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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
 
Nr 97 
Kommissionens motiverade yttrande 2017/0086; 
genomförandet av direktiv 2014/94/EU om utbygg-
naden om infrastruktur för alternativa bränslen  
ÅLR 2017/811 
442 Rk1a 

Landskapsregeringen beslöt tillställa utrikesministeriet ett svar för vidare-
förmedling till kommissionen i enlighet med bilaga 1, Rk1a17E52. 
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                                                                  Bilaga 1, Rk1a17E52 
 
   Nr                       Sidnr 

 BREV 442 Rk1a     1 (1) 
 
 Datum    Dnr 

 20.6.2017 ÅLR 2017/811 
  
 
 Utrikesministeriet 
 Enheten för EU-domstolsärenden 
 Rättstjänsten 
 PB 417, 00023 Statsrådet 
Hänvisning 

Kommissionens motiverade yttrande 2017/0086 
om implementeringen av direktiv 2014/94/EU om 
utbyggnad av infrastrukturen för alternativa 
bränslen 
 
Kontaktperson 
Pamela Baarman 
 

Landskapsregeringen har erhållit en remiss från utrikesministeriet angående kommission-
ens motiverade yttrande om Finlands implementering av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av infrastrukturen för alterna-
tiva bränslen. Kommissionen framhåller i sitt brev SG-Greffe(2017)D/7387 av den 18 
maj 2017 att Finland ännu inte anmält åtgärder för direktivets implementering i nationell 
lagstiftning. 
 
Landskapsregeringen besvarade i februari 2017 kommissionens formella underrättelse i 
samma ärende och uppgav då att landskapsregeringen inväntar rikets genomförande av di-
rektivet, och kommer så snart riket antagit den föreslagna lagen om ibruktagande och dis-
tribution av alternativa bränslen att utarbeta ett förslag till blankettlagstiftning, genom 
vilken rikets lagstiftning görs tillämplig i landskapet med vissa undantag. Landskapsrege-
ringen har därefter utarbetat ett lagförslag om distribution av alternativa trafikbränslen, 
som har antagits av Ålands lagting den 7 juni 2017. För att en landskapslag ska kunna 
träda i kraft krävs, enligt 19 § i självstyrelselagen för Åland, att republikens president ge-
nom lagstiftningskontrollen inte inom fyra månader efter att lagtinget antagit en land-
skapslag förordnar att lagen ska förfalla i sin helhet. Således utgår landskapsregeringen 
ifrån att direktiv 2014/94/EU ska kunna notifieras senast i oktober 2017, men förhopp-
ningsvis tidigare om lagstiftningskontrollen löper snabbare än förväntat.  
 
Landskapsregeringen bifogar landskapslagen om distribution av alternativa trafikbränslen 
som Ålands lagting antog den 7 juni 2017. 
 

 
 
 
Minister   Nina Fellman 
 
 
 
EU-sakkunnig  Pamela Baarman 
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Ålands lagting BESLUT LTB 34/2017 
 Datum Ärende 

 2017-06-07 LF 27/2016-2017 

   

   

   

   
Ålands lagtings beslut om antagande av 
Landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om distribution av alternativa 
trafikbränslen 
 
 I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs: 
 

1 § 
Lagens tillämpningsområde 

 Lagen om distribution av alternativa trafikbränslen (FFS xxx/xxxx) ska tillämpas i landskapet med de avvikel-
ser som anges i denna lag. 
 Ändringar i lagen om distribution av alternativa trafikbränslen ska tillämpas i landskapet från det att de träder i 
kraft i riket om inte annat följer av denna lag. 
 

2 § 
Förvaltning 

 Om inte annat särskilt föreskrivs i annan landskapslag ska de förvaltningsuppgifter som enligt lagen om distri-
bution av alternativa trafikbränslen ankommer på statens myndigheter i landskapet skötas av landskapsregeringen, 
till den del förvaltningen hänför sig till uppgifter inom landskapets lagstiftningsbehörighet. 
 

3 § 
Hänvisning i rikslag 

 Hänvisningar i lagen om distribution av alternativa trafikbränslen till bestämmelser i rikslagstiftningen ska 
inom landskapets behörighet i landskapet avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen. 
 

4 § 
Språkkrav 

 Användarinformation som avses i 5 och 6 §§ i lagen om distribution av alternativa trafikbränslen ska i land-
skapet vara skriven åtminstone på svenska, om inte landskapsregeringen av särskilda skäl beviljar undantag från 
kravet. 
 

5 § 
Avgifter 

 Landskapsregeringen beslutar i enlighet med landskapslagen (1993:27) om grunderna för avgifter till land-
skapet om de avgifter som kan uppbäras för utförda prestationer enligt denna lag. 
 

6 § 
Landskapsförordning 

 Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet och till den del ärendet inte hör till området för lag 
genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av lagen om distribution av alterna-
tiva trafikbränslen ska tillämpas i landskapet oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver. 
 
 
 
 

7 § 
Sökande av ändring 

 I enlighet med vad som föreskrivs i 25 § i självstyrelselagen får ändring sökas i beslut som fattats med stöd av 
denna lag. 
 

8 § 
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Ikraftträdande 

 Denna lag träder i kraft den 
 Vad som föreskrivs i 5 § 3 mom. i lagen om distribution av alternativa trafikbränslen gäller endast sådana mo-
torfordon och manualer till dem som har släppts ut på marknaden efter det att denna lag har trätt i kraft. 
 

__________________ 
 
  
 
 
 Mariehamn den 7 juni 2017 
 
 
 

Johan Ehn 
talman 

 
 

Veronica Thörnroos   
vicetalman 

 
 

Viveka Eriksson 
vicetalman 

 
 

 


