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Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om godkännande av 

vissa bestämmelser i den europeiska överenskommelsen om arbetsförhållanden för 
1 

fordo~sbes.attnfr1gar vid illtemationella \:'.~gtransporter träder i ~aftt landskapet. Åland till de 

delar överenskommelsen faller inom landskapets behörighet. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 
, ~, . 

Överenskommelsen gäller kör- och vilotider i landsvägstrafiken samt färdskrivare och 

användningen av dem. För landskapet bindande bestämmelser inom dessa områden finns 

redan i EG-lagstiftningen (rådets förordningar nr 3820/85 och 3821/85 samt rådets direktiv 

nr 88/599/EEG). AETR-överenskommelsen motsvarar till sitt materiella innehåll EG

lagstiftningen. Godkännande av överenskommelsen har betydelse närmast i fråga om 

utredningen av förseelser mot bestämmelser om kör- och vilotider. 

I och med EU-inträdet har landskapslagstiftningen anpassats till de krav EG:s rättsakter 

ställer. Enligt landskapsförordningen om fordons konstruktion, utrustning, skick, användning 

och belastning (104/93, ändrad 18/97) gäller rikets fOrordning om fordoris konstruktion och 

utrustning (FFS 1256/1992) i landskapet. Riksförordningen föreskriver bl.a. skyldighet att 

använda färdskrivare och reglerar de situationer där färdskrivare inte behöver användas. Till 

dessa delar kräver överenskommelsen enligt utskottets bedömning inte några vidare 

lagstiftningsåtgärder, frånsett möjligen att hänvisningen i blankettförordningen till EG:s 

rättsakter kompletter<l;S med en hänvisning till överenskommelsen. 

Enligt överenskommelsens artikel 12, sådan den lyder enligt den ändring som trädde i kraft 

24.4.1992, skall bl.a. polismyndigheterna vid behov till myndigheter i annat land överlåta 

information om överträdelser mot överenskommelsens bestämmelser som begåtts av 

utländska fordonsförare. Utlämnande av individuella uppgifter om sådana förseelser 

betraktås som utlämnande av personuppgifter enligt lagstiftningen om personregister. Skydd 

för personuppgifter skall numera enligt 8 § 1 mom. regeringsformen närmare regleras genom 

lag. Utskottet konstaterar att landskapslagstiftningen saknar tillämpliga bestämmelser om 

utlämnande av här aktuella uppgifter. Utskottet förutsätter därför att landskapsstyrelsen utan 

dröjsmål skrider till erforderliga lagstiftningsåtgärder. Detta torde enligt utskottets åsikt 

kunna ske i samband med övriga ändringar av vägtrafiklagen för landskapet Åland som, 

enligt vad utskottet erfarit, är aktuella. 

Utskottet tillstyrker på nämnda grunder att lagtinget enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen 
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ger det begärda bifallet. 

ÅRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget har den 11 november 1998 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen. 

Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Bengt Häger och polismästaren 

Björn Andersson. 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Sune Eriksson samt ledamöterna Siren, 

Sjöblom och Söderholm. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Manehamn den 19 november 1998 

Ordförande 

Sekreterare 

att Lagtinget ger sitt bifall till att 

lagen. träder i kraft i landskapet Åland 

till de delar överenskommelsen faller 

inom landskapets behörighet, under 

förutsättning att riksdagen antar 

lagförslaget i oförändrad form. 

Sune Eriksson 

Lars Ingmar Johansson 


