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Ärende 
UTLÅTANDE ÖVER REGERINGENS PROPOSITION TILL 
RIKSDAGEN MED FÖRSLAG TILL LAG OM ÄNDRING AV 304 § I 
LAGEN OM TJÄNSTER INOM ELEKTRONISK 
KOMMUNIKATION 

 
Konstaterades att kommunikationsministeriet begärt utlåtande över 
regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 
304 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation.  
 
Lagändringen görs för att genomföra skyldigheten att inrätta en nationell 
informationspunkt och en kontaktpunkt i enlighet med Europarlamentets 
och rådets förordning (EU) 2018/1807 om en ram för det fria flödet av 
andra data än personuppgifter i Europeiska unionen. Transport- och 
kommunikationsverket föreslås utgöra den nationella informations- och 
kontaktpunkten.  
 
Den gemensamma informationspunkten ska på en hemsida tillgängliggöra 
uppgifter om vilka eventuella datalokaliseringskrav som gäller på 
medlemsstatens territorium.  
 
På den nationella kontaktpunkten ankommer att upprätthålla kontakt med 
de gemensamma kontaktpunkterna i andra medlemsstater och 
kommissionen vad gäller tillämpningen av förordningen samt att ta emot 
och till behörig myndighet vidarebefordra begäran om tillgång till 
uppgifter i de fall att alla övriga användbara möjligheter uttömts. Den 
tillfrågade myndigheten ska utan onödigt dröjsmål svara den myndighet 
som begär uppgifter och underrätta den gemensamma kontaktpunkten om 
sitt svar.  
 
Informations- och kontaktpunkten ska även tillhandahålla information om 
förordningen. Ingendera av kontaktpunkterna kommer att fatta 
myndighetsbeslut. 
 
Enligt Självstyrelselagen för Åland (ÅFS 1991:71) 59 b § 3 mom, ”Får 
medlemsstaterna enligt gemenskapsrätten i något fall där både landskapet 
och riket har behörighet utse endast en förvaltningsmyndighet, utser riket 
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denna myndighet.” 
 
Landskapsregeringen konstaterar att inga datalokaliseringskrav föreligger 
enligt åländsk lagstiftning och har inget att anföra mot den föreslagna 
lagändringen. Dock kunde andra stycket under punkt 3.2 förtydligas, 
förslagsvis enligt följande: 
 
”Förordningen ålägger medlemsstaterna att inrätta en nationell 
kontaktpunkt. Enligt Självstyrelselagen för Åland (1144/1991) 59 b § 3 
mom, Får medlemsstaterna enligt gemenskapsrätten i något fall där både 
landskapet och riket har behörighet utse endast en förvaltningsmyndighet, 
utser riket denna myndighet.” 
 
Den sista meningen kan utelämnas då ingendera av kontaktpunkterna 
kommer att fatta myndighetsbeslut. 
 
 
 
 
Minister   Tony Asumaa 
 
 
 
Förvaltningsanvarig IT Ronny Lundström 

 


