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Beslutande Föredragande Justerat 

Minister 
Carina Aaltonen 

EU-sakkunnig 
Pamela Baarman 

Omedelbart 

 
…...……………....…......…........….. …...……………....…......…........….. 

 
Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
 
Nr 27 
Utrikesministeriets remiss angående kommissionens 
formella underrättelse 2015/0284-0288 om  
implementeringen av fem direktiv 
ÅLR 2015/8227 
67 Rk1c 

 
Landskapsregeringen beslöt tillställa utrikesministeriet ett svar för 
vidareförmedling till kommissionen i enlighet med bilaga 1, 
Rk1c15E14. 

 
___________________________________________  



  Bilaga 1, Rk1c15E14 
 
 Dokumentnamn Nr Sidnr 

 BREV 67 Rk1c  2 (3) 
  
 Datum Dnr 

21.8.2015             ÅLR 2015/8227 
              
        

  
 Utrikesministeriet 
 Enheten för EU-domstolsärenden 
 Rättstjänsten 
 PB 417  
 00023 Statsrådet 
 
  
Hänvisning 

Kommissionens formella underrättelser 2015/0284-0288;  
implementering av fem direktiv 
 
 
Kontaktperson 

Pamela Baarman 
 

 
 
Kommissionen har i sitt brev SG-Greffe(2015)D/8389 av den 20 juli 2015 riktat en 
formell underrättelse till Finland. Orsaken till den formella underrättelsen är att 
kommissonen anser att Finland inte har anmält genomförandeåtgärder för fem direktiv 
till kommissionen trots att genomförandetiden för dessa direktiv har löpt ut. 
Genomförandesituationen i landskapet för de berörda direktiven framgår av bilagan. 

 
Landskapsregeringen förutsätter att den information som förts fram angående 
genomförandesituationen i landskapet, för de direktiv som berörs av den formella 
underrättelsen, vidareförmedlas till kommissionen som Finlands svar för Ålands del.  
 
 
 
 
 
 Minister  Carina Aaltonen 
  
 
 

   
 

EU-sakkunnig Pamela Baarman 
 



 
IMPLEMENTERINGSSITUATIONEN I LANDSKAPET ÅLAND 

 
 

Överträdelsen 
nummer 

Direktivets 
nummer 

Direktivets namn Landskapsregeringens åtgärder 

 
1. 

Överträdelse- 
nummer 

2015/0284 

2012/18/EU 

 
Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2012/18/EU 
av den 4 juli 2012 om 

åtgärder för att förebygga 
och begränsa faran för 

allvarliga olyckshändelser 
där farliga ämnen ingår 

och om ändring och senare 
upphävande av rådets 

direktiv 96/82/EG 
 

 
Inom landskapets lagstiftningsbehörighet. 

 
Landskapsregeringen har notifierat 

direktivet den 2 april 2014. 
 

Internt diarienummer: ÅLR 2012/6373 

2. 
Överträdelse- 

nummer 
2015/0285 

2012/34/EU 

 
Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2012/34/EU 
av den 21 november 2012 

om inrättande av ett 
gemensamt europeiskt 

järnvägsområde 
 

 
Inom landskapets lagstiftningsbehörighet. 

 
Landskapsregeringen har notifierat 

direktivet den 3 januari 2014. 
 

Spårbunden trafik, dvs. järnvägar och 
tågtrafik förekommer inte inom landskapet 

Åland. På grund av landskapet Ålands 
geografiska läge och storlek samt av 

demografiska skäl är det inte realistiskt att 
järnvägar kommer att byggas i landskapet 
Åland. Åländsk lagstiftning på området 
saknas således och sådan är inte heller 
nödvändig eller rimlig att utarbeta och 

genomföra. 
 

Internt diarienummer: ÅLR 2013/175 
 

3. 
Överträdelse- 

nummer 
2015/0286 

2014/63/EU 

 
Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2014/63/EU 
av den 15 maj 2014 om 

ändring av rådets direktiv 
2001/110/EG om honung 

 

Inom landskapets lagstiftningsbehörighet. 
 

Landskapsregeringen avser notifiera 
direktivet inom oktober 2015. 

 
Internt diarienummer: ÅLR 2014/5295 

4. 
Överträdelse- 

nummer 
2015/0287 

2014/103/EU 

 
Kommissionens direktiv 
2014/103/EU av den 21 

november 2014 om 
anpassning för tredje 

gången av bilagorna till 
Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2008/68/EG 
om transport av farligt 

gods på väg, järnväg och 
inre vattenvägar till den 

vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen  

Delvis inom landskapets 
lagstiftningsbehörighet. 

 
Landskapsregeringen avser notifiera 

direktivet inom oktober 2015. 
 

Internt diarienummer: ÅLR 2014/9251 



 

5. 
Överträdelse- 

nummer 
2015/0288 

(EU)2015/413 

 
Europaparlamentets och 

rådets direktiv (EU) 
2015/413 av den 11 mars 
2015 om underlättande av 

gränsöverskridande 
informationsutbyte om 

trafiksäkerhetsrelaterade 
brott  

 

Delvis inom landskapets 
lagstiftningsbehörighet. 

 
Landskapsregeringen har notifierat 

direktivet den 20 augusti 2015. 
 

Internt diarienummer: ÅLR 2015/8405 

 
 


