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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av lagen om tryggande av försörj
ningsberedskapen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att lagen om 
tryggande av försörjnin~sberedskapen skall 
ändras så att Försörjnmgsberedskapscent
ralen kan ersättas för ränteutgifter och övri
ga kostnader för säkerhetsupplagringen av 
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spannmål, utsäde och vallfrö med ett anslag 
som skall tas in i statsbudgeten. Enligt tidi
gare praxis har motsvarande kostnader i 
regel ersatts med budgetmedeL 
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ALLMÄN MOTIVERING 

l. Nuläge och de föreslagna 
ändringarna 

För tryggande av livsmedelsförsörjningen 
med tanke på undantagsförhållanden har 
hela livsmedelsförsörjningskedjan från pri
märproduktionen till konsumenten tryg~ats 
genom planering av produktionen, admmi
strativ beredskap att styra produktionen och 
förbrukningen och genom säkerhetsupp
lagring. När verksamheten vid Statens 
spannmålsförråd upphörde vid utgången av 
förra året upphörde också den säkerhetsupp
lagring av spannmål, utsäde och vallfrö 
inom Statens spannmålsförråds ramar som 
sammanhängde med tryggandet av livsme
delsförsörjmogen vid undantagsförhållanden. 
Genom en ändring av lagen om tryggande 
av försörjningsberedskapen (1527/94) över
fördes denna uppgift till statens övriga sä
kerhetsupplagring. Försörjningsberedskaps
centralen upprätthåller nu säkerhetslager för 
spannmål genom att av de inrättningar och 
näringsidkare som är verksamma i branschen 
köpa upplagrings- och cirkulationstjänster. 
Statsrådet gav den 29 december 1994 För
sörjningsberedskapscentralen rätt att ingå ett 
avtal om ett lån på 600 milj. mk, som hade 
godkänts genom la~ändringen, för anskaff
ning av spannmål till statens säker
hetsupplag. Ränteutgifterna samt utgifter för 
skötseln av upplagen och en eventuell 
minskning av upplagens värde skulle fort
sättningsvis ersättas med ett årligt anslag i 
statsbudgeten (budgeten 1995 moment 
32.01.61). 

Regeringen föreslår i den lagändring som 
den fattade beslut om i samband med för
handlingarna om statsbudgeten att mekanis
men för ersättande av kostnaderna skall 
luckras upp så att de kostnader som upp-

kommer av säkerhetsupplagringen av spann
mål utsäde och vallfrö kan ersättas med stat
liga medel. 

Finansministeriet har i sitt utlåtande av 
den 9 juni 1995 över det förslag till SRb om 
de allmänna målen med försörjningsbered
skapen som bereds som bäst kommit med 
följande: 

Finansministeriet anser att den åsikt som 
presenterats i promemorian, enligt vilken 
försörjningsberedskapsavgiften skulle in
riktas på andra förnödenheter än olja, inte 
är motiverad. Försö~ningsberedskapsavgif
ten är en allmän avgtft av skattenatur, vars 
bruksändamål inte på något sätt är bundet. 
Finansministeriet anser därför tvärtom att 
avgiften skall kunna täcka alla statens för
sörjningsberedskapsutgifter, inklusive säker
hetsupplagringen av spannmål. 

2. Propositionens verkningar 

Enligt målen för säkerhetsuf.plagringen 
hålls 400 milj. kg brödspannmå, 200 milj. 
kg foderspannmål samt 80 milj. kg utsäde i 
lager. Detta förorsakar Försörjnin~sbered
skapscentralen årligen ca l 00 milJ. mk i 
direkta lager- och räntekostnader. Vid för
handlingarna om nästa års budget har det 
avtalats att momentet för ersättning av kost
nader inte används. Kostnaderna för säker
hetsupplagrin~ av spannmål täcks år 1996 
med Försörjningsberedskapscentralens (fon
dens) andra inkomster och medel. 

3. Ikraftträdande 

Lagens ikraftträdande beror på när stats
budgeten för 1996 godkänns och avsikten är 
att lagen skall träda i kraft så snart den har 
stadfästs. 
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Lag 
om ändring av lagen om tryggande av försörjningsberedskapen 

I enligt med riksdagens beslut 
ändras lagen den 18 december 1992 om tryggande av försörjningsberedskapen (1390/92) 

11 § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 29 december 1994 ( 1527/94), som följer: 

11§ 

Ränteutgifter och andra kostnader som 
förorsakas av säkerhetsupplagringen av 

Helsingfors den 15 september 1995 

spannmål, utsäde och vallfrö kan ersättas 
med medel ur statsbudgeten. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Handels- och industriminister Antti Kalliomäki 



4 RP 90/1995 rd 

Bilaga 

Lag 
om ändring av lagen om tryggande av fOrsörjningsberedskapen 

I enligt med riksdagens beslu 
ändras lagen den 18 december 1992 om tryggande av försörjningsberedskapen (1390/92) 
11 § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 29 december 1994 (1527/94), som följer: 

Gällande lydelse 

11§ 

Ränteutgifter och andra kostnader som 
förorsakas av säkerhetsupplagringen av 
spannmål, utsäde och vallfrö ersättas med 
medel ur statsbudgeten. 

Föreslagen lydelse 

11§ 

Ränteutgifter och andra kostnader som 
förorsakas av säkerhetsupplagringen av 
spannmål, utsäde och vallfrö kan ersättas 
med medel ur statsbudgeten. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 


