
LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 
Godkännande av vissa bestämmelser i Förenta Nationernas havs
rättskonvention och i avtalet om genomförande av del IX i den 

SAMMANFATTNING 

Republikens presidents förslag 

nr 13 
RP nr 10 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifa11 till att lagen om godkännande 

av vissa bestämmelser i Förenta Nationernas havsrättskonvention och i avtalet om 

genomförande av del IX i den träder i kraft även i landskapet Åland. 

Utskottets förslag 
Utskottet föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 

Förenta Nationernas havsrättskonvention och det anslutande avtalet om genomförande av 

konventionens del IX har tillkommit efter en mycket lång beredningsprocess. 

Konventionen berör bl.a. sjöfart och fiske, utvinning av mineraltillgångar i havet och 

skydd av den marina miljön. Utskottet noterar att landskapsstyrelsen under arbetets gång 

vid två tillfällen, åren 1983 och 1995, beretts tillfälle att yttra sig i ärendet til.1 

utrikesministeriet. Enligt utskottets bedömning bör lagtinget ge sitt bifall till den 

föreslagna lagstiftningen till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet. 

Utskottet har inhämtat att regeringen, delvis som en följd av den nya havsrätts

konventionen, inlett beredningen av en lagstiftning om en ekonomisk zon för Finland. 

Landskapsstyrelsen är representerad i den arbetsgmpp som utför beredningsarbetet. Detta 

arbete har anknytning till bestämmelserna i självstyrelselagens 2 § 2 mom. som anger att 

om rikets överhöghet utvidgas utöver territorialvattengränsen, kan även landskapets 

behörighet utvidgas till de delar som bestäms efter överenskommelse mellan riket och 

landskapet. 

I arbetet med att bereda en lagstiftning om den ekonomiska zonen för Finland ingår att 

i lagen närmare reglera i vilka avseenden landskapets behörighet skall utvidgas att gälla 

även den ekonomiska zonen. Arbetet följer till den delen principerna i självstyrelselagens 

2 § 2 mom. Utskottet utgår från att självstyrelselagens behörighetsfördelning i huvudsak 

skall kunna komma att tillämpas inom den del av den ekonomiska zonen som bildas 

kring Ålands område. 
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Utskottet noterar slutligen med tillfredsställelse att såväl Finlands som Sveriges 

regeringar vid undertecknandet av havsrättskonventionen avgivit förklaringar där de 

konstaterar att konventionen angående Ålandsöamas icke-befästande och neutralisering 

oförändrat är tillämplig även efter det att havsrättskcmventionen trätt i kraft. 

ÄRENDETS BEllANDLlNG 

Lagtinget har den 24 april 1996 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen. 

Utskottet har i ärendet hört t. f. kanslichefen Peter Lindbäck och fiskeriintendenten Carl 

Storå. 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Wickström-Johan')son, vice 

ordföranden Jansson samt ledamöterna Siren, Sjöblom och Söderholm. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Mariehamn den 7 maj 1996 

Ordförande 

Sekreterare 

att Lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft 

i landskapet Åland till de delar den ovannämnda 

konventionen faller inom landskapets behörighet, 

under förutsättning att riksdagen antar lagförslaget i 

oförändrad form. 

Lotta Wickström-Johansson 

Lars Ingmar Johansson 


