
r 1973-74 Lt. - ReE.Pres. frmnst.- Stu . ... 
025 

STORA UTSKOTTETS BETÄNK.ANDE nr 37/1973-
74 med anledning av Republikens Presidents 

framställning till Ålands landsting an

gående regeringens ti..11 Riksdagen överläm

nade proposition om godkännande av vissa 

bestämmelser i konventionen rörande ffsket 

och bevarandetav de levande tillgångarna 

i Östersjön och Bälten. 

Lc--::.rJ.clstinget har i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande 

nr 25/1973-74. 
Stora utskottet, som i ärendet hört lagberedningschefen Sune Carls

son, lagutskottets ordförande Nils Dahlman och dess sekreterare Rolf 

Sundman samt fiskeriintendenten Carl Storå, får vördsamt anföra föl

jande. 

Under detta ärendes behandling i stora utskottet kontaktades 1~t

skot tet av representanter för ministeriet för utrikesärendena samt 

för jord- och skogsbruksministeriet. Deras önskan att bliva hörda 

i förevarande fråga vid ett sammanträde med stora utskottet villf.ors; 

byråchef Eero Yrjölä frå~ ,min~steriets för utrikesärendena rättsavdel-
i-{ <2.. I KK, 

ning och överinspektör Jkkka- Pitkänen från jord- och skogsbruksministe-

riet redogjorde därvid för de synpunkter som i vederbörande ministe-

rier anlägges på de åländ :::ika intressena inom konventj_onens verknings

område och deras bevakande. 

I anledning av denna nya utredning inbegärde stora utskottet lag

u."tskottets utlåtande. 

Stora utskottet finner att de garantier för att av rent åländska 

intressen betingade invändningar mot fiskerikowmissionens rekommen da

ti oner skulle delgivas kommissionen, vilka lagutskottet efterlys er 9 

visserligen vore eftersträvansvärda. Lik äl har stora utskottet icke 

kunnat omfatta ett avböjande av bifall till konventionens i.kr af tträ-·· 

dande. En sådan attityd i en fråga där signatärmakterna enats om en 

ram för konstruktj_va åtgärder till gagn för Östersjöns fiskbestånd , 

en ram som i sig ej inbegriper någ ra materiella regler som står i 

st:dd mot Ålands självstyrelselag, kunde iätt skapa irritation som 

kunde ;skada landskapets intressen på sikt. Av den tillkomna utred

ningen frE!illgår bl 2nd anna t, att Finlands regering samma dag som kon

v entionen antogs av signa t ärmakternas representanter vid en diploma

tisk konferens i Gdansk ~ ge nom jord- och skogsbruksminister Heimo· 

Linna skriftligen till konferensens presidium i samband med ett på-

t filande av de sn äva tidsgränserna för invändningar mot kommissionens 
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rekoLJJJ.1endationer fraIJhöll, att uti var je angelägenhet, där Ålands 

landsting har lagstiftningsbehörighet, måste detta parlaments god-

kännande inhämtas. 

Av utredningen framgår jär.uväl, att åländsk medverkan i rekor::imen

dationernas beredning på det .~nationella planet tagits i beräkning. 

Utöver att jord- och skogsbruksIJinister Heir::io Linna i sitt brev till 

Lm:idstinget utlovar åländsk representation i den nationella kommission 1 

som ministeriet kommer att tillsätta för beredning av till konventio

nens område hörande ärenden, räknar han med 1 att åländsk sakkunnig 

skall biträda Finlands delegater ti fiskerikor;JJ}lissionen för Östersjön, 

när frågor av vi tal t intresse för den åländska fiskenäringen handläggs 

på internat.bnellt plan. 

Självfallet utgör dessa utfästelser inga för statsmakten bindande 

garantier, och stora utskottet kai1 inte heller uppfntta dem som sådana. 

Men utskottet har ej funnit, att konventionen skulle innehålla några 

stadganden, som direkt står i strid med självstyrelselagens bokstav1 

'och landstingets godkännande av densamma är därför måhända ej absolut 

erforderligt. Att franställning därom likväl gjorts, i kombination 

med påpekandet av landskapets status till avtalsstaternas ombud vid 

k:onferensen i Gdansk ävensom de utfästelser OL.l tillgodoseende av åländs

ka intressen såväl på nationell beredningsnivå som i fiskerikommissio

nen för Östersjön, som givits av ··företrädare för rikets förvaltning7 

visar en för Åland gynnsam grund inställning till landskap eis egenskap 

av intressent inom konventionens verkningsområde. Därför befarar sto

ra utskottet, att en avvisande hållning till föreliggande fra:wställ

ning kunde ställa landskapet i ofördelaktig dager och åstadkomma be

tydande skada. 

I den mån en av lagutskottet tänkt överenskommelseförordning kunde 

tillförsäkra landskapet rätt att få invändningar rJot fiskerikommissio

nens rekommendationer framförda, stöder utsko·ttet denna tanke, mei:i vill 

ej ställa ett bifall till föreliggande konvention avhängigt av en så

dan bestämmelse . 

Det är av största vikt att den liledverkan och den goda insyn, som 

landskapets myndigheter genom sina represen tanter i den nationella 

kommissionen tillförsäkras, följes upp med kontinuerlig och uttöramande 

information till landskapsstyrelsen om kommissionens arbete. Endast 

på detta sätt kan landskapets intressen hävdas på ett ändamålsenligt 

sätt såväl på nationell som internationell nivå inom konventionens 

verkningsornråde 9 och situationer lika den nu uppkomna kan undvikas. 

Med hänvisning till det anförda får stora utskottet vördsamt 

föreslå 
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att Landstinget måtte giva sitt bifall 

till den i propositionen ingående konven

tionens ikraftträdande i landskapet Åland 

till de delar den innebär avvikelse från 

självstyrelselagen, under förutsättning 

att Riksdagen godkänner propositionen i 

oförändrad form, samt 

att Landstinget må tte he mställa hos 

lrn1dskapsstyrelsen om en undersökning av 

möjligheterna att i en övere nskorumelse

förordning inryclrn bestämmelser om rätt 

för landskapet Åland att få invändningar 

raot fiskerikorn.missionens för Östersjön 

rekommendationer, ävensom gensagor mot 

å tertagande av gjord invändning, framförda 

till kommissionen. 

Marieh8liln, den 17 maj 1974. 
På sto ~a utsl:~ets v~gnar ~ 

~;relf ~2+-
:d;ör:!de m )/~ 

/ ~~~Carlberg ./ 
sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordföranden Hagström, viceordföranden 

Söderström , ledamöterna Berg, Rolf Carl son, Nils Karlsson, Sand ers, 

Söderlund och Öströra, sarat ersättarna Olof M. Jansson och Sundberg 

(delvis) . 

I I 



Till Stora utskottet 

från lagutskottet. 

Stora utskottet har i skrivelse av den 10.5 1974 anhållit om lag

utskottets utlåtande över Republikens Presidents framställning ti)ll 

Ålands landsting angående regeringens till Riksdagen överlämnade pro

position om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen rörande 

fisket och bevarandet av de levande tillgångarna i Österajön och n::i
ten, i vilket ärende utskottet tidigare avgivit sitt betänkande nr 

25/1973-74. Med anledning av den ytterligare utredning, som tillkommit 

vid behandlingen i stora utskottet, får lagutskottet härmed äran an

föra följande., 

Av jord- och skogsbruksministeriets fileddelande framgår? att utöver 

den internationella kommissionen} som är förutsatt i konventionen~ 

också en nationell kommission kommer att tillsättas för beredning av 

de frågor, som skall behandlas i den internationella kommissionen. I 

den nationella kommissionen skulle jämväl landskapet vara representerat. 

Utskottet finner det självklart att landskapet bör vara represen

terat i den nationella koomissionen med hänsyn till den omfattning 

fisket har som näringsgren inom landskapet. Men då de ärenden 1 som 

behandlas i fiskerikom.missionen i Warszaway ofta kommer att nära berö

ra åländska intressenj anser utskottet att jämväl i denna kommission 

alltid borde finnas åländsk representation i forr:::i. av andra medlem el

ler sakkunnig vid de tillfällen, då frågor som berör det åländska fis

ket kan komma till beh21..ndli11g. Enligt utskottets mening är det bety

delsefullt att landskapet dels kan frarJ.föra sin åsikt i dessa frågor 

och dels får en effektiv informationskanal :för att kunna följa arbetet 
i kommissionen. 

Fiskerikommissionens rekommendationer skall, i den mån de förutsä t

ter nationella lagstiftningsåtgärder, i ettvart fall behandlas såsom 

en särskild konv~mtion och följaktligen, om ärendet förutsätter ändring 

i landskapslagstiftningen, jämväl behc:ll1dlas i landstinget~ Då det i 

sådana fall kan tänkas att den föreskrivna tiden om nittio dagar är 

för kort, skulle invändning fonuellt göras för att möjliggöra en 1nor

mal behandling av ärendet i riksdagen och landstinget. 

Utskottet anser likväl, att en bindande föreskrift om att en från 
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lan dsk a ps st yr els en rest invändning skall framföras ti:.l.l fiskerikom

misBi o'nen bör stiftas. En sådan kunde, : på grund av den praxis som på 

senare tid utvecklats beträffande bestäm~lsernas art i en s.k.överans-

1 kommelSeförordning, troligen införas i en sådan. Utskottet anser att 

man ku.tJde för landskapets del omfatta konventionen om man an ser att I 

en sådan bestämmelse nu kan anses utlovad. 

Det bör dock observeras, att rekommendationer från fiskerikommis

sionen, som enbart berör internationellt vatten i Östersjön,. uppen-
, 

barligen icke nödvändigtvis förutsätter ändring av landskapslagstift-

ningen och därför ·' icke heller lands tingets bifall. En sådan rekom:p:ien

dation kunde alltså, om invändn ing icke göres, automatiskt träda i 
kraft så att också åländska fiskare vore skyldiga att iakttaga rekom

mendati on en. Särskilt med tanke på denna omständighet finner utskottet 

det särskilt angeläget att landskapets rätt att få invändning frapJförd 

garant eras . 
Mari ehamn 1 den 15 maj 1974. 
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teriets framställning framgår, avsikten är att tillsätta en speciell 

kommission, i vilken också Åland skulle vara representerat, och vilken 

skulle behandla alla rekommendationer som föreläggs den internationella 

fiskerikommissionen för övervägande. Då även i fiskerikommissionen 

godkännandet av rekommendationerna sker genom consensus, är det svårt 

att föreställa sig ett fall, där man i Finland inte i tillräckligt god 

tid kan utreda om Finland kan godkänna rekommendationen ~ller inte. 

I kom.~issionen, där varje fördragsslutande stat har endast två repre

sentanter, är det möjligt att alltid, då frågan gäller Ålands intressen, 

utom dessa två representanter dessutom använda experter och rådgivare, 

varvid Ålands representation också vid fiskerikommissionens möten 

tryggas. 

På grundval avdet som här framförts har man på utrikesministeriet an

sett, att det förvaltningsmaskineri som skapats genom ifrågavarande 

konvention inte med avseende på det interna ikraftbringandet av konven

tionen skulle medföra något sådant som skulle förorsaka svårigheter vid 

tillämpningen av konventionen eller skapa en möjlighet att bringa i 

kraft de i konventionen avsedda rekommendationerna, utan att beakta 

alla de krav som Finlands lagstiftning ställer för att rekommendatio

nerna skall kunna bringas i kraft. Redan det ministerium som ombesör

jer tillämpningen av konventionen är skyldigt att se till att dessa 

krav uppfylls i enlighet med sina allmänna verksamhetsprinciper. Då 

man ännu har för avsikt att för effektiverandet av tillämpningen av 

konventionen tillsätta en särskild kommission, är tom. den teoretiska 

möjligheten, att rekommendationerna skulle träda i kraft i Finland utan 

iakttagande av den fastställda proceduren fBr deras interna ikraft-

ute sluten. 
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bruksministeriet. Det andra ombudet kan förordnas beroende av vilka 

ärenden fiskerikommissionen kommer att handlägga i olika sammanhang. 

På grund verksamhetens natur inom fiskerikornmissionen förefaller det 

sannolikt, att fiskeriforskningen kommer att vara ett så centralt 

tema, att denna sektor bör vara företrädd vid de flesta samman-

komster som arrangeras. Inför de sammanträden med fiskerikommissionen, 

vid vilka sådana ärenden behandlas, som på ett eller annat sätt 

berör det åländska fisket, kommer en representant för Åland att 

kallas som sakkunnig att biträda de finländska delegaterna. 

Ministeriet anser, att ovan antydda förfarande är ändamålsenligt 

med beaktande av, att fiskerikommissionens rekommendationer kommer 

att antas enhälligt eller åtminstone enligt concensus-princip, 

vilket åter för Finlands del förutsätter att ärendena förbereds 

grundligt på förhand inom den ovan nämnda nationella kommissionen. 

Jord- och skogsbruksminister 
r A , ./:> r 
~~~ 

imo Linna 

Inspektör 
P. Niskanen 
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Gdansk elen l se tember 1 3. 

Til Ordföranden :för den tiska 

tersjökon:ferensen för :förbe 

av Konventionen om fiskeri och 

bevarande av de levande ti1 

i Östersjön. 

Hänvisande till 1 a Artikel XIX har jag äran 

Under diskussionen av Artikel i Konventionen orde 

Finlands dele ion de delt staterna am 

de ter som kunde upps i samband med full-

:föl,ja...""'1.det av Kommissionens rek.ommendationer under en 

tid som är o:ffen tl j Artikel X när interna 

lagsti:f är ter]. upp-

skov i rekonimendationernas :full:fö1jai1.de kunde uppstå 

av ten att s land.st 

ber Er :Herr Ordförande i enl t med 1 a 

Artik-_el underrätta alla undertecknande och till-

tr21.da:nde stater om detta ti 

För Finlands Re 

Heimo Linna 

Lant- och sko st er 
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