1981-82 Lt - Ls framst; nr 4 - Stu.
STORA UTSKOTTETS BETANKANDE nr 11/1981-82 med
anledning av landskapsstyrelsens framställning.
till landstinget med förslag till landskapslag
om ti1ltimpning i landskapet J\Lmcl av viss:1 för:._
fattningar rörande växtskydd.
Stora utskottet, som mottagit lagutskottets betänkande nr 8/1981-82Jhar
behandlat ärendet och får i anledning härav anföra följande.
Utskottet har i allt väsentligt omfattat lagutskottets betänkande. Ändringsförslagen har endast till syfte att göra vissa klarlägganden i lagförslaget.
I stora utskottets betänkande nr 16/1980-81 har utskottet berört frågan
om rättsläget då en riksförfattning, som antagits i landskapet genom
blankettlag, har blivit upphävd. Utskottet framhöll då som sin uppfattning att när en genom blankettlag antagen riksförfattning upphävs bör
den fortfarande anses gälla i landskapet, såvida inte i blankettlagen
uttryckligen annat är sagt. Riksförfattningar som antagits genom blankettlag blir sålunda gällande i sin senaste lydelse. I de fall riksförfattningen har begränsad giltighetstid på grund av bestännnelse i densarrrrna, bör även denna bestämmelse anses gälla i landskapet, såvida
inte annat är sagt i blankettlagen. Dessa synpunkter omfattades av landstinget. Av denna anledning har utskottet något omstiliserat lagförslagets
rubrik.
Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå
att Landstinget måtte antaga Llgförslagct
följande lydelse:
La n d s k a p s 1 a g
angående tillämpning i landskapet Aland av vissa (uteslutn.) riksförfattningar rörande växtskydd.
I enlighet med landstingets beslut stadgas:
1

§.

Växtskyddslagen den 13 februari 1981 (FFS 127/81) och förordningen
den 27 februari 1981 om förebyggande av införsel till landet av växtförstörare (FFS 173/81) skall med (uteslutn.) i denna lag angivna avvikelser äga tillämpning i landskapet Aland.
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(2 och 3 mom. lika som

i

lagutskottets betänkande).
2 §.

(Lika som i lagutskottets betänkande).
3

§.

Kostnader och skador till följd av åtgärder som landskapsstyrelsen
vidtagit med stöd av i 1 § avsedda författningar och bestämmelser skall
ersättas ur landskapets medel.
4 §.
(Lika som i framställningens 5 §).
5

§.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1982. Genom lagen upphävs landskapslagen den 23 maj 1977 angående tillämpning av lagen om växtskydd
i landskapet Aland (42/77).
Mariehamn den 5 januari 1982.
På stora utskottets vägnar:
Alarik Häggblom
ordförande
Dag Boman
sekreterare.

Närvarande i utskottet: ordf. A. Häggblom, v.ordf. K.Jansson, ledamöt.
Andersson, Helling, Holmberg(delvis), N. Jansson (delvis), S.-0. Lindfors. Sundback och Oberg samt ersätt. Olof M. Jansson.

