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Given i Helsingfors den 6 november 2009*

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet
på det sätt som 73 § i grundlagen föreskriver,
och Ålands lagtings beslut, tillkommet på det
sätt som 69 § 1 mom. i självstyrelselagen för
Åland av den 16 augusti 1991 (1144/1991) föreskriver,
ändras 59c § i självstyrelselagen för Åland,
sådan paragrafen lyder i lag 68/2004, som följer:
59c §
Landskapets ställning i ärenden som gäller
fördragsbrott och i mål som behandlas i Europeiska gemenskapernas domstol
Riksmyndigheterna bereder i samverkan
med landskapsregeringen innehållet i Finlands
svar på ställningstaganden av Europeiska gemenskapernas kommission angående brister
vid fullgörandet av medlemsstatens skyldigheter till den del fullgörandet hör till landskapets
behörighet samt Finlands ställningstaganden
som i ett sådant ärende framförs vid Europeiska gemenskapernas domstol.

Om landskapets och rikets ståndpunkter inte
kan samordnas i ett ärende som avses i 1 mom.,
ska Finlands svar och ställningstagande på
landskapsregeringens begäran utformas så att
landskapets ståndpunkt framgår. Har talan i
ett ärende som avses i 1 mom. väckts på grund
av en åtgärd eller underlåtelse från landskapets sida, ska en representant från landskapet
ges rätt att delta i det muntliga förfarandet vid
domstolen.
Landskapsregeringen kan göra en motiverad
framställning hos statsrådet om att Finland
ska delta i en anhängig rättegång vid Europeiska gemenskapernas domstol eller väcka talan
vid domstolen när det gäller frågor som hör till
landskapets behörighet eller annars kan ha
särskild betydelse för landskapet.
_________
Denna lag träder i kraft den 1 december
2009.
_________

Helsingfors den 6 november 2009
Republikens President
TARJA HALONEN
Minister A s t r i d T hor s

* Finlands författningssamling 847/2009
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