
4369 17/12 93: 3. beh. af f. t. 1. vedr. planteskadegørere 4370 

Den næste sag på dagsordenen var: 

24) Tredje behandling af lovforslag nr. L 65: 
Forslag til lov om ændring af  lov om plante- 

skadegørere. 
Af landbrugsministeren (Bjørn Westh). 
(Fremsat 11/11 93. Første behandling 24/11 

93. Betænkning 8/12 93. Anden behandling 
10/12 93). 

Der var ikke stillet ændringsforslag. 

Lovforslaget sattes til forhandling. 

Ingen bad om ordet. 

Afstemning 

Lovforslaget 
vedtoges enstemmigt med 122 stemmer. 

Formanden: 
Lovforslaget vil nu blive sendt til statsmini- 

steren. 

Den næste sag på dagsordenen var: 

25) Tredje behandling af lovforslag nr. L 28: 
Forslag til lov om ophørsstøtte til erhvervsfi- 

skere. 
Af fiskeriministeren (Bjørn Westh). 
(Fremsat 13/10 93. Første behandling 27/10 

93. Betænkning 8/12 93. Anden behandling 
10/12 93). 

Der var ikke stillet ændringsforslag. 

Lovforslaget sattes til forhandling. 

Ingen bad om ordet. 

Afstemning 

Lovforslaget 
vedtoges med 104 stemmer (S, KF, V, CD, RV 
og KRF) mod 15 (SF og FP). 

Formanden: 
Lovforslaget vil nu blive sendt til statsmini- 

steren. 

Den næste sag på dagsordenen var: 

26) Tredje behandling af lovforslag nr. L 41: 
Forslag til lov om ændring af  lov om salt- 

vandsfiskeri. 
Af fiskeriministeren (Bjørn Westh). 
(Fremsat 27/10 93. Første behandling 11/11 

93. Betænkning 8/12 93. Anden behandling 
10/12 93). 

Der var ikke stillet ændringsforslag. 

Lovforslaget sattes til forhandling. 

Ingen bad om ordet. 

Afstemning 

Lovforslaget 
vedtoges med 115 stemmer (S, KF, V, SF, CD, 
RV og KRF) mod 7 (FP). 

Formanden: 
Lovforslaget vil nu blive sendt til statsmini- 

steren. 

Den næste sag på dagsordenen var: 

27) Tredje behandling af lovforslag nr. L 111: 
Forslag til lov om bemyndigelse til optagelse 

af statslån. 
Af finansministeren (Lykketoft). 
(Fremsat 1/12 93. Første behandling 7/12 

93. Betænkning 8/12 93. Anden behandling 
15/12 93). 

Der var ikke stillet ændringsforslag. 

Lovforslaget sattes til forhandling. 

Ingen bad om ordet. 

Afstemning 

Lovforslaget 
vedtoges med 114 stemmer (S, KF, V, SF, CD, 
RV og KRF) mod 7 (FP). 

Formanden: 
Lovforslaget vil nu blive sendt til statsmini- 

steren. 



4371 17/12 93: 3. beh. af f. t. 1. om provision af visse lån optaget med statsgaranti 4372 

Den næste sag på dagsordenen var: 

28) Tredje behandling af  lovforslag nr. L 128: 
Forslag til lov om provision af  visse lån opta- 

get med statsgaranti. 
Af finansministeren (Lykketoft). 
(Fremsat 8/12 93. Første behandling 10/12 

93. Betænkning 10/12 93. Anden behandling 
15/12 93). 

Der var ikke stillet ændringsforslag. 

Lovforslaget sattes til forhandling. 

Ingen bad om ordet. 

Afstemning 

Lovforslaget 
vedtoges med 71 stemmer (S, SF, CD, RV og 
KRF) mod 50 (KF, V og FP). 

Formanden: 
Lovforslaget vil nu blive sendt til statsmini- 

steren. 

Den næste sag på dagsordenen var: 

29) Tredje behandling af  lovforslag nr. L 36: 
Forslag til lov om ændring af  lov om en ind- 

skydergarantifond. 
Af industriministeren (Trøjborg). 
(Fremsat 27/10 93. Første behandling 17/11 

93. Betænkning 9/12' 93. Anden behandling 
14/12 93). 

Der var ikke stillet ændringsforslag. 

Lovforslaget sattes til forhandling. 

Forhandling 

Industriministeren (Erling Olsen, fg.): 
Vedtagelsen af loven om en indskydergaran- 

tifond udgør en vigtig brik i løsningen af even- 
tuelle fremtidige problemer i banksektoren. 
Dette lovforslag giver nemlig indskydergaran- 
tifonden en mulighed for at spille en aktiv rolle 
i forbindelse med afviklingen af nødlidende 
pengeinstitutter. 

Fordelen ved at inddrage indskydergaranti- 
fonden er, at det er indskydergarantifondens 
midler og ikke statsmidler, der skal anvendes, 
når en fremtidig løsning skal findes. 

Derfor må vedtagelsen af dette lovforslag 
ses i forlængelse af aktstykket om Varde Bank, 
hvor regeringen i samarbejde med National- 
banken vil undersøge mulighederne for at ind- 
rette det finansielle system, således at fremtidi- 
ge kriser vil kunne løses uden statslig medvir- 
ken. 

Flemming Hansen (KF) : 
Jeg forstår på den fungerende industrimini- 

ster, at industriministeren kobler Varde Bank 
på denne sag. Det har ikke været diskuteret i 
forbindelse med lovforslag nr. L 36 i Folketin- 
gets Erhvervsudvalg. 

Hermed sluttede forhandlingen. 

Afstemning 

Lovforslaget 
vedtoges enstemmigt med 120 stemmer. 

Formanden: 
Lovforslaget vil nu blive sendt til statsmini- 

steren. 

Den næste sag på dagsordenen var: 

30) Tredje behandling af lovforslag nr. L 37: 
Forslag til lov om ændring af  lov om banker 

og sparekasser m.v. 
Af industriministeren (Trøjborg). 
(Fremsat 27/10 93. Første behandling 17/11 

93. Betænkning 9/12 93. Anden behandling 
14/12 93. Tillægsbetænkning 15/12 93). 

Der var ikke stillet ændringsforslag. 

Lovforslaget sattes til forhandling. 

Ingen bad om ordet. 

Afstemning 

Lovforslaget vedtoges enstemmigt med 121 
stemmer. 


