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MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN
MIETINTÖ 4/2000 vp
Hallituksen esitys laeiksi torjunta-ainelain ja
torjunta-ainelain muuttamisesta annetun lain
voimaantulosäännöksen muuttamisesta

JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 25 päivänä huhtikuuta 2000 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen
laeiksi torjunta-ainelain ja torjunta-ainelain
muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 24/2000 vp).

Asiantuntijat
Valiokunnassa on ollut kuultavana
- ylitarkastaja Tove Jern, maa- ja metsätalousministeriö.
Lisäksi Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto sekä Svenska Lantbruksproducenternas
Centralförbund ovat antaneet kirjalliset asiantuntijalausunnot.

HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan, että torjunta-ainelainsäädäntöön sisältyvät valtuutussäännökset tarkistettaisiin uuden perustuslain säännösten mukaisiksi. Ehdotuksen mukaan torjunta-aineasetuksessa olevat valtuutussäännökset siirrettäisiin torjunta-ainelakiin ja säännösten sanamuoto
muutettaisiin vastaamaan perustuslaissa käytettyä terminologiaa.
Esitys torjunta-ainelain muuttamisesta sisältää myös ehdotuksen torjunta-ainelain nojalla
perittävien maksujen viivästyskoron muuttamisesta nykyisestä 18 prosentin vuotuisesta korosta korkolain mukaista viivästyskorkoa vastaavaksi.

HE 24/2000 vp

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös
torjunta-ainelain muuttamisesta 23 päivänä joulukuuta 1999 annetun lain siirtymäsäännöstä.
Siirtymäsäännökseen lisättäisiin maa- ja metsätalousministeriölle valtuus antaa asetuksella
muita kuin kasvintuotannossa käytettäviä torjunta-aineita koskevia tarkempia säännöksiä
siirtymäaikana, joka alkaa 13 päivänä toukokuuta 2000 ja päättyy edellä mainittuja aineita sisältävien valmisteiden siirtymiseen kemikaalilain
soveltamisalaan.
Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne
on hyväksytty ja vahvistettu.

Versio 2.0
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VALIOKUNNAN KANNANOTOT
Perustelut
Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä
syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten
hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus
Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,
että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 2000
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
pj.
vpj.
jäs.

Timo Kalli /kesk
Kari Rajamäki /sd
Nils-Anders Granvik /r
Pertti Hemmilä /kok
Matti Kangas /vas
Marja-Leena Kemppainen /skl
Katri Komi /kesk
Jari Koskinen /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos Carl Selenius.
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Lauri Kähkönen /sd
Esa Lahtela /sd
Eero Lämsä /kesk
Pertti Mäki-Hakola /kok
Olli Nepponen /kok
Erkki Pulliainen /vihr
vjäs. Aulis Ranta-Muotio /kesk.

