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Landskapsstyrelsen föreslår vissa ändringar i bestämmelserna om användning av 
bilbälte, barnstolar och bilbälteskuddar. Förslaget innebär att landskapslagstiftningen 
anpassas till BES-direktiven. 

Utskottets förslag 
Utskottet tillstyrker förslaget. 

UTSKOITETS SYNPUNKTER 
Utskottet har konstaterat att förslaget motsvarar innehållet i det EG-direktiv som 
landskapsstyrelsen hänvisar till i framställningens motivering. Detta BG-direktiv ingick 
i det s.k. tilläggspaketet till BES-avtalet som lagtinget gav sitt bifall till den 30 maj 
1994 (RP framst.nr 8/1993-94). 

Utskottet finner att ändringsförslaget är ägnat att främja trafiksäkerheten, särskilt för 
barn. Den föreslagna fullmakten att genom landskapsförordning besluta om undantag 
från skyldigheten att använda bilbälte bygger på de grunder det nämnda BG-direktivet 
innehåller. ·Formuleringarna i den föreslagna lagtexten och BG-direktivet torde innebära 
att det inte blir möjligt att i landskapsförordningen bestämma om befrielse från 
bilbältesplikten för baksätespassagerare i taxibilar medan däremot taxiförare också 
framdeles kan undantas. I samband med den senaste ändringen av vägtrafiklagen 
(23/88) gick lagtinget in för att skyldigheten att använda bilbälte inte avser 
baksätespassagerare i taxibilar. 

Utskottet tillstyrker lagförslaget med några mindre språkliga ändringar. 

ÄRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget har den 19 september 1994 inbegärt lagutskottets yttrande över 
framställningen. 

Utskottet har i ärendet hört trafiksäkerhetskonsulenten Carola Wahlfors. 

I ärendets,_avgörande behandling deltog ordföranden Sune Eriksson, vice ordföranden 
Sundback, ledamoten Siren samt ersättaren Sjöstrand. 



- 2 -

UTSKOITETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Lagtinget antar det i 

framställningen ingående 

lagförslaget ip~d f plj ande 
ändringar. 

LAN.DS.K.APSLAG 
' .. ' .: ' • Q . 

om ändring av 61 §vägtrafiklagen för landskapet Aland 

(Ingressen lika som i framställningen). 

61 § 

Användning av bilblilte 
Den som färdas 

1) i personbil, 

2) i paketbil, med undantag av den som färdas i baksäte, eller 

3) i buss med en tot.alvikt på högst 3,5 ton som inte har särskilt konstruerade 

platser för stående passagerare, med undantag av den som färdas i baksäte, skalf sitta 

på .en sittplats som är utrustad med bilbälte om sådan plats är tillgänglig och använda 

bältet. . . . 

(2-4 i:nom. lika som i framställningen). 

Skyldigheten att använda bilbälte eller godkänd fasthållningsanordning gäller inte 

personer som (uteslutning). av Ålands hälso- och sjukvård beviljats undantag av starka 

medicinska skäl. Motsvarande intyg av en behörig myndighet i en:stat som anslutit sig 

till avtalet_ om Europeiska .ekonomiska samarbetsområdet skall gäl~a även i landskapet. 

Giltighetstiden skall anges i intyg ,och intyget skall medföras vid färd. 

(5 mom. lika som i framställningen). 

(Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen). 

Mariehamn den 22 september 1994 

Ordförande Sune Eriksson 

Sekreterare . Lars I~gmar)ohansson 


