ändras till 19 a §.

