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Hänvisning Justitieministeriets skrivelse
 30.10.2015, Dnr JM 8/08/2015.

Till Justitieministeriet

Ärende

Justitieministeriet har med hänvisning till 32 § 3 mom. i självstyrelselagen för Åland i
skrivelse 30.10.2015 inbegärt Ålandsdelegationens utlåtande över ett förslag till en
överenskommelseförordning om allmän trafikplikt i lufttrafiken mellan Mariehamn och
Stockholmsområdet. Kommunikationsministeriet och Trafikverket har beretts tillfälle
att inkomma med utlåtande i ärendet. Ålands landskapsregering har samtyckt till
överenskommelseförordningen.

Överenskommelseförordningens bakgrund och innehåll

Enligt den gällande förordningen om allmän trafikplikt i lufttrafiken mellan Mariehamn
och Stockholmsområdet (FFS 25/2001, ÅFS 5/2001) ska de förvaltningsuppgifter
som avses i rådets förordning (EEG) nr 2408/92 om EG-lufttrafikföretags tillträde till
flyglinjer inom gemenskapen, till den del det gäller införande av allmän trafikplikt mel-
lan Mariehamn och Stockholmsområdet och övriga förvaltningsuppgifter, som inträ-
der till följd av införandet, skötas av Ålands landskapsstyrelse. Den i förordningen
nämnda rättsakten har ersatts av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen.
Benämningen Ålands landskapsstyrelse har ändrats till Ålands landskapsregering.
På grund av ändringarna föreslås det att den gällande överenskommelse-förord-
ningen ersätts av en ny. Enligt 1 § den nya förordningen med samma namn ska
Ålands landskapsregering sköta de förvaltningsuppgifter som avses i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhan-
dahållande av lufttrafik i gemenskapen, som gäller införande av allmän trafikplikt i
lufttrafiken mellan Mariehamn och Stockholmsområdet, samt övriga förvaltningsupp-
gifter, som härrör sig från plikten. I 2 § anges när den nya förordningen ska träda i
kraft.
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Lagstiftningsbehörigheten

Förordningen gäller luftfart, på vilket område lagstiftningsbehörigheten enligt 27 § 14
punkten i självstyrelselagen tillkommer riket. Frågor som gäller säkerhet vid lufttrafi-
ken och andra frågor angående lufttrafiken ankommer på riksmyndigheterna. När en
riksmyndighet handlägger sådana frågor rörande lufttrafiken som har särskild bety-
delse för landskapet ska samråd enligt 30 § 16 punkten i självstyrelselagen äga rum
med landskapsregeringen. Till den del det är fråga om rätten till näringsutövning ska
området med stöd av 11 § och 18 § 22 punkten i självstyrelselagen anses utgöra en
landskapsangelägenhet. Enligt 30 § 15 punkten i nämnda lag ankommer frågor som
gäller rätt att idka intern lufttrafik i landskapet på landskapsregeringen. Utlåtande av
riksmyndigheterna ska härvid inhämtas. Överenskommelseförordningen gäller även
förhållandet till utländska makter, på vilket område lagstiftningsbehörigheten enligt 27
§ 4 punkten i självstyrelselagen tillkommer riket.

Finansieringen

Förordningsutkastet innehåller inga bestämmelser om fördelningen av kostnadsan-
svaret. Självstyrelselagen utgår från att part som enligt självstyrelselagen har förvalt-
ningsbehörigheten även har kostnadsansvaret. Vid överförandet av förvaltningsupp-
gifter genom en överenskommelseförordning har den mottagande parten ansetts åta
sig finansieringen om annat inte föreskrivits.

Ålandsdelegationens utlåtande

Ålandsdelegationen ser inte hinder för att förslaget till överenskommelseförordning i
föreliggande form sätts i kraft.

Närvarande

Ordföranden Lindbäck, ledamöterna Erlandsson, Lampi, Mäenpää och Pellonpää.

På Ålandsdelegationens vägnar:

Peter Lindbäck
ordförande

Rainer Åkerblom
sekreterare


