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REPUBLIKENS PRESIDENTS FÖRSLAG
Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om godkännande av
vissa bestämmelser i överenskommelsen med Ryssland om internationell landsvägstrafik
träder i kraft i landskapet Åland till de delar överenskommelsen faller inom landskapets
behörighet.
UTSKOTTETS SYNPUNKTER
Överenskommelsen gäller främst kommersiell buss- och lastbilstrafik som idkas mellan
Finland och Ryssland eller genom något av dem till tredje land. Sedan Sovjetunionen
upplöstes har överenskommelsen mellan Finland och Sovjetunionen om internationell
biltrafik från 1969 fortfarande tillämpats. Den nu föreslagna överenskommelsen motsvarar
i allt väsentligt den tidigare överenskommelsen med Sovjetunionen, till vilken lagtinget
gav sitt bifall den 2 december 1968.
Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet enligt 59 § 2 mom.
självstyrelselagen.
Enligt artikel 7 i överenskommelsen skall vederbörande parts behöriga myndighet utfärda
ett särskilt tillstånd om ett fordons mått eller tyngd överskrider de maximala mått eller
tyngder som tillåts på den andra fördragsslutande partens territorium. Enligt det till
överenskommelsen fogade protokollet avses i Finland med behörig myndighet i detta
avseende Vägverket. Utskottet konstaterar att fordonslagstiftningen tillhör landskapets
behörighet och att det enligt 9a § landskapsförordningen om fordons konstruktion,
utrustning, skick, användning och belastning (104/93, ä. 36/96) är landskapsstyrelsen som
på Åland kan medge temporär rätt att framföra fordon som avviker från i förordningen
angivna begränsningar.

ÄRENDETS BEHANDLING
Lagtinget har den 10 september 1997 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.
I ärendets avgörande behandling deltog vice ordföranden Jansson, ledamöterna Siren och
Sjöblom samt ersättaren Sune Eriksson.

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 den ovan nämnda
överenskommelsen faller inom landskapets behörighet, under förutsättning att riksdagen antar lagförslaget
i oförändrad form.
Mariehamn den 10 september 1997
Vice ordförande
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