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Regeringens proposition till Riksdagen med 16rslag till lag om 
ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårds
odlingen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås lagen om natio
nella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 
bli ändrad så att anmärkningen om att anslag 
intas i statsbudgeten enligt tillstånd av Euro
peiska gemenskapernas kommission slopas. 

Lagen ansluter sig till den första tilläggsbudge
ten för 1995 och bör behandlas i samband med 
den. Lagen avses träda i kraft så snart som 
möjligt efter att den har antagits och blivit 
stadfåst. 

MOTIVERING 

l. Nuläge och föreslagna ändringar 

Enligt 2 § l mom. lagen om nationella stöd 
till jordbruket och trädgårdsodlingen (l 059/94) 
kån jordbruket och trädgårdsodlingen med 
stöd av lagen enligt fördraget mellan Finland 
och Europeiska unionen om Finlands anslut
ning till unionen beviljas av statens medel stöd 
under övergångsperioden, nordligt stöd och 
nationellt specialstöd ur anslag som anvisats i 
statsbudgeten. I sista meningen i samma mo
ment stadgas att i statsbudgeten intas anslag 
för nationella stöd enligt tillstånd av Europeis
ka gemenskapernas kommission. Det kriterium 
i sistnämnda stadgande som fogats till lagen 
under behandlingen i riksdagen har ansetts 
medföra en begränsning av riksdagens budget
makt och i praktiken innebära att det anslag 
som tas in i budgeten skall motsvara maximi
markbeloppet i tillståndet av Europeiska ge
menskapernas kommission. Ä ven riksdagens 
grundlagsutskott har i ett utlåtande i ärendet 
fåst uppmärksamhet vid att stadgandet begrän
sar budgetmakten. 

En proposition med förslag till den första 
tilläggsbudgeten för 1995 avläts den 12 maj 
1995 till riksdagen. I den föreslås att bl.a. det 
arealtillägg som skall betalas som stöd under 

350803Y 

övergångsperioden tas in i budgeten till ett 
mindre belopp än vad Europeiska gemenska
peroas kommission gett tillstånd till. Eftersom 
detta inte kan anses motsvara kravet på bud
getering i sista meningen i 2 § l mom. lagen om 
nationella stöd till jordbruket och trädgårds
odlingen, föreslås att 2 § l mom. ändras så att 
kopplingen mellan anslaget och Europeiska 
gemenskapernas kommissions tillstånd slopas i 
fråga om budgetering. Stöd som beviljas på 
basis av lagen betalas inom ramen för de 
anslag som anvisats i budgeten. 

Regeringen betonar att det i sista meningen i 
2 § l mom. stadgas om till vilket belopp 
anslagen skall tas in i budgeten, inte om hur 
stort stöd som betalas på basis av lagen. I sista 
hand statsrådet har med stöd av 3 § prövnings
rätt att bl.a. fastställa vilka former av stöd som 
betalas, stödens belopp och fördelningsgrun
derna för stöd. Regeringen betonar även att 
fördraget om Finlands anslutning till Europeis
ka unionen inte kräver att det aktuella natio
nella stödet betalas till ett visst belopp. 

På grund av ändringen av 2 § l mom. 
föreslås i 3 § l mom. en teknisk ändring, enligt 
vilken ordet kommission ersätts med Europeis
ka gemenskapernas kommission. Senare i lagen 
kan användas benämningen kommissionen. 
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2. Ekonomiska verkningar 

Propositionen är en ändring som ansluter sig 
till den första tilläggsbudgeten för 1995 och ger 
i sig inte upphov till några ekonomiska verk
ningar. Stödet betalas inom ramen för de 
anslag som anvisas för ändamålet i budgeten. 

3. Ärendets beredning 

Propositionen har beretts som tjänsteupp
drag vid jord- och skogsbruksministeriet 

4. Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt efter att den har antagits och blivit 
stadfäst. 

5. Lagstiftningsordning 

Lagen om nationella stöd till jordbruket och 
trädgårdsodlingen har stiftats i normal lagstift
ningsordning. Vid behandlingen av regeringens 
proposition nr 148/94 med förslag till lag om 
nationella stöd till jordbruket och trädgårds
hushållningen ansåg grundlagsutskottet att av
talsförfarandet i 4 § i lagförslaget enligt reger-

ingens proposition strider mot grundlagen och 
att lagförslaget därför bör behandlas i den 
ordning 67 § riksdagsordningen anger. Tack 
vare de ändringar som på förslag av grundlags
utskottet gjorts i förhandlingsförfarandet i 4 § 
kunde lagen dock stiftas i den ordning 66 § 
riksdagsordningen anger. 

Grundlagsutskottet ansåg inte att lagförslag
et i övrigt kräver en lagstiftningsordning som 
avviker från den normala. Även om den lag 
som stadfästes den 30 november 1994 och som 
nu föreslås bli ändrad har varit i kraft sedan 
den l januari 1995 har den enligt regeringens 
uppfattning inte skapat sådana rättigheter för 
jordbrukare och trädgårdsodlare som säker
ställs i regeringsformens stadganden om grund
läggande rättigheter. Regeringen anser att de 
ändringar som nu föreslås i lagen om nationella 
stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen an
gående kraven på budgeteringen inte förutsät
ter att lagen skall stiftas i en annan lagstift
ningsordning än normalt. Enligt regeringen 
finns det inte heller andra grunder som skulle 
förutsätta en avvikelse från normal lagstift
ningsordning. Eftersom olika uppfattningar om 
saken dock eventuellt kommer att framföras, 
rekommenderar regeringen att utlåtande om 
lagförslaget begärs från grundlagsutskottet. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 
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Lag 
om ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 2 § l mom. och 3 § l mom. lagen den 30 november 1994 om nationella stöd till 

jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/94) som följer: 

2§ 

Tillämpningsområde 

Med stöd av denna lag kan jordbruket och 
trädgårdsodlingen enligt fördraget mellan Fin
land och Europeiska unionen om Finlands 
anslutning till unionen beviljas av statens medel 
stöd under övergångsperioden, nordligt stöd 
och nationellt specialstöd ur anslag som an
visats i statsbudgeten. 

3§ 

Beslut om stödformerna 

statsrådet fastställer vilka former av stöd 

Helsingfors den 19 maj 1995 

som betalas enligt denna lag, stödens belopp 
och fördelningsgrunderna för stöd, villkoren 
för att stöd betalas och för vilken tid stöden 
gäller, om inte i denna lag stadgas särskilt om 
stödens giltighetstid. Ibruktagande av ett stöd 
förutsätter dessutom tillstånd av Europeiska 
gemenskapernas kommission (nedan kommis
sionen). 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Jord- och skogsbruksminister Kalevi Hemi/ä 
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Bilaga 

Lag 
om ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 2 § l mom. och 3 § l mom. lagen den 30 november 1994 om nationella stöd till 

jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/94) som följer: 

Gällande lydelse 

2§ 

Tillämpningsområde 

Med stöd av denna lag kan jordbruket och 
trädgårdsodlingen enligt fördraget mellan Fin
land och Europeiska unionen om Finlands 
anslutning till unionen beviljas av statens medel 
stöd under övergångsperioden, nordligt stöd 
och nationellt specialstöd ur anslag som an
visats i statsbudgeten. I statsbudgeten intas 
anslag för nationella stöd enligt tillstånd av 
Europeiska gemenskapernas kommission (nedan 
kommissionen). 

3§ 

Beslut om stödformerna 

statsrådet fastställer vilka former av stöd 
som betalas enligt denna lag, stödens belopp 
och fördelningsgrunderna för stöd, villkoren 
för att stöd betalas och för vilken tid stöden 
gäller, om inte i denna lag stadgas särskilt om 
stödens giltighetstid. Ibruktagande av ett stöd 
förutsätter dessutom tillstånd av kommissio
nen. 

Föreslagen lydelse 

2§ 

Tillämpningsområde 

Med stöd av denna lag kan jordbruket och 
trädgårdsodlingen enligt fördraget mellan Fin
land och Europeiska unionen om Finlands 
anslutning till unionen beviljas av statens medel 
stöd under övergångsperioden, nordligt stöd 
och nationellt specialstöd ur anslag som an
visats i statsbudgeten. 

3§ 

Beslut om stödformerna 

statsrådet fastställer vilka former av stöd 
som betalas enligt denna lag, stödens belopp 
och fördelningsgrunderna för stöd, villkoren 
för att stöd betalas och för vilken tid stöden 
gäller, om inte i denna lag stadgas särskilt om 
stödens giltighetstid. Ibruktagande av ett stöd 
förutsätter dessutom tillstånd av Europeiska 
gemenskapernas kommission (nedan kommissio
nen). 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 


