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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lagar om upphävande av lagen om arvode och pension för 
den som valts till företrädare för Finland i Europaparla-
mentet och om ändring av vissa lagar som har samband 
med den 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att lagen om 
arvode och pension för den som valts till fö-
reträdare för Finland i Europaparlamentet ska 
upphävas. Dessutom föreslås ändringar i la-
gen om pension för riksdagsmän och lagen 
om statens pensioner. 

Arvode, övergångsersättning och pension 
till ledamöterna i Europaparlamentet bestäms 
räknat från den valperiod som börjar år 2009 
utifrån ett beslut som har fattats av Europa-
parlamentet och betalas från Europeiska uni-
onens allmänna budget. 

En ledamot i Europaparlamentet som har 
valts i Finland och som har varit ledamot in-
nan den föreslagna lagen träder i kraft kan 
dock, om han eller hon blir återvald i Euro-
paparlamentsvalet sommaren 2009, i stället 
välja att det tidigare nationella arvodes- och 
pensionssystemet ska tillämpas för hela 
mandatperioden. 

Avsikten är att de föreslagna lagarna ska 
träda i kraft så snart som möjligt. Lagarna 
bör kunna tillämpas vid ingången av den val-
period för Europaparlamentet som börjar 
2009. 

————— 
 
 
 
 
 
 

MOTIVERING 

1  Nuläge 

Bestämmelserna om årligt arvode och pen-
sionsförmåner för de ledamöter i Europapar-
lamentet som har valts från Finland finns i 
lagen om arvode och pension för den som 
valts till företrädare för Finland i Europapar-
lamentet (1184/1994). Enligt den gäller be-
träffande arvode och pensionsförmåner i till-
lämpliga delar vad som föreskrivs om riks-
dagsmannaarvode och pension för riksdags-
man, dock så att ersättningar för extra kost-
nader som uppstår av riksdagsmannauppdra-
get och resekostnader samt dagpenning inte 
betalas. 

Bestämmelserna om arvode för riksdagsle-
damöter finns i lagen om riksdagsmanna-
arvode (328/1947). Arvodets belopp fast-
ställs av riksdagens arvodeskommission. 

Arvodet har senast justerats så att riksdagsle-
damöternas månatliga arvode är 5 860 euro. 
För den som har varit ledamot mer än tolv år 
är det månatliga arvodet 6 300 euro. 

Bestämmelserna om pension för riksdags-
ledamöter finns i lagen om pension för riks-
dagsmän (329/1967) och i lagen om familje-
pension efter riksdagsmän (107/1990). 

Arvodet för den som i Finland har valts till 
ledamot i Europaparlamentet är lika stort 
som riksdagsledamöternas arvode och det 
beskattas enligt det nationella inkomstskatte-
systemet. Europaparlamentet betalar dessut-
om skattefria kostnadsersättningar för leda-
möternas utgifter för resor, kontor, biträden 
m.m. 

Enligt artikel 190.5 i Europeiska gemen-
skapens grundfördrag ska Europaparlamen-
tet, efter yttrande från kommissionen och se-
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dan rådet genom beslut med kvalificerad ma-
joritet gett sitt godkännande, fastställa regler 
och allmänna villkor för hur dess ledamöter 
skall utföra sina åligganden. Med stöd av ar-
tikel 199.1 har Europaparlamentet rätt att i en 
arbetsordning bestämma om sina interna an-
gelägenheter. 

Efter Europaparlamentsvalet år 2009 kom-
mer Europaparlamentets beslut om antagande 
av Europaparlamentets ledamotsstadga 
(2005/684/EG, Euratom), nedan den nya le-
damotsstadgan, att tillämpas. Enligt artikel 
10 i stadgan ska arvodet för alla ledamöter i 
Europaparlamentet vara lika stort och uppgå 
till 38,5 procent av grundlönen för en domare 
vid Europeiska gemenskapernas domstol. 
Beloppet skulle för närvarande vara 7 000 
euro i månaden. 

Ledamotsarvoden, övergångsersättningar, 
pension vid arbetsoförmåga och efterlevan-
depension betalas från Europeiska unionens 
allmänna budget och skatten för dem betalas 
till gemenskapen. 

Medlemsstaterna kan bestämma att deras 
ledamöter under en övergångsperiod, som är 
högst två valperioder för Europaparlamentet, 
omfattas av bestämmelser om ledamots-
arvoden, övergångsersättningar, pensioner 
och efterlevandepensioner som avviker från 
ledamotsstadgan. 

De ledamöter som redan var ledamöter av 
Europaparlamentet innan stadgan trädde i 
kraft och som har återvalts, har rätt att begära 
att de för resten av sin mandattid ska fortsätta 
att omfattas av det nationella systemet för le-
damotsarvode, övergångsersättning, pension 
och efterlevandepension. 

 
 

2  Förslagen 

Lagen om arvode och pension för den som 
valts till företrädare för Finland i Europapar-
lamentet föreslås upphävd. Dessutom före-
slås ändringar i lagen om pension för riks-
dagsmän och i lagen om statens pensioner 
(1295/2006). Förslaget innebär att arvodet till 
den som väljs från Finland till ledamot i Eu-
ropaparlamentet betalas enligt EU:s bestäm-
melser. 

Den upphävda lagen ska dock fortfarande, 
räknat från den valperiod som börjar 2009, 

tillämpas på de dem som redan var ledamöter 
i Europaparlamentet när denna valperiod bör-
jar och som återväljs, om de senast 30 dagar 
efter att den nya lönestadgan har trätt i kraft 
underrättar parlamentets talman att de önskar 
kvarstå i det existerande nationella systemet. 

I övrigt ska arvode, övergångsersättning 
och pensionsförmåner bestämmas enligt den 
nya ledamotsstadgan. 

En ledamot som i Finland väljs till Europa-
parlamentet i Europaparlamentsvalet 2009 
och som önskar kvarstå i det tidigare natio-
nella arvodessystemet, ska enligt artikel 26 i 
parlamentets beslut underrätta parlamentets 
talman om detta senast 30 dagar efter att 
stadgan har trätt i kraft. 

Det omnämnande av företrädare för Fin-
land i Europaparlamentet som finns i 1 § 1 
mom. i lagen om pension för riksdagsmän 
ska enligt förslaget utgå. 

I 136 § 1 mom. i lagen om statens pensio-
ner föreslås en ändring, enligt vilken arbets-
givares pensionsavgift ska betalas endast av 
de ledamöter i Europaparlamentet som om-
fattas av lagen om arvode och pension för 
den som valts till företrädare för Finland i 
Europaparlamentet. 

 
 

3  Proposi t ionens konsekvenser 

För närvarande finns det 14 ledamöter i Eu-
ropaparlamentet som har valts från Finland. I 
Europaparlamentsvalet i juni 2009 minskar 
antalet till 13. 

Ledamöternas arvoden uppgick år 2006 till 
sammanlagt 976 573 euro och år 2007 till 
1 015 128 euro. I budgeten för 2008 har an-
slagits 1 154 000 euro och i budgeten för 
2009 likaså 1 154 000 euro. 

För statens utgifter är det betydelsefullt hur 
många av de ledamöter som skulle kunna 
välja det existerande nationella arvodessy-
stemet som återväljs i 2009 års Europaparla-
mentsval. Det är dock sannolikt att också de 
skulle välja det arvode enligt parlamentets 
nya stadga som är knutet till EG-domstolens 
löner för domarna, eftersom ledamotsarvodet 
då blir högre än det nationella arvodet. 

Kostnaderna för arvode till de ledamöter 
som väljer det nationella systemet klarnar 
först när ledamöterna har anmält om de öns-
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kar kvarstå i det existerande nationella sy-
stemet. 

Propositionen har inte några andra konse-
kvenser utöver de ekonomiska. 

 
4  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid justitiemini-
steriet. I beredningen har kontakt hållits med 
finansministeriet. 

 

5  Ikraft trädande 

Lagarna föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt. Lagarna borde vara i kraft innan par-
lamentets nya ledamotsstadga blir tillämplig 
den första dagen av den valperiod för Euro-
paparlamentet som börjar år 2009. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

1. 

Lag 
om upphävande av lagen om arvode och pension för den som valts till företrädare för Fin-

land i Europaparlamentet 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 § 
Genom denna lag upphävs lagen av den 16 

december 1994 om arvode och pension för 
den som valts till företrädare för Finland i 
Europaparlamentet (1184/1994). 

 
2 § 

Denna lag träder i kraft den             20  . 
Den lag som upphävs genom denna lag ska 

fortfarande tillämpas på 
1) företrädare för Finland som har valts till 

Europaparlamentet före ikraftträdandet av 
denna lag, 

2) den som har varit vald till företrädare för 
Finland i Europaparlamentet och har åter-
valts i Europaparlamentsvalet 2009 och som i 
enlighet med artikel 26 i Europaparlamentets 
beslut om antagande av Europaparlamentets 
ledamotsstadga (2005/684/EG, Euratom) har 
underrättat Europaparlamentets talman om 
att de bestämmelser om arvode och pension 
för den som valts till företrädare för Finland i 
Europaparlamentet som gällde vid ikraftträ-
dandet av denna lag fortfarande ska tillämpas 
på honom eller henne. 

————— 
 
 
 
 
 

2. 

Lag 
om ändring av 1 § i lagen om pension för riksdagsmän 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 14 juli 1967 om pension för riksdagsmän (329/1967) 1 §, sådan denna 

paragraf lyder delvis ändrad i lag 832/2004, som följer: 
 

1 § 
En riksdagsledamot och en medlem av 

statsrådet har rätt till pension av statens me-
del på det sätt som föreskrivs i denna lag. I 
denna lag benämns den som innehar eller har 
innehaft något av dessa uppdrag riksdagsle-
damot, uppdragen ledamotsuppdrag och den 

samlade pension de ger rätt till ledamotspen-
sion. 
Pensionsskyddet för riksdagsledamöter sköts 
av Statskontoret. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den             20  . 

————— 
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3. 

Lag 
om ändring av 136 § i lagen om statens pensioner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 22 december 2006 om statens pensioner (1295/2006) 136 § 1 mom. 

som följer: 
 

136 § 

Arbetstagarens pensionsavgift 

Arbetstagare i statens tjänst och arbetstaga-
re som omfattas av pensionsskydd enligt 
denna lag ska betala arbetstagarens pensions-
avgift. Arbetstagarens pensionsavgift är lika 
stor som arbetstagarens arbetspensionsför-
säkringsavgift,  om vilken det föreskrivs i 
153 § i lagen om pension för arbetstagare. 

Också riksdagsledamöterna och medlemmar-
na av statsrådet samt de ledamöter av Euro-
paparlamentet på vilka tillämpas lagen om 
arvode och pension för den som valts till fö-
reträdare för Finland i Europaparlamentet 
(1184/1994) ska betala arbetstagarens pen-
sionsavgift. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Denna lag träder i kraft                   20  . 

————— 
 

Helsingfors den 19 december 2008 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Justitieminister Tuija Brax 
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Bilaga 
Parallelltext 

 
 
 
 

2. 

Lag 
om ändring av 1 § i lagen om pension för riksdagsmän 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 14 juli 1967 om pension för riksdagsmän (329/1967) 1 §, sådan denna 

paragraf lyder delvis ändrad i lag 832/2004, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 § 
En riksdagsledamot, en medlem av statsrå-

det och den som valts till företrädare för Fin-
land i Europaparlamentet har rätt till pension 
av statens medel på det sätt som denna lag fö-
reskriver. I denna lag benämns den som inne-
har eller innehaft något av dessa uppdrag 
riksdagsledamot, uppdragen ledamotsuppdrag 
och den samlade pension de ger rätt till leda-
motspension. 

En riksdagsmans pensionsskydd ombesör-
jes av statskontoret. 
 

1 § 
En riksdagsledamot och en medlem av 

statsrådet har rätt till pension av statens me-
del på det sätt som föreskrivs i denna lag. I 
denna lag benämns den som innehar eller har 
innehaft något av dessa uppdrag riksdagsle-
damot, uppdragen ledamotsuppdrag och den 
samlade pension de ger rätt till ledamotspen-
sion. 
 

Pensionsskyddet för riksdagsledamöter 
sköts av Statskontoret. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft               20  . 

——— 
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3. 

Lag 
om ändring av 136 § i lagen om statens pensioner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 22 december 2006 om statens pensioner (1295/2006) 136 § 1 mom. 

som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

136 § 

Arbetstagarens pensionsavgift 

Arbetstagare i statens tjänst och arbetstaga-
re som omfattas av pensionsskydd enligt den-
na lag skall betala arbetstagarens pensionsav-
gift. Arbetstagarens pensionsavgift är lika 
stor som arbetstagarens arbetspensionsförsäk-
ringsavgift, om vilken det föreskrivs i 153 § i 
lagen om pension för arbetstagare. Också 
riksdagsledamöterna, de som i Finland valts 
till ledamöter av Europaparlamentet och med-
lemmarna av statsrådet skall betala arbetsta-
garens pensionsavgift. 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

136 § 

Arbetstagarens pensionsavgift 

Arbetstagare i statens tjänst och arbetstaga-
re som omfattas av pensionsskydd enligt 
denna lag ska betala arbetstagarens pensions-
avgift. Arbetstagarens pensionsavgift är lika 
stor som arbetstagarens arbetspensionsför-
säkringsavgift,  om vilken det föreskrivs i 
153 § i lagen om pension för arbetstagare. 
Också riksdagsledamöterna och medlemmar-
na av statsrådet samt de ledamöter av Euro-
paparlamentet på vilka tillämpas lagen om 
arvode och pension för den som valts till fö-
reträdare för Finland i Europaparlamentet 
(1184/1994) ska betala arbetstagarens pen-
sionsavgift. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Denna lag träder i kraft               20  . 

——— 
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