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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om 
ändring av 4 § renskötsellagen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I anslutning till avtalet om upprättande av 
ett Europeiskt ekonomiskt samarbetsområde 
(EES) föreslås i propositionen att renskötsel
lagen ändras så att i Finland varaktigt bosatta 
medborgare i EES-staterna skall ha rätt att äga 

renar på lika villkor som finska medborgare. 

Avsikten är att lagen skall träda i kraft 
samtidigt som EES-avtalet. 

MOTIVERING 

l. Nuläge 

Enligt 4 § renskötsellagen (848/90) får renar 
ägas endast av finska medborgare som bor 
inom renskötselområdet samt av renbeteslag 
inom detta. Dessutom får Renbeteslagsföre
ningen äga renar i försöks- och forskningssyfte. 

Då någon som är bosatt utanför renskötsel
området blir ägare till renar, har han rätt att få 
sina renar skötta inom det tidigare renbetesla
gets område under tre år räknat från åtkom
sten. Körrenar får ägas även av en finsk 
medborgare som inte bor inom renskötselom
rådeL 

2. Föreslagna ändringar med 
motivering 

Det ingångna avtalet om ett Europeiskt 
ekonomiskt samarbetsområde (EES-avtalet) 
möjliggör fri rörlighet för medborgarna och 
etableringsfrihet i de andra medlemsstaterna. 
EES-avtalet förutsätter förbud mot diskrimine
ring grundad på nationalitet. Enligt 4 § ren
skötsellagen bestäms rätten att äga renar på 
grund av nationalitet och måste därför anses 
strida mot diskrimineringsförbudet. Därför bör 
paragrafens l och 3 mom. ändras så, att 
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medborgare i EES-staterna har samma rätt att 
äga renar som finska medborgare. 

3. Propositionens ekonomiska och 
organisatoriska verkningar 

Propositionen har inte några ekonomiska 
och organisatoriska verkningar. 

4. Beredningen av propositionen 

Propositionen har beretts vid jord- och 
skogsbruksministeriet som tjänstearbete. 

5. Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft samtidigt som 
EES-avtalet. 

Ikrafttädandet skall bestämma genom för
ordning. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 
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Lag 
om ändring av 4 § renskötsellagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 4 § l och 3 mom. renskötsellagen av den 14 september 1990 (848/90) som följer: 

4§ 

Renägare 

Renar får ägas endast av sådana medborgare 
i en stat inom Europeiska ekonomiska samar
betsområdet som har varaktig hemort inom 
renskötselområdet. Dessutom får Renbeteslags
föreningen äga renar i försöks- och forsknings
syfte. 

Helsingfors den 25 september 1992 

Utan hinder av denna paragraf får även en 
medborgare i en stat som tillhör Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet och som inte 
bor inom renskötselområdet äga körrenar. 

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som 
bestäms genom förordning. 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Jord- och skogsbruksminister Martti Pura 
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Bilaga 

Lag 
om ändring av 4 § renskötsellagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 4 § l och 3 mom. renskötsellagen av den 14 september 1990 (848/90) som följer: 

Gällande lydelse 

4 § 

Renägare 

Renar får ägas endast av finska medborgare 
som bor inom renskötselområdet samt av 
renbeteslag inom detta. Dessutom får Renbe
teslagsföreningen äga renar i försöks- och 
forskningssyfte. 

Utan hinder av denna paragraf får även en 
finsk medborgare som inte bor inom rensköt
selområdet äga körrenar. 

Föreslagen lydelse 

4 § 

Renägare 

Renar får ägas endast av sådana medborgare 
i en stat inom Europeiska ekonomiska samar
betsområdet som har varaktig hemort inom 
renskötselområdet samt av renbetes/ag. Dess
utom får Renbeteslagsföreningen äga renar i 
försöks- och forskningssyfte. 

Utan hinder av denna paragraf får även en 
medborgare i en stat som tillhör Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet och som inte bor 
inom renskötselområdet äga körrenar. 

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som 
bestäms genom förordning. 




