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Utlåtande över tre av statsrådets förordningar om tillgänglighetskrav för vissa
produkter och tjänster
Begäran om utlåtande
Landskapsregeringen har beretts tillfälle att inkomma med utlåtande över tre
förordningar som gäller tillgänglighetskrav för vissa produkter och tjänster.
Förordningarna gäller parlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/882 om
tillgänglighetskrav för produkter och tjänster, nedan tillgänglighetsdirektivet, och
genomförandet av direktivet i Finland. Genom förordningarna genomförs den nationella
reglering om tillgänglighetskraven för vissa produkter och tjänster som krävs enligt
tillgänglighetdirektivet. Syftet med förordningarna är att konkretisera kraven för vissa
produkter och tjänster i bilaga 1 till tillgänglighetsdirektivet.
Tillgänglighetsdirektivet trädde i kraft den 17 april 2019. Syftet med direktivet var att
harmonisera medlemsstaternas lagar, förordningar och förvaltningsbeslut i anknytning till
tillgänglighetskraven för vissa produkter och tjänster. Harmoniserandet förutsätter att
man undanröjer och undviker sådana hinder för fri rörlighet för vissa tillgängliga
produkter och tjänster som beror på att medlemsstaterna har olika tillgänglighetskrav.
Syftet är att öka tillgången till tillgängliga produkter och tjänster på den inre marknaden
och förbättra tillgängligheten till relevanta uppgifter. Genom att förbättra produkters och
tjänsters tillgänglighet kan man öka delaktigheten i samhället och möjligheterna för
personer med funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv.
Landskapsregeringen har endast erhållit förordningstexten och inte promemorian
översatt till svenska. Således koncentrerar sig landskapsregeringens utlåtande därför på
behörighetsfördelningen mellan Åland och Finland och behovet av åländsk lagstiftning.
Behörighetsfördelningen mellan Åland och Finland
Vid landskapsregeringen pågår lagberedningsarbete gällande lagstiftning som krävs för
att uppfylla de krav som tillgänglighetsdirektivet ställer till de delar som faller under
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åländsk lagstiftningsbehörighet. Gränsdragningarna gällande lagstiftningsbehörigheten är
på sin ställen otydlig eftersom tillgänglighetsdirektivet behandlar områden som inte ens
fanns eller beaktades när lagstiftningsbehörigheten mellan landskapet och riket
fördelades i den nuvarande självstyrelselag (1991:71) för Åland.
Statsrådets förordning om tillgänglighetskrav för vissa produkter
Förslaget berör ärenden som faller under både landskapets och rikets
lagstiftningsbehörighet. Enligt självstyrelselagen 18 § 1 mom. 21 punkten tillhör
lagstiftningsbehörigheten i fråga om vägar och kanaler, vägtrafik, spårbunden trafik,
båttrafik, farleder för den lokala sjötrafiken landskapet Åland. Det innebär att bland annat
tjänster inom transportservice är åländsk behörighet. Bedömningen är att en förordning
motsvarande den som föreslås i riket behövs även på Åland.
Statsrådets förordning om tillgänglighetskrav för vissa digitala tjänster
Förslaget berör ärenden som faller under både landskapets och rikets
lagstiftningsbehörighet. Behörigheten gällande digitala tjänster hänför sig till det område
tjänsterna hänför sig. Enligt självstyrelselagen 18 § 1 p hänför sig lagtingets organisation
och uppgifter, landskapsregeringen och under denna lydande myndigheter och
inrättningar, landskapets tjänstemän samt kommunernas förvaltning och kommunernas
tjänsteinnehavare till landskapets behörighet. Genom landskapslag om tillgängliga
webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen (ÅFS 2019:7) regleras digitala
tjänster och tillgängligheten av dem inom förvaltningen. Bedömningen är att en
förordning motsvarande den som föreslås i riket behövs även på Åland.
Statsrådets förordning om tillgänglighetskrav för tjänster inom elektronisk kommunikation
och tjänster som ger åtkomst till audiovisuella innehållstjänster
Förslaget berör ärenden som faller under både landskapets och rikets
lagstiftningsbehörighet. Bedömningen är att en förordning motsvarande den som föreslås
i riket behövs även på Åland.
Landskapsregeringens utlåtande
Landskapsregeringen konstaterar att till den del förslaget berör ärenden som lyder under
åländsk lagstiftningsbehörighet kommer motsvarande lagstiftning att behövas även på
Åland. Förslaget till förordningar innehåller inte bestämmelser som står i strid med
självstyrelselagen eller annan landskapslagstiftning.
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