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Nr 30 

Ansökan om jordförvärvstillstånd gällande fastigheten 

KV1/Tomt 1 i Eckerö kommun 

ÅLR 2018/8854 

94 Rk1a 

Landskapsregeringen beviljar ansökan om jordförvärvstillstånd gällande 

fastigheten KV1/Tomt 1 RNr 5:41 i Eckerö kommun.  

 

Tillståndet gäller under förutsättning att fastigheten används av sökanden 

för fast bosättning. Som villkor för tillståndet gäller att sökanden senast 

inom 24 månader från detta besluts datum anmäler till landskapsrege-

ringen att inflyttning till landskapet skett och att fastigheten är sökandens 

faktiska och huvudsakliga boendeställe. 

 

Om sökanden inom denna tid inte meddelar landskapsregeringen att fas-

tigheten nyttjas i enlighet med vad som ovan föreskrivs förfaller jordför-

värvstillståndet för fastigheten KV1/Tomt 1 RNr 5:41 och landskapsrege-

ringen kan i enlighet med 6 § jordförvärvslagen (1975:7) för Åland för-

ordna om fastighetens försäljning på offentlig auktion.  

 

Bakgrund 

Ansökan gäller tillstånd att förvärva och besitta fastigheten KV1/Tomt 1 

RNr 5:41 i Kyrkoby i Eckerö kommun. Fastigheten om 1 230 m2 är obe-

byggd, belägen inom detaljplanerat område och gränsar inte till vatten. 

Inga andelar i samfällda jord- och vattenområden ingår. 

 

Avsikten med förvärvet är fast bosättning. Sökanden har inte innehaft 

hembygdsrätt och är inte bosatt i landskapet idag. Ur ansökan framgår 

inte att sökanden har en tidigare anknytning till landskapet. Sökanden har 

dock tidigare tillsammans med sin sambo beviljats jordförvärvstillstånd 

för samma fastighet som nu är föremål för ansökan (se ÅLR 2016/5986). 

Det tidigare tillståndet, som beviljades den 10 november 2016, villkora-

des med ett krav på att sökandena senast inom två år från beslutets datum 

inflyttar till landskapet. Då sökandena inom denna tid inte inflyttat till 

landskapet har det tidigare jordförvärvstillståndet förfallit.  

 

Till den nu aktuella ansökan har fogats ett köpebrev daterat den 8 oktober 



 

2018 ur vilket framgår att sökanden har förvärvat sambons andel av fas-

tigheten. Ur köpebrevet framgår även att sökanden är medveten om det 

krav som sökanden tidigare förbundit sig till gentemot Eckerö kommun, 

dvs att sökanden ska påbörja byggnation av tomten senast den 17 maj 

2019. Ansökan har kompletterats med uppgifter om sökandens avsikt att 

bebygga tomten för att sedan inflytta till landskapet för fast bosättning 

senast under hösten 2020. 

 

Kommunens utlåtande 

Kommunstyrelsen i Eckerö förordar i ett beslut av den 20 november 2018 

att jordförvärvstillstånd beviljas. I beslutet uppmärksammar kommunsty-

relsen även landskapsregeringen på villkoren i köpebrevet, dvs att bygg-

nation på tomten ska ske senast 17 maj 2019. 

 

Motivering 

Av 4 § 2 mom. landskapsförordningen om jordförvärvstillstånd framgår 

kriterierna för när landskapsregeringen ska bevilja jordförvärvstillstånd, 

om inte särskilda skäl däremot föreligger. I 4 § 2 mom. 2 punkten stadgas 

under vilka förutsättningar jordförvärvstillstånd normalt ska beviljas för 

att äga en bostadsfastighet när sökanden har varit bosatt på Åland kortare 

tid än fem år. Förutsättningarna är:  

 

1. Sökanden har flyttat till landskapet och har för avsikt att stanna här. 

2. Markområdet understiger 4 000 m2 och ska användas för fast boende. 

3. Marken får inte gränsa till vatten och ska vara belägen inom planerat 

område, bykärna eller annat område som är avsett för fast bosättning. 

4. Till marken hör vare sig andelar i samfällda land- eller vattenområden 

eller jakt- eller fiskerättigheter. 

 

Ansökan uppfyller villkoren enligt punkt 2, 3 och 4. Enligt villkoren i 

den första punkten ska sökanden ha flyttat till landskapet och ha för av-

sikt att stanna här. Landskapet ska då vara den faktiska och huvudsakliga 

bosättningsorten enligt landskapsregeringens praxis. Sökanden har som 

tidigare konstaterats ännu inte inflyttat till landskapet. Ur ansökan fram-

går att sökanden ska flytta in i det hus som ska byggas vilket innebär att 

sökanden först då bosätter sig i landskapet i faktisk bemärkelse. Sökan-

den har redogjort för tidsplanen för bostadens byggande.  

 

Även om en sökande inte uppfyller kravet på faktisk bosättning i land-

skapet har landskapsregeringen beviljat tillstånd enligt 12 § landskapsla-

gen (2003:68) om jordförvärvsrätt och jordförvärvs-tillstånd i enskilda 

fall. Tillstånd kan beviljas då en sökande flyttar utifrån landskapet till en 

fastighet i landskapet för fast bosättning, t.ex. för att tillåta att hus byggs 

färdigt för inflyttning (jfr beslut 15.1.2013, ÅLR 2012/10164). Land-

skapsregeringen finner det sannolikt och trovärdigt att sökanden flyttar 

till landskapet. Med beaktande av markområdets beskaffenhet och sökan-

dens tidsplan för inflyttning anser landskapsregeringen att tillstånd kan 

beviljas i det nu aktuella fallet. 

 

Ett villkor att marken ska användas för fast boende fastställs med hänvis-

ning till 5 § landskapsförordningen om jordförvärvstillstånd. Landskaps-

regeringen konstaterar att det ska röra sig om ett faktiskt och huvudsak-

ligt boende på fastigheten. Enligt 15 § jordförvärvslagen (1975:7) för 

Åland är den som beviljats tillstånd skyldig att vid granskning som verk-

ställs på förordnande av landskapsregeringen visa att tillståndsvillkor 

iakttas. 



 

 

Landskapsregeringen konstaterar slutligen att ett beviljat jordförvärvstill-

stånd inte inverkar på de villkor som sökanden förbundit sig till i köpe-

brevet daterat den 17 maj 2016 mellan sökanden och Eckerö kommun.  

 

Tillämpade lagrum 

12 § landskapslagen (2003:68) om jordförvärvsrätt och jordförvärvstill-

stånd 

4 § 2 mom. 2 punkten och 5 § landskapsförordningen (2003:70) om jord-

förvärvstillstånd 

 

Nr 31 

Ansökan om jordförvärvstillstånd gällande fastigheten 

Östra Lövvik i Vårdö kommun 

ÅLR 2018/8706 

95 Rk1a 

Landskapsregeringen beviljar ansökan om jordförvärvstillstånd gällande 

fastigheten Östra Lövvik RNr 16:3 i Vårdö kommun.  

 

Bakgrund  

Ansökan avser tillstånd att förvärva och besitta fastigheten Östra Lövvik 

RNr 16:3 i Vårdö kommun (941-411-16-3). Fastigheten om ca 18,6 ha är 

belägen inom oplanerat område, gränsar till vatten och till fastigheten hör 

andelar i samfällda vattenområden. Fastigheten är bebyggd med fritids-

hus. 

 

Avsikten med förvärvet är fritidsbruk. Sökanden är inte bosatt i land-

skapet och har inte innehaft hembygdsrätt.  

 

Ur ansökan framgår att fastigheten funnits inom släkten en längre tid. Sö-

kandens mor ärvde fastigheten år 2003 av sina föräldrar. Efter att sökan-

dens mor avlidit år 2017 ärvde sökandens far fastigheten. Sökandens far 

vill nu överlåta fastigheten till sökanden och sökandens bror såsom för-

skott på arv. Sökandens brors förvärv är föremål för en separat ansökan 

om jordförvärvstillstånd (ÅLR 2018/8836). Sökanden har kompletterat 

ansökan med uppgifter om att sökanden och sökandens bror avser klyva 

fastigheten efter att jordförvärvstillstånd beviljats.  

 

Kommunens utlåtande  

Vårdö kommun har den 30 januari 2019 beslutat förorda ansökan om 

jordförvärvstillstånd.  

 

Motivering  

Sökanden är bröstarvinge till överlåtaren som vill överlåta fastigheten 

Östra Lövvik till sökanden. Överlåtelsen ska utgöra förskott på arv.  

 

Enligt 4 § 2 mom. 7 punkten landskapsförordningen (2003:70) om jord-

förvärvstillstånd ska tillstånd beviljas när följande förutsättningar är upp-

fyllda, om inte särskilda skäl däremot föreligger: "Sökanden förvärvar 

mark eller erhåller besittning till mark av en levande person som han el-

ler hon är bröstarvinge till och som har varit lagfaren ägare till egendo-

men i minst åtta år. Förvärvet eller besittningsövergången innebär inte att 

produktiv jordbruks- eller skogsmark kommer att användas i annat än 

produktivt syfte." 

  

I ärendet är utrett att fastigheten inte utgörs av produktiv jordbruks- eller 



 

skogsmark, och att sökanden är bröstarvinge till överlåtaren av fastig-

heten. Sökandens far har dock inte varit lagfaren ägare till fastigheten i 

minst åtta år före överlåtelsen. Syftet med kravet att överlåtaren ska ha 

varit lagfaren ägare till egendomen i minst åtta år är emellertid att för-

hindra kringgåenden av jordförvärvslagstiftningen, då en förälder med 

åländsk hembygdsrätt utan dessa krav kunde anskaffa mark för att ome-

delbart därefter överlåta marken till ett barn som saknar hembygdsrätt. 

Landskapsregeringen anser att ett sådant skenköpsförfarande inte kan på-

visas i detta fall. Sökandens far förvärvade fastigheten år 2017 efter sö-

kandens mors bortgång. Sökandens mor hade i sin tur ärvt fastigheten av 

sina föräldrar år 2003. Fastigheten har således varit i sökandens familjs 

ägo mycket längre än åtta år. 

 

Med beaktande av sökandens ställning som bröstarvinge och att det inte 

finns skäl att misstänka något sådant bulvanförhållande som lagstiftaren 

velat förhindra anser landskapsregeringen att ansökan om jordförvärvs-

tillstånd i detta fall ska beviljas.  

 

Tillämpade lagrum  

4 § 2 mom. 7 punkten landskapsförordningen (2003:70) om jordförvärvs-

tillstånd 

12 § landskapslagen (2003:68) om jordförvärvsrätt och jordförvärvstill-

stånd 

 

Nr 32 

Ansökan om jordförvärvstillstånd gällande fastigheten 

Östra Lövvik i Vårdö kommun 

ÅLR 2018/8836 

96 Rk1a 

Landskapsregeringen beviljar ansökan om jordförvärvstillstånd gällande 

fastigheten Östra Lövvik RNr 16:3 i Vårdö kommun.  

 

Bakgrund  

Ansökan avser tillstånd att förvärva och besitta fastigheten Östra Lövvik 

RNr 16:3 i Vårdö kommun (941-411-16-3). Fastigheten om ca 18,6 ha är 

belägen inom oplanerat område, gränsar till vatten och till fastigheten hör 

andelar i samfällda vattenområden. Fastigheten är bebyggd med fritids-

hus. 

 

Avsikten med förvärvet är fritidsbruk. Sökanden är inte bosatt i land-

skapet och har inte innehaft hembygdsrätt.  

 

Ur ansökan framgår att fastigheten funnits inom släkten en längre tid. Sö-

kandens mor ärvde fastigheten år 2003 av sina föräldrar. Efter att sökan-

dens mor avlidit år 2017 ärvde sökandens far fastigheten. Sökandens far 

vill nu överlåta fastigheten till sökanden och sökandens syster såsom för-

skott på arv. Sökandens systers förvärv är föremål för en separat ansökan 

om jordförvärvstillstånd (ÅLR 2018/8706). Ansökan har kompletterats 

med uppgifter om att sökanden och sökandens syster avser klyva fastig-

heten efter att jordförvärvstillstånd beviljats.  

 

Kommunens utlåtande  

Vårdö kommun har den 30 januari 2019 beslutat förorda ansökan om 

jordförvärvstillstånd.  

 

 



 

Motivering  

Sökanden är bröstarvinge till överlåtaren som vill överlåta fastigheten 

Östra Lövvik till sökanden. Överlåtelsen ska utgöra förskott på arv.  

 

Enligt 4 § 2 mom. 7 punkten landskapsförordningen (2003:70) om jord-

förvärvstillstånd ska tillstånd beviljas när följande förutsättningar är upp-

fyllda, om inte särskilda skäl däremot föreligger: "Sökanden förvärvar 

mark eller erhåller besittning till mark av en levande person som han el-

ler hon är bröstarvinge till och som har varit lagfaren ägare till egendo-

men i minst åtta år. Förvärvet eller besittningsövergången innebär inte att 

produktiv jordbruks- eller skogsmark kommer att användas i annat än 

produktivt syfte." 

  

I ärendet är utrett att fastigheten inte utgörs av produktiv jordbruks- eller 

skogsmark, och att sökanden är bröstarvinge till överlåtaren av fastig-

heten. Sökandens far har dock inte varit lagfaren ägare till fastigheten i 

minst åtta år före överlåtelsen. Syftet med kravet att överlåtaren ska ha 

varit lagfaren ägare till egendomen i minst åtta år är emellertid att för-

hindra kringgåenden av jordförvärvslagstiftningen, då en förälder med 

åländsk hembygdsrätt utan dessa krav kunde anskaffa mark för att ome-

delbart därefter överlåta marken till ett barn som saknar hembygdsrätt. 

Landskapsregeringen anser att ett sådant skenköpsförfarande inte kan på-

visas i detta fall. Sökandens far förvärvade fastigheten år 2017 efter sö-

kandens mors bortgång. Sökandens mor hade i sin tur ärvt fastigheten av 

sina föräldrar år 2003. Fastigheten har således varit i sökandens familjs 

ägo mycket längre än åtta år. 

 

Med beaktande av sökandens ställning som bröstarvinge och att det inte 

finns skäl att misstänka något sådant bulvanförhållande som lagstiftaren 

velat förhindra anser landskapsregeringen att ansökan om jordförvärvs-

tillstånd i detta fall ska beviljas.  

 

Tillämpade lagrum  

4 § 2 mom. 7 punkten landskapsförordningen (2003:70) om jordförvärvs-

tillstånd 

12 § landskapslagen (2003:68) om jordförvärvsrätt och jordförvärvstill-

stånd 

 

 

 

Nr 33 

Kommissionens formella underrättelse 2019/0041: Ge-

nomförandet av direktiv (EU) 2017/845 om ändring av di-

rektiv 2008/56/EG vad gäller de vägledande förteckningar 

över faktorer som ska beaktas vid utarbetandet av marina 

strategier 

ÅLR 2019/972  

97 Rk1a 

Landskapsregeringen beslöt tillställa utrikesministeriet ett svar för vida-

reförmedling till kommissionen i enlighet med bilaga 1, Rk1a19E13. 

 

 

 

 

 

 



 

Nr 34  

Kommissionens formella underrättelse 2019/0042: Ge-

nomförandet av direktiv (EU) 2017/2103 om ändring av 

rådets rambeslut 2004/757/RIF i syfte att inkludera nya 

psykoaktiva substanser i definitionen av narkotika  

ÅLR 2019/969  

97 Rk1a 

Landskapsregeringen beslöt tillställa utrikesministeriet ett svar för vida-

reförmedling till kommissionen i enlighet med bilaga 1, Rk1a19E13. 

 

 

Nr 35 

Kommissionens formella underrättelse 2018/2371: Ge-

nomförandet av direktiv (EU) 2015/1513 om ändring av 

direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och diesel-

bränslen och om ändring av direktiv 2009/28/EG om främ-

jande av användningen av energi från förnybara energikäl-

lor  

ÅLR 2019/818  

98 Rk1a 

Landskapsregeringen beslöt tillställa utrikesministeriet ett svar för vida-

reförmedling till kommissionen i enlighet med bilaga 2, Rk1a19E13. 

 

 

Nr 36 

Kommissionens formella underrättelse 2018/2278: Ge-

nomförandet av direktiv 2014/23/EU om tilldelning av 

koncessioner, direktiv 2014/24/EU om offentlig upphand-

ling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG, samt di-

rektiv 2014/25/EU om upphandling av enheter som är 

verksamma på områdena vatten, energi, transporter och 

posttjänster och om upphävande av direktiv   

ÅLR 2019/813  

99 Rk1a 

Landskapsregeringen beslöt tillställa utrikesministeriet ett svar för vida-

reförmedling till kommissionen i enlighet med bilaga 3, Rk1a19E13. 

 

 

Nr 37  

Kommissionens motiverade yttrande 2017/0350: Genom-

förandet av direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att 

förhindra att det finansiella systemet används för penning-

tvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av förord-

ning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av direktiv 

2005/60/EG och direktiv 2006/70/EG   

ÅLR 2017/5945  

100 Rk1a 

Landskapsregeringen beslöt tillställa utrikesministeriet ett svar för vida-

reförmedling till kommissionen i enlighet med bilaga 4, Rk1a19E13. 

 

 

_______________________________________ 

 

 

 

 



 

                                      Bilaga 1, Rk1a19E13 
mentnamn Nr Sidnr 
 BREV 97 Rk1a  1 (2) 

  
 Datum Dnr 

12.2.2019            ÅLR 2019/969 
                            ÅLR 2019/972 
 

 Utrikesministeriet 

 Enheten för EU-domstolsärenden 

 Rättstjänsten 

 PB 417  

 00023 Statsrådet 

 

 

  
Hänvisning 

KOMMISSIONENS FORMELLA  

UNDERRÄTTELSER I MÅL 2019/0041–0042;  

GENOMFÖRANDET AV TVÅ DIREKTIV 
 

Kontaktperson 

Pamela Baarman 
 

 

Landskapsregeringen har erhållit en remiss från utrikesministeriet angående kommiss-

ionens formella underrättelser om Finlands genomförande av två direktiv. Kommiss-

ionen framhåller i sitt brev SG-Greffe(2019)D/1638 av den 30 januari 2019 att Finland 

inte har anmält genomförandeåtgärder för dessa två direktiv till kommissionen trots att 

genomförandetiden för direktiven har löpt ut.   

 

Genomförandesituationen i landskapet för de berörda direktiven framgår av bilagan. 

 

 

 

 

 

   Minister  Nina Fellman 

  

 

 

   

 

Rättssakkunnig Pamela Baarman 

 
  



 
IMPLEMENTERINGSSITUATIONEN I LANDSKAPET ÅLAND 

 

Överträdel-

sen nummer 

Direktivets 

nummer 
Direktivets namn 

Landskapsregeringens åtgärder 

 

1. 

Överträdelse- 

nummer 

2019/0041 

(EU) 

2017/845 

 

Kommissionens direktiv 

(EU) 2017/845 av den 17 

maj 2017 om ändring av 

Europaparlamentets och 

rådets direktiv 

2008/56/EG vad gäller de 

vägledande förteckningar 

över faktorer som ska be-

aktas vid utarbetandet av 

marina strategier 

 

 

Inom landskapets lagstiftningsbehörighet. 
 

Landskapsregeringen har notifierat direkti-

vet den 8 februari 2019. 
 

Internt diarienummer: ÅLR 2017/4417 

2. 

Överträdelse- 

nummer 

2019/0042 

(EU) 

2017/2103 

 

Europaparlamentets och 

rådets direktiv (EU) 

2017/2103 av den 15 no-

vember 2017 om ändring 

av rådets rambeslut 

2004/757/RIF i syfte att 

inkludera nya psykoaktiva 

substanser i definitionen 

av narkotika och om upp-

hävande av rådets beslut 

2005/387/RIF 

 

 

Inom rikets lagstiftningsbehörighet. 

 

Landskapsregeringen har notifierat direkti-

vet den 18 december 2017. 

 

Internt diarienummer: ÅLR 2017/9589 

 

 

  



 

                              Bilaga 2, Rk1a19E13 
                                                                      Dokumentnamn Nr                       Sidnr 

 BREV 98 Rk1a     1 (1) 

 
 Datum    Dnr 

 12.2.2019 ÅLR 2019/818 

  

 Utrikesministeriet 

 Enheten för EU-domstolsärenden 

 Rättstjänsten 

 PB 417  

 00023 Statsrådet 
 

 

Hänvisning 

KOMMISSIONENS FORMELLA 

UNDERRÄTTELSE I MÅL 2018/2371: 

GENOMFÖRANDET AV DIREKTIV  

(EU) 2015/1513 OM KVALITETEN PÅ BENSIN 

OCH DIESELBRÄNSLEN 

 
Kontaktperson 
Pamela Baarman 

 

 

Landskapsregeringen har erhållit en remiss från utrikesministeriet angående kommiss-

ionens formella underrättelse om Finlands implementering av Europaparlamentets och 

rådets direktiv (EU) 2015/1513 av den 9 september 2015 om ändring av direktiv 

98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av direktiv 

2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. 

Kommissionen framhåller i sitt brev SG-Greffe(2019)D/1407 av den 25 januari 2019 

att Finland underlåtit att anmäla fullständiga åtgärder för direktivets genomförande i 

nationell lagstiftning. 

 

Landskapsregeringen konstaterar att rättsområdena som direktivet berör delvis hör till 

landskapets lagstiftningsbehörighet enligt 18 § självstyrelselagen (ÅFS 1991:71) för 

Åland. Landskapsregeringen har således den 12 november 2018 notifierat direktiv (EU) 

2015/1513 delvis inom landskapets behörighet.  

 

Då kommissionen i den aktuella formella underrättelsen berör rikets genomförande av 

direktiv (EU) 2015/1513 anser landskapsregeringen att det saknas orsaker för land-

skapsregeringen att delta vid uppgörandet av Finlands bemötande av kommissionens 

formella underrättelse. 

 

 

 

 

Minister   Nina Fellman 

 

 

 

 

Rättssakkunnig  Pamela Baarman 

  



 

                                      Bilaga 3, Rk1a19E13 
                                                                      Dokumentnamn Nr                       Sidnr 

 BREV 99 Rk1a     1 (1) 

 
 Datum    Dnr 

 12.2.2019 ÅLR 2019/813 

  

 Utrikesministeriet 

 Enheten för EU-domstolsärenden 

 Rättstjänsten 

 PB 417, 00023 Statsrådet 
 

 

Hänvisning 

KOMMISSIONENS FORMELLA 

UNDERRÄTTELSE I MÅL 2018/2278: 

GENOMFÖRANDET AV DIREKTIV 2014/23/EU, 

2014/24/EU och 2014/25/EU 

 
Kontaktperson 
Pamela Baarman 

 

Landskapsregeringen har erhållit en remiss från utrikesministeriet angående kommiss-

ionens formella underrättelse om Finlands implementering av tre direktiv: Europapar-

lamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av 

koncessioner, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 

2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG samt Euro-

paparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphand-

ling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och post-

tjänster och om upphävande av direktiv. Kommissionen framhåller i sitt brev SG-

Greffe(2019)D/1405 av den 25 januari 2019 att det förefaller som om vissa av direkti-

vens bestämmelser inte genomförts korrekt i nationell lagstiftning. 

 

Landskapsregeringen konstaterar att de tre direktiven berör rättsområdena upphandling 

och koncessioner som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet enligt 18 § 1 och 4 

punkterna självstyrelselagen (ÅFS 1991:71) för Åland. Landskapsregeringen har såle-

des den 1 november 2017 notifierat de tre direktiven inom landskapets behörighet med 

hänvisning till ovanstående punkter.  

 

Då kommissionen i den aktuella formella underrättelsen berör rikets genomförande av 

direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU och 2014/25/EU anser landskapsregeringen att det 

saknas orsaker för landskapsregeringen att delta vid uppgörandet av Finlands bemö-

tande av kommissionens formella underrättelse. 

 

 

 

 

Minister   Nina Fellman 

 

 

 

 

Rättssakkunnig  Pamela Baarman 
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Landskapsregeringen har erhållit en remiss från utrikesministeriet angående kommiss-

ionens motiverade yttrande i mål 2017/0350 om Finlands genomförande av Europapar-

lamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att 

förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av 

terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 

och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kom-

missionens direktiv 2006/70/EG. Kommissionen framhåller i sitt brev SG-

Greffe(2019)D/1404 av den 25 januari 2019 att Finland ännu inte underrättat kommiss-

ionen om vilka bestämmelser som antagits för att fullständigt genomföra direktivet i 

nationell lagstiftning. 

 

Landskapsregeringen konstaterar att direktivet berör rättsområden som enligt 27 § 22 

och 34 punkterna självstyrelselagen (ÅFS 1991:71) för Åland hör till rikets lagstift-

ningsbehörighet. Landskapsregeringen har den 22 juni 2017 notifierat direktiv (EU) 

2015/849 inom rikets behörighet med hänvisning till ovannämnda paragraf. Då det ak-

tuella motiverade yttrandet hänför sig till frågor som hör till rikets lagstiftningsbehörig-

het anser landskapsregeringen att det saknas orsaker för landskapsregeringen att delta 

vid uppgörandet av Finlands bemötande av kommissionens motiverade yttrande.  

 

 

 

 

Minister   Nina Fellman 

 

 

 

 

Rättssakkunnig  Pamela Baarman 

 


