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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 22/1974-75 med an

ledning av Republikens Presidents framställning 

till Ålands landsting angående regeringens till 

Riksdagen överlämnade proposition med förslag till 

lag om godkännande av vissa bestämmelser i kon

ventionen om skydd av Östersjöområdets marina 

miljö. 

Landstinget har inbegärt lagutskottets utlåtande över ovannämnda fram

ställning. Med anledning härav får utskottet, som i ärendet hört fiskeri

intendenten Carl Storå ;c~stadsingenjören Lars Lönnqvist, vördsamt anföra 

följande : 

Utskottet har behandlat framställningen och funnit den däri ingående kon

ventionens syftemål vara att förhindra Östersjöområdets vidare förorening . 

För landskapets del finner utskottet att denna målsättning till alla delar 

kan omfattas. 

Utskottet har med tillfredss~ällelse noterat att landskapsstyrelsens i 

detta. för landskapet viktiga ärende givits tillfälle att både avge yttranden 
bli 

och/representer ad under konventionens förberedelsearbeten . 

Då sålunda konventionens ikraftträdande i landskapet bör anses stå i över

ensstämmelse med landskapets intressen, har utskottet inför Landstinget be

slutat föreslå bifall till framställningens förslag . 

Av hänsyn till landskapets centrala och också utsatta geografiska läge i 

Östersjön i fråga om f öroreningar , har utskottet därtill beslutat föreslå, 

att landskapets intressen måtte tillgodoses särskilt i det fortsatta arbetet 

inom ramen för konventionens bestämmelser sedan den ratificerats och trätt 

i kraft. 

I sådant avseende förutsätter utskottet att landskapet blir representerat 

i de i konventionen förutsatta organen. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte ge sitt bifall till den 

i propositionen ingående lagens ikraftträdande 

i landskapet Åland till de delar avtalet innebär 

avvikelse från självstyrelselagen , under förut

sättning att Riksdagen godkänner propositionen 

i oförändrad form, samt 

att Landstinget måtte hemställa hos Landskaps

styrelsen att landskapets intressen blir tillgodo

sedda genom representation i de i konventionen 

förutsatta nationella och internationella organen . 
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riehanm, den 

Gunnar Jansson 
sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordföranden Salmen, viceordföranden Sundblom samt 

ledamöterna Dahlman, Olof Jansson och Bengtz. 


