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SAMMANFATTNING

Republikens presidents förslag
Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om Europeiska
energistadgefördraget och om godkännande av vissa bestämmelser i det protokoll som
ansluter sig till det träder i kraft i landskapet Åland till de delar fördraget faller inom
landskapets behörighet.

Utskottets förslag
Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet.

UTSKOTTETS SYNPUNKTER
Det Europeiska energistadgefördraget och det därtill anslutna protokollet undertecknades
i Lissabon den 17 december 1994. Fördraget syftar tiil att främja industriellt samarbete
mellan öst och väst inom energins område. Till fördraget ansluter sig protokoll som rör
bl.a. energieffektivitet och kärnsäkerhet. Ett viktigt syfte är att bidra till den ekonomiska
utvecklingen i staterna i före detta Sovjetunionen och i östra Europa. Samtidigt vill
parterna åstadkomma en tryggare tillförsel och försörjningsberedskap i fråga om energin,
förbättra säkerheten och minimera miljöproblemen. Stadgan föreslår åtgärder inom bl .a.:
prospektering efter energiresurser
liberalisering av energihandeln
främjande av investeringar
utvecklande av säkerheten
forskning och teknisk utveckling.
Parterna avser att kunna samarbeta bl.a. i fråga om energieffektivitet och miljöskydd,
modernisering av kraftverk, ibruktagande av förnybara energikällor, tekniköverföring och
samarbete för bekämpning av storolyckor inom energisektorn.
Utskottet konstaterar att fördraget innehåller bestämmelser inom landskapets
behörighetsområde, bl.a. natur- och miljövård och näringsverksamhet. Fördraget
innehåller också vissa bestämmnelser om inlösen av fast egendom. Under beredningen
av ärendet, där även landskapsstyrelsen har yttrat sig, har det dock konstaterats att
bestämmelserna i fördraget inte står i strid med självstyrelselagen.
Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet enligt 59 § 2 mom.
själ vstyrelselagen.

-2ÄRENDETS BEHANDLING
Lagtinget har den 20 maj 1997 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.
I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Wickström-Johansson, ledamöterna
Siren och Sjöblom samt ersättaren Ronald Boman.

UTSKOTTETS FÖRSLAG
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet
att Lagtinget ger sitt bifall till att
lagen träder i. kraft i landskapet
Åland till de delar fördraget falier
inom landskapets behörighet, under
förutsättning att riksdagen antar
lagförslaget i oförändrad form.
Mariehamn den 20 maj 1997

Ordförande

Lotta Wickström-Johansson

Sekreterare

Lars Ingmar Johansson

AVVIKANDE ÅSIKT
Under utskottsbehandlingen har undertecknad anmält avvikande åsikt när det gäller benämningen
tjänsteman, 10 §. Tjänsteinnehavare är en vedertagen och könsneutral benämning som används
allmänt i det kommunala tjänstekollektivavtalet för landskapet Åland, i kommunernas
tjänstestadgor,

i

huvudavtalet angående

förfarandet

vid förhandlingar

om kommunala

tjänstekollektivavtal i landskapet Åland samt i 18 § 4 punkten självstyrelselagen för Åland.

Mariehamn den 28 januari 1997

