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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 16 
Landskapsregeringens ställningstagande med anledning av 
kommissionens förslag COM(2018) 639 final Förslag till 
Europaparlamentets och rådets direktiv om avskaffande av 
säsongsbaserade tidsomställningar och om upphävande av 
direktiv 2000/84/EG. 
ÅLR 2019/8506 
72 Rk1a 

Landskapsregeringen beslutade tillställa Finlands kommunikationsmini-
sterium en skrivelse i enlighet med bilaga 1, Rk1a20E13. 
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 BILAGA 1 Rk1a20E13 
 Dokumentnamn Nr Sidnr 

 BESLUT 72 Rk1a 2 (2) 
  
 Datum Dnr 

 27.1.2020  ÅLR 2019/8506  
   
 Kommunikationsministeriet 
 Planerare Oskari Stenius 
 PB 31 
 00023 STATSRÅDET 
 
 
 
 
Kontaktperson 

Anna-Lena Sjöberg 
 
Ärende 

LANDSKAPSREGERINGENS 
STÄLLNINGSTAGANDE MED ANLEDNING AV 
KOMMISSIONENS FÖRSLAG COM(2018) 639 
FINAL FÖRSLAG TILL 
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS 
DIREKTIV OM AVSKAFFANDE AV 
SÄSONGSBASERADE TIDSOMSTÄLLNINGAR 
OCH OM UPPHÄVANDE AV DIREKTIV 
2000/84/EG 

 
 

Ålands landskapsregering översänder härmed sitt ställningstagande med 
anledning av Europeiska kommissionens förslag COM(2018) 639 final 
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om avskaffande av 
säsongsbaserade tidsomställningar och om upphävande av direktiv 
2000/84/EG. Kommissionen föreslår att de säsongsbaserade tidsomställ-
ningarna i unionen avskaffas, samtidigt som det säkerställs att medlems-
staterna behåller behörigheten att besluta om sin standardtid, och särskilt 
huruvida de på permanent basis kommer att byta standardtid så att den 
motsvarar dess nuvarande sommartid eller tillämpa sin nuvarande stan-
dardtid. Som svar på EU-kommissionens förslag röstade en övervägande 
majoritet av ledamöterna i EU-parlamentet för att avskaffa tidsomställ-
ningen från år 2021. Ärendet behandlas nu i EU:s ministerråd, som 
kommer att fatta beslut om eventuell ny lagstiftning. 
 
 
Förslagets förhållande till Åland 
 
Finlands riksdag har lagstiftningsbehörighet enligt 27 § punkt 42 själv-
styrelselagen för Åland. Frågan bedöms dock vara av särskild betydelse 
för Åland med beaktande av Ålands geografiska läge. 
 
 
Landskapsregeringens ställningstagande till förslaget 
 
Ålands landskapsregering har följt ärendet sedan EU-kommissionens för-
slag i september 2018 och landskapsregeringens specialsakkunniga i 
Bryssel har deltagit i rådets arbetsgruppsmöten. Landskapsregeringen har 
varit i kontakt med representanter från kommunikationsministeriet i 
Helsingfors, infrastrukturdepartementet i Stockholm, Nordiska rådet och 
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Föreningen Svensk Sjöfart. Landskapsregeringen har begärt in och tagit 
del av synpunkter från Ålands näringsliv, Företagarna på Åland samt Re-
derierna i Finland. 
 
Landskapsregeringen har begärt att bli hörd av kommunikationsministe-
riet, samt att delta i den nordiska koordineringen av ärendet. 
 
Landskapsregeringen ställer sig positiv till EU-kommissionens förslag att 
de säsongsbaserade tidsomställningarna i unionen avskaffas, under förut-
sättning att tidsskillnaden mellan Finland och övriga nordiska länder inte 
utökas. Det är av största vikt för Åland att så inte sker, med tanke på 
Ålands geografiska läge och täta kontakter med Finland och Sverige samt 
för den omfattande färjetrafiken mellan länderna.  
 
Landskapsregeringen önskar referera till Ålandsöverenskommelsen i 
Nationernas Förbunds råd 1921, där Finland förbinder sig att säkerställa 
och garantera Ålandsöarnas befolkning bevarandet av dess språk, dess 
kultur och dess lokala svenska traditioner. En ökad tidsskillnad mellan 
Åland och Sverige skulle avsevärt försvåra upprätthållandet av dessa ga-
rantier. 
 
Landskapsregeringen förespråkar en gemensam tidszon för Östersjöom-
rådet. Landskapsregeringen bedömer att en sådan lösning skulle stärka 
samarbetet med Sverige, Norden och övriga Östersjöländer. 
 
 
 
 
 
 
Vicelantråd   Harry Jansson 
 
 
 
Rättschef    Michaela Slotte 
 

 
 
 
 
 
FÖR KÄNNEDOM  Europaparlamentariker Nils Torvalds 
    alexander.laang@ep.europa.eu 
 
    Riksdagsledamot Mats Löfström 
 
    Ålands lagting 
    Självstyrelsepolitiska nämnden 
 

Landskapsregeringens specialrådgivare i Bryssel 
 

Landskapsregeringens lagberedning 
 

 


