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REPUBLIKENS PRESIDENTS FÖRSLAG
Repul;llikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om godkännande
av vis~a bestämmelser i avtalet om upprättandet av Världshandelsorganisationen och
dess bilageavtal träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalet faller inom
landskapets behörighet.

UTSKOTfETS SYNPUNKTER
Avtalet om upprättande av världshandelsorganisationen (WTO) och till detta bifogade
avtal om varuhandel, handel med tjänster och de kommersiella verkningarna av
upphovs- och industrirättigheter, har tillkommit som resultat av den s.k.
Uruguayrundan. Upprättande me<llemmar är alla de hittillsvarande avtalsparter i
GATT-avtalet. Till avtalet ansluter sig detaljerade s.k. bindningslistor över handeln
med jordbruksprodukter, industriprodukter och tjänster.

I avtalet ingår bl.a. bestämmelser om jordbruk och regionala stöd som hör till
landskapets behörighetsområde. Utskottet har också kunnat konstatera att i Finlands
lista över s.k. specifika åtaganden, under avsnittet tjänster, intagits sådana undantag
från avtalet och dess bilagor som innebär att gällande begränsningar i rätten att
förvärva fast egendom samt i etableringsrätten på Åland beaktats.
Utskottet har inhämtat att utrikesministeriet under ärendets beredning informerat
landskapsstyrelsen och på Åland verksamma organisationer om avtalsförhandlingarna
och deras innebörd.
Eftersom avtalet innehåller bestämmelser inom områden tillhöriga landskapets
lagstiftningsbehörighet och då bestämmelserna till dessa delar enligt vad utskottet
kunnat erfara inte strider mot självstyrelselagen, erfordras lagtingets bifall till lagen
enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen. Utskottet tillstyrker att bifall ges.

ÄRENDETS BEHANDLING
Lagtinget har den 21 december 1994 inbegärt lagutskottets yttrande över
framställningen. Utskottet har i ärendet hört t.f. chefen för näringsavdelningen Per
Ekström.
I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Sune Eriksson, ledamöterna

-2Christer Jansson och Siren samt ersättarna Salmen och Sjöstrand.
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att lagtinget ger sitt bifall till att
lagen träder i kraft i landskapet
Åland till de delar det ovannämnda
avtalet faller inom landskapets
behörighet.
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