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Hänvisning Ålands lagtings skrivelser
27.1.2021, nris 24, 26, 28
och 30/2021.

Till Justitieministeriet

Ärende

Utlåtande över följande av lagtinget 27.1.2021 antagna landskapslagar:
1. Landskapslag om ändring av körkortslagen för Åland,
2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning av
fordonslagen,
3. Landskapslag om ändring av vägtrafiklagen för landskapet
Åland,
4. Landskapslag om upphävande av vissa bestämmelser i landskapslagen om besiktning och registrering av fordon.
Ålandsdelegationen avger i det följande ett gemensamt utlåtande
över ovan nämnda landskapslagar.

Landskapslagarnas huvudsakliga innehåll
Bestämmelserna om traktorbilar, som infördes i landskapslagstiftningen genom av lagtinget 12.6.2019 antagna landskapslagar, upphävs.
Lagstiftningsbehörigheten
Landskapslagstiftningen gäller allmän ordning och säkerhet och vägtrafik på vilka områden lagstiftningsbehörigheten helt eller till de delar
landskapslagarna reglerar tillkommer landskapet enligt 18 § 6 och 21
punkterna i självstyrelselagen för Åland.
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Ålandsdelegationens utlåtande
Ålandsdelegationen finner att landskapslagarna faller inom landskapets lagstiftningsbehörighet.
I de aktuella landskapslagarna intogs i enlighet med lagförslag
23/2018-2019 bestämmelser om traktorbilar. Dessa motsvarar lätta
fordon i rikslagstiftningen med vissa avvikelser. EU:s organ ansåg
dock själva att dessa bilar inte var förenliga med EU:s regelverk, varför bestämmelserna i rikslagstiftningen avlägsnades. Detta sker nu
även i landskapslagstiftningen.
I landskapslagen om ändring av landskapslagen om tillämpning av
fordonslagen hänvisas till landskapslagen ÅFS 2019/94, vilket rätteligen torde vara 2019/92.
Ålandsdelegationen konstaterar att enligt landskapslagarnas ikraftträdelsebestämmelser ska lagarna träda i kraft redan 1.3.2021. Det
är dock inte möjligt att dessa landskapslagar, vilka anlände till
Ålandsdelegationen 10.2.2021, träder i kraft förrän lagstiftningskontrollen är slutförd och landskapslagarna är publicerade. Enligt fjärde
meningen i självstyrelselagens 20 § 2 mom. träder en landskapslag i
kraft samma dag som den publiceras i Ålands författningssamling,
om landskapslagen inte har publicerats senast vid den tidpunkt som
har bestämts för ikraftträdandet. Bestämmelsen motsvarar i sak
tredje meningen i grundlagens 79 § 3 mom.

Närvarande

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

På Ålandsdelegationens vägnar:

Peter Lindbäck
ordförande

Rainer Åkerblom
sekreterare

