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Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till de tre lagar som innebär 
godkännande av vissa bestämmelser i protokollen med justeringar som hänför sig till 
avtalen om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Avsikten med dessa protokoll 
var att BES-avtalet jämte anslutande avtal skall träda i kraft den 1 juli 1993. 

Ikraftträdandet kommer dock att ytterligare framskjutas. På grund av att Schweiz som 

resultat av en folkomröstning ställt sig utanför BES-samarbetet har ändringar i avtalen 

blivit nödvändiga. 

Utskottets förslag 
Utskottet tillstyrker att lagtinget ger sitt bifall till lagarna. 

UTSKOITETS SYNPUNKTER 
Lagtinget lämnade den 4 december 1992 sitt bifall till de lagar vaii.genom BES-avtalet 
skulle bringas i kraft i Finland. Ärendet berördes ingående i utskottets betänkande nr 

1/1992-93. Utskottet konstaterar nu att de föreslagna ändringarna i avtalen och 

protokollen och därmed av de tidigare bifallna lagarna är av närmast teknisk natur och 

föranleds av att Schweiz beslutat stå utanför ERS-avtalet. Justeringama återverkar inte 

på avtalens egentliga innehåll i övrigt, således inte heller på de specialbestämmelser 

beträffande Åland som ingår i dem. Av dessa orsaker konstaterar utskottet att de nu 
aktuella lagändringarna inte innehåller några avvikelser från självstyrelselagen, varför 

lagtingets beslut fattas i vanlig lagstiftningsordning. 

Utskottet tillstyrker att lagtinget ger sitt bifall till lagarna. 

ÄRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget har den 24 maj 1993 inbegärt lagutskottets yttrande över framstiiJlningen. 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Sune Eriksson, vice ordföranden 

Barbro Sundback, ledamoten Siren samt ersätt.arna Lundberg och Sjöstrand. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 
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Mariehamn den 25 maj 1993 

Ordförande 

Sekreterare 

att Lagtinget ger sitt bifall till att 
lagarna träder i kraft i landskapet 
Åland under förutsättning att riks
dagen antar lagarna i oförändrad 
form. 

Sune Eriksson 

Lars Ingmar Johansson 


