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FÖRSLAG 

Landskapsstyrelsen föreslår att det stiftas en landskapslag om återkrävande av stöd 

ur landskapets medel som Ålands anslutning till EU förutsätter. 

Lagen skall träda i kraft så fort som möjligt. 



Motivering 1 

MOTIVERING 

1. NuUiget och de föreslagna ändringama 

I 2 § lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet mellan EFTA-staterna 
om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol samt om tilllämpningen 
av avtalet (FFS 1507/93) finns bestämmelser om återkrävande av stöd som avses i 
BES-avtalet. Ålands lagting har givit sitt samtycke till att lagen träder i kraft i lands
kapet. 

När Åland ansluter sig till EU är det nödvändigt att utfärda motsvarande bestäm
melser om återkrävande av stöd på grundvalen av bestämmelserna i fördraget om upp
rättande av Europeiska gemenskapen och Europeiska kol- och stålgemenskapens 
bestämmelser. 

Enligt förslaget skall ett stöd som beviljats ur landskapets medel k'Unna återkrävas 
helt eller delvis om kommissionen anser att det strider mot artikel 92 i fördraget om 
upprättande av Europeiska ekonomiska gemenskapen eller mot bestämmelser i kommis
sionens beslut om gemenskapsregler för stöd till stålindustrin. 

2. Förslagets verkningar 

Förslaget har inte några verkningar i fråga om ekonomi, personal eller org<misa-
tion. 

3. lkroftträdande 

Lagförslaget skall träda i kraft så fort som möjligt. Lagen torde träda i kraft efter 
det att Åland anslutits till EU. Det bör dock vara möjligt att återkräva stöd som 
beviljats efter anslutningen till EU och före lagen trätt i kraft, eftersom även sådana 
stöd underkastas kontroll av kommissionen. Till beslut om att bevilja stöd som fattats 
innan lagen trätt i kraft måste därför fogas villkor att stödet kan återkrävas om 
kommissionen har konstaterat att stödet strider mot EG-rätten. 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag. 



2 Landskaps/ag om dterkrdvande av stöd ur landskapets medel 

LANDSKAPSLAG 
om återkrävande av stöd ur landskapets medel 

I enlighet med lagtingets beslut stadgas: 

1 § 

Om kommissionen har konstaterat att ett stöd ur landskapets medel strider mot 
artikel 92 i fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen eller 
mot bestämmelser i kommissionens beslut nr 3855/91/EKSG om gemenskapsregler för 
stöd till stålindustrin, kan stödet i enlighet med kommissionens beslut helt eller delvis 
återkrävas hos mottagaren. 

2 § 

Denna lag trJ.der i kraft den . 

Mariehamn den 27 december 1994 

Lantråd Ragnar Erlandsson 

Lagberedningssekreterare Tomas Lundberg 


