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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 9/1975-76 med 

anledning av Reuplikens Presidents framställ

ning till Ålands landsting angående regeringens 

till Riksdagen överlämnade proposition med för

slag till lag angående godkännande av vissa 

bestämmelser i konventionen om internationell 

handel med hotade arter av den vilda floran och 

faunan . 

Landstinget har i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande nr 

11/1975- 76. 

Stora utskottet har behandlat ärendet och därvid beslutat omfatta det i lag

utskottets ovannämnda betänkande framställda förslaget, varför utskottet vörd

samt föreslår 

Marieharnn den 15 mars 1976 . 

att Landstinget måtte ge sitt bifall till den 

i propositionen ingående lagens ikraftträdande 

i landskapet Åland till de delar sagda avtal 

innebär avvikelse från självstyrelselagen, un

der förutsättning att Riksdagen godkänner pro

positionen i oförändrad form. 

På stor:_utsk~ttets .. gnar: 

~~-c-' =/(' ~~ 
~~~--Hags ~ j@~. 
ordförande · 

.....,,_ .......... -"--~ 
Max Carlberg 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordföranden Hagström, viceordföranden Söderström, leda

möterna Arvidsson, Dahlen, ,Roald Karlsson, Sanders , Rodrnar Söderlund, öberg 

samt ersättarna Björklund och Olof M. Jansson . 
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• 
0 3 ntionen om internationell handel med hotade arter av den villl~ 

fatm.an, med anhållan, att landstinget på sätt 11 § 2 mm. 19 pt.nkt 

styrelselagen av den 28 decenber 1951 f rutsätter, ville giva sitt 

till den i propositionen ingående la,?ens ikraftträdande jämväl i l_.,,.,.,!.

Åland till de delar sagda avtal irutebär avvikelse från självstyre! 

Landstinget har behandlat ärendet i den ordning gällande landsti 

ning av·lagsti~ningsärende föreskriver och f·r vördsamnast ~ddel 

att landstinget givet sitt bi 

i propositionen ingående lagens · 

de i landskapet Åland till de del r 

tal innebär avvikelse fr1.n själ t 

tmder fönttsättning att lliksdag n 

propositionen i oförändrad form. 

~1ariehann, den 19 mars 1976. 

På lan~ingets vägnar: 

~~~~ 
talmn 

4~~4~ 
Vittor Arvidsson 
vicetalman. 

Nr 37/ / c. -- -



or oc.1i 

n j ly, 

blfa11 

.n Ord. 

11 till 

Å 1 a n d s 1 a n d s t i n g s 

b e s 1 u t 

031 ~ 

om bifall till ikraftträdande på Åland av lag om godkännande av vi ssa 

bestämmelser i konventionen om internationell handel med hotade arter 

av den vilda floran och faunan . 

På framställning av Republikens President har Ålands landsting på sätt 

11 § 2 mom. 19 punkten självstyrelselagen för Åland av den 28 december 

1951 förutsätter , beslutat giva sitt bifall till att lag om godkännande 

av vissa bestännnelser i konventionen om internationell handel med hotade 

arter av den vilda floran och faunan (FFS ) träder i kraft på Åland 

till de delar det ingångna avtalet innebär avvikelse från självstyrelse

lagen. 

Mariehamn den 

talman 

vicetalman vicetalman. 


