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JORD-OCHSKOGSBRUKSUTSKOTTETS
BETÄNKANDE 10/1999 rd
Regeringens proposition med förslag tilllag om
ändring av 3 och 4 § lagen om handel med utsäde

INLEDNING
Remiss
Riksdagen remitterade den 19 oktober 1999 regeringens proposition med förslag till lag om
ändring av 3 och 4 § lagen om handel med utsäde (RP 106/1999 rd) till jord- och skogsbruksutskottet för beredning.

- överinspektör Kirsi Heinonen, jord- och
skogsbruksministeriet
- direktör Markku Suojanen, Centralförbundet
förlant-och skogsbruksproducenter MTK.
Dessutom har Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund lämnat ett skriftligt expertutlåtande.

sakkunniga
Utskottet har hört

PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att 3 och 4 § lagen om handel med utsäde ändras i överensstämmelse med
Europeiska gemenskapens regelverk. Regeringen lade fram samma förslag i en proposition

1998. Riksdagen ändrade då lagrummen i enlighet med förslaget, men beslutade att de skulle
vara i kraft endast till slutet av 1999.
Lagen avses träda i kraft i början av 2000.

UTSKOTTETSSTÄLLNINGSTAGANDEN
Allmän motivering
I motiveringen till propositionen anges att regeringen lämnade en proposition gällande samma
fråga i fjol. Riksdagen ändrade då propositionen
så till vida att lagrummen i fråga endast gäller
till slutet av 1999. Samtidigt förutsatte utskottet
än en gång i sitt betänkande (J sUB l 0/1998 rd217/1998 rd) att regeringen i samband med behandlingen av EV-kommissionens förslag till rådets direktiv om handel med utsäde sätter som
RP 106/1999 rd

mål att Finland skall tillförsäkras villkor som
medger åtgärder i syfte att säkerställa en fungerande utsädesförsörjning i vårt land och för att
bevara den genetiska mångfalden för användbart utsäde på det sätt som riksdagen redan tidigare har förutsatt i enlighet med vissa betänkanden från jord- och skogsbruksutskottet (JsUB
28/1992 rd, JsUB 23/1996 rd och JsUB 1511997
rd).
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A v de orsaker som nämns i propositionen och
med stöd av erhållen utredning finner utskottet
lagförslaget behövligt och tillstyrker det med nedanstående ändringsförslag.

Detaljmotivering
3 och 4 §. Utskottet konstaterar ovan att de föreslagna 3 och 4 § gäller temporärt, eftersom
riksdagen med avvikelse från regeringens proposition beslutat så utifrån jord- och skogsbruksutskottets betänkande. Utskottet konstaterar vidare ovan att riksdagen har förutsatt att regeringen snabbt vidtar åtgärder för att trygga en fungerande utsädesförsörjning i vårt land och för att
bevara den genetiska mångfalden för i våra för-

hållanden användbart utsäde med hänsyn till de
mål och ståndpunkter jord- och skogsbruksutskottet presenterar i sina betänkanden i saken.
Med hänvisning till detta och eftersom de åtgärder riksdagen förutsatt ännu inte vidtagits föreslår utskottet även nu att lagändringarna skall
vara temporära och bestämmelserna gälla till utgången av 2000.

Förslag till beslut
På grundval av det ovan anförda föreslår jordoch skogsbruksutskottet vördsamt

att lagförslaget godkänns med följande
ändringar:

Lag
om temporär ändring av 3 och 4 § lagen om bandel med utsäde
I enlighet med riksdagens beslut
ändras temporärt i Jagen den 26 februari 1993 om handel med utsäde (233/ 1993) 3 § l mom. och 4
§ 2 mom. som följer:
3 och 4 §
(Som i RP)

lkraftträdelsebestämmelsen
Denna lag träder i kraft den l januari 2000

och gäller till och med den 31 december 2000.

Helsingfors den 19 november 1999
I den avgörande behandlingen deltog
ordf. Timo Kalli/cent
vordf. Kari Rajamäki /sd
medl. Hannu Aho /cent
Matti Kangas /vänst
Katri Komi /cent
Jari Koskinen /saml

2

Lauri Kähkönen /sd
Esa Lahtela /sd
Eero Lämsä/cent
Olli Nepponen /samt
Erkki Pulliainen l gröna
Unto Valpas /vänst.

