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Till Justitieministeriet 
 
 
 
 
Ärende Utlåtande över landskapslag om ändring av 3 och 4 §§ land-

skapslagen om radio- och televisionsverksamhet, antagen av lag-
tinget 20.3.2013. 

 
Landskapslagens huvudsakliga innehåll 
 
 Landskapslagen om radio- och televisionsverksamhet ändras så att 

den som bedriver radio- och televisionsverksamhet för vilket det 
inte krävs tillstånd eller som tillhandahåller beställ-tv ska anmäla sig 
till programnämnden. Kravet på förhandsanmälan slopas. 

 
Lagstiftningsbehörigheten 
 
 Enligt 18 § 1 och 20 punkterna i självstyrelselagen för Åland till-

kommer lagstiftningsbehörigheten landskapet i fråga om landskaps-
regeringen och under denna lydande myndigheter och inrättningar 
samt om postväsendet och rätten att utöva rundradio- och televi-
sionsverksamhet med de begränsningar som följer av 27 § 4 punk-
ten. Landskapets behörighet innefattar även rätten att bestämma 
om villkoren för utsändande och mottagande av radio- och televi-
sionsprogram. 

 
 Av landskapslagens förarbeten framgår att avsikten med lagänd-

ringen är att undanröja den bristande reglering som Europeiska 
kommissionen påtalat vid sin granskning av hur Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa be-
stämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra för-
fattningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster har 
genomförts i åländsk lagstiftning. Med anledning härav konstaterar 
Ålandsdelegationen att justitieministeriet i det nu aktuella ärendet 
meddelat att ministeriet inte avser att inkomma med en i överens-
kommelsen 4.3.2009 mellan Ålandsdelegationen och justitieministe-
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riet avsedd bedömning av landskapslagars förenlighet med EU:s 
regelverk. 

 
Ålandsdelegationens utlåtande 
 
 Ålandsdelegationen har med beaktande av självstyrelselagens för 

Åland stadganden funnit att hinder för ikraftträdande av land-
skapslagen inte föreligger. 

 
Närvarande  Ordföranden Lindbäck, ledamöterna Erlandsson, Mäenpää och Pel-

lonpää jämte suppleanten Lindholm. 
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