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BEGÄRAN OM UTLÅTANDE; 

UNDERTECKNANDE AV AVTAL OM 

INVESTERINGSSKYDD (IPA) MELLAN EU OCH 

VIETNAM 

 

 

Utrikesministeriet har den 6 maj 2019 begärt Ålands landskapsregerings utlåtande om 

undertecknande av ett avtal om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och 

dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan.  

 

Förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan EU och Vietnam inleddes år 2012; avtalet 

delades sedermera upp dels i ett frihandelsavtal, vilket omfattar områden där EU har 

exklusiv befogenhet, dels i ett avtal om investeringsskydd, vilket omfattar områden 

där befogenheten mellan EU och medlemsstaterna är delad. Landskapsregeringen 

förutsätter i detta sammanhang att vederbörlig hänsyn tagits under 

avtalsförhandlingarnas gång till bestämmelserna i protokoll 2 om Åland i bilagan till 

fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen (FördrS 103/1994), till de 

delar avtalsbestämmelserna kan innebära bindande rättigheter eller skyldigheter av 

betydelse för Ålands särställning. 

 

Avtalet om investeringsskydd ska ingås som ett blandat avtal, vilket innebär att avtalet 

även ska ratificeras av medlemsstaternas parlament. Landskapsregeringen konstaterar 

att i det fall ett internationellt avtal som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller 

en bestämmelse i en fråga som enligt självstyrelselagen faller inom landskapets 

behörighet, träder bestämmelsen enligt 59 § självstyrelselagen (ÅFS 1991:71) för 

Åland i kraft i landskapet endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom 

vilken bestämmelsen sätts i kraft.  
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Landskapsregeringen konstaterar att bestämmelser om investeringsskydd, såväl som 

bestämmelser om tvistlösningsförfaranden parterna emellan, huvudsakligen är att 

hänföra till rikets lagstiftningsbehörighet. Avtalet om investeringsskydd innehåller 

emellertid ett fåtal bestämmelser som förefaller röra områden som faller inom 

landskapets lagstiftningsbehörighet; exempelvis hör beskattning enligt 18 § 5 punkten 

självstyrelselagen delvis till landskapets lagstiftningsbehörighet, medan inlösen av fast 

egendom, dvs expropriation, faller inom landskapets lagstiftningsbehörighet enligt 18 

§ 8 punkten självstyrelselagen. Således ska Ålands lagtings bifall till avtalet inhämtas. 

 

Landskapsregeringen har i detta skede inga invändningar mot undertecknandet av 

avtalet om investeringsskydd mellan EU och Vietnam, men återkommer med 

kommentarer i ärendet om anledning till detta konstateras i ett senare skede. 
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