Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lagstiftning om Landsbygdsverkets b efogenheter
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
Landbygdsverket inleder sin verksamhet Enligt propositionen skall lagarna innehålla
den 1 maj 2007. Verket svarar för bestämmelser som kompletterar lagen om
verkställandet
av
stödsystemen
inom Landsbygdsve rket och gäller de uppgifter
jordbr uksförvaltningen.
som i fortsät tningen skall skötas av
I denna proposition föreslås det att ett stort Landsbygdsverket och de ärenden för vilkas
antal lagar där det föreskrivs om uppgifterna del
Landsbygdsverket
kan
tilldelas
för jord- och skogsbruksministeriet eller för beslutanderätt och bemyndigas att meddela
jordoch
skogsbruksministeriets föreskrifter.
informationstjänstcentral
skall
ändras.
Lagarna föreslås bli ändrade på det sätt som
De föreslagna lagarna avses träda i kraft
inrättandet av Landsbygdsverket förutsätter. den 1 maj 2007.
—————
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ALLMÄN MOTIVERING
1 . Inledning
Inom jord- och skogsbruksministeriets
förvaltningsområde har det genom lagen om
Landsbygdsverket (666/2006) inrättats ett
nytt centralt ämbetsverk som inleder sin
verksamhet
den
1
maj
2007.
Landsbygdsve rket
är
en
centralförvaltningsmyndighet som lyder
under jord- och skogsbruksministeriet.
Verket svarar för verkställandet av
stöds ystemen inom jordbruksfö rvaltningen.
Verkets uppgiftsområde omfattar planerings-,
styrnings- och verkställighetsuppgifter i
anslutning till åtgärder som är förenliga med
de
nationella
författningarna
samt
förordningar som utfärdats av rådet och
kommissionen.
Enligt 2 § i lagen om Landsbygdsverket
överförs uppgifter till verket på det sätt som
bestäms närmare i nationella lagar. Syftet
med denna proposition är att lagarna skall
ändras på det sätt som inrättandet av
Landsbygds verket förutsätter. Det föreslås att
lagarna skall uppta bestämmelser som
kompletterar lagen om Landsbygdsverket
och gäller de uppgifter som i fortsät tningen
skall skötas av Landsbygdsverket och de
ärenden för vilkas del Landsbygdsverket kan
tilldelas beslutanderätt och bemyndigas att
meddela föreskrifter och beslutanderätt.
Verkställi ghetsuppdragen föreslås övergå till
Landsbygdsverket,
medan
ministeriets
uppgifter koncentreras till strategiska
jordbruks- och landsbygdspolitiska frågor.
Verkets
uppgifter
avses
inbegripa
normgivningsuppgifter som anknyter till
verkställigheten,
ordnande
av
vissa
stödansökningar inklusive därtill hörande
utbildning, utbetalning, bokföring, återkrav,
övervakning av verkställigheten, tillsyn,
rapportering till kommissionen, int ern
revision samt upprätthållande och utveckling
av informationssystemen inom det egna
ansvarsområdet.
Bestämmelser om uppgifterna för jord- och
skogsbruksministeriet,
jordoch
skogsbruksministeriets
informationstjänstcentral och arbetskraftsoch
näringscentralernas
landsbygdsavdelningar finns bland annat i

lagen om finansiering av landsbygdsnäringar,
lagen om finansiering av renhushållning och
naturnäringar,
skoltlagen,
lagen
om
verkställighet av Europeiska gemenskapens
geme nsamma jordbrukspolitik, lagen om
förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i
fråga om landsbygdsnäringar, lagen om
nationella
stöd
till
jordbruket
och
trädgårdsodlingen samt lagen om ersättande
av skador som förorsakats av exceptionella
översvämningar. Om uppgifterna bestäms
dessutom bland annat i ärvdabalken, lagen
om landsbygdsnäringsregistret, lagen om
genomförande av Europei ska gemenskapens
kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter,
lagen om gårdsbrukets ut vecklingsfond och
lagstiftningen om avträdelsesystem för
lantbruksföretagare. Lagarna
innehåller
också bestämmelser där statsrådet och
ministeriet
bemyndigas
att
utfärda
förordningar om verkställigheten av lagarna.
En överföring av uppgifter enligt lagen om
Landsbygdsverket
förutsätter
att
hänvisningarna
i
lagstiftningen
om
jordbruket kontrolleras och ändras i syfte att
ordna de nya behörighetsförhållandena.
2 . Nuläge
Europeiska gemenskapen har tilldelats
exklusiv behörighet i fråga om fullföljandet
av
de
jordbrukspolitiska
målen.
Medlemsstaterna kan inte bedriva en
nationell jordbrukspolitik eller utfärda
nationella bestämmelser om sådant som
regleras
på
gemenskapsnivå.
EG:s
gemensamma jordbrukspolitik regleras i
huvudsak genom förordningar, men också
genom direktiv och beslut. De förordningar
som
reglerar
den
gemensamma
jordbrukspolitiken och de beslut som
utfärdas med stöd av dem är som sådana
bindande för Finland och direkt tillämpliga
utan något separat genomförande. Vissa EGförordningar innehåller bestämmelser där det
förutsätts att också nationella bestämmelser
och föreskrifter utfärdas. Genom den
nationella lagstiftningen är det också möjligt
att utfärda kompletterande bestämmelser när
EG-bestämmelserna
innehåller
endast
minimikraven í fråga om något.
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Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar
på statsrådsnivå för jordbruket och
utvecklingen av landsbygden. Enligt 2 § i
lagen om verkställighet av Europeiska
gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik
(1100/1994) ankommer den allmänna
verkställigheten av EG:s gemensamma
jordbrukspolitik
på
jordoch
skogsbruksministeriet, som är den behöriga
myndighet som avses i EG:s regelverk. I
jord- och skogsbruksministeriets uppgifter
ingår förutom de strategiska jordbruks- och
landsbygdspolitiska
frågorna
planering,
styrning och uppföljning av verkställigheten
av dem. Dessutom sköter jord- och
sko gsbruksministeriet i viss utsträckning
också egentliga verkställighetsuppgifter,
varvid ministeriet fattar förvaltningsbeslut
och utför granskningar som gäller
stödtagarna. Jord- och skogsbruksministeriet
kan emellertid för något ärende eller någon
grupp av ärenden överföra uppgifter som hör
till dess behöri ghet på någon annan
myndighet som det utser inom sitt
förvaltningsområde. Överföringar till en
myndighet
inom
något
annat
förvaltningsområde är också möjliga.
För
närvarande
svarar
jord- och
skogsbruksministeriet för verkställigheten i
Finland av EU-stöd och sådana inkomststöd
som betalas av nationella medel, stödsystem
som
inverkar
på
utvecklingen
av
gårdsbrukets struktur och landsbygden samt
stödsystem som inverkar på marknaden för
jordbruksprodukter.
Landsbygdsverket
inleder sin verksamhet i Helsingfors den 1
maj 2007, och från och med den tidpunkten
svarar verket i sin helhet för verkställigheten
av dessa stödsystem. Verket förvaltar årligen
stöd och utbetalningar till ett uppskattat
belopp av mer än två miljarder euro, av
vilket ca 40 procent finansieras av EU.
Landsbygdsverket ansvarar för att det ordnas
tillräcklig utbildning och information för
kunderna i jordbruksfö rvaltningsfrågor som
berör dem. Landsbygdsverket kommer att
sköta genomförandet av tillsynen.
Rådets förordning (EG) nr 1258/1999 om
finansiering
av
den
gemensamma
jordbrukspolitiken innehåller bestämmelser
om medlemsstatens skyldighet att godkänna
ett utbetalningsställe som skall förvalta
gemenskapens
medel.
En
del
av

verkställighetsuppdragen klassificeras som
uppgifter som hör till utbetalningsstället. En
central uppgift för utbetalningsstället består i
att
godkänna,
företa
och
bokföra
utbetalningarna. Utbetalningsstället är dels
verkställighetslinjen
vid
jordbruksavdelningen och enhete n för intern
revision vid jord- och skogsbruksministeriet,
dels ekonomigruppen vid jord- och
skogsbruksministeriets
informationstjänstcentral. Ekonomigruppen
vid
informationstjänstcentralen
sköter
utbetalningen av stöd och bokföringen av
utbetalningar samt deklarerar utgifterna till
kommissionen.
Förvaltningen
och
övervakningen av stöden är förenad med ett
stort antal informationssystem och regi ster
som
huvudsakligen
förutsätts
i
geme nskapens
rättsakter
och
som
informationstjänstcentralen har upprätthållit
och utvecklat.
Utbetalningsstället i Finland har på basis av
en
överenskommelseförordning
som
utfärdats
med
stöd
av
32
§
i
självstyrelselagen för Åland (1144/1991)
fungerat som utbetalningsställe också för
landskapet Ålands del. Med Ålands
landskapsregering har det ingåtts ett avtal om
skötseln
av
uppgifterna
som
utbetalningsställe
och
om
informationsutbyte. Med stöd av avtalet har
Ålands landskapsregering skött en del av de
uppgifter som hör till utbetalningsstället.
Arbetskraftsoch
näringscentralernas
landsbygdsavdelningar och länsstyrelsen på
Åland svarar bland annat för beviljandet av
stöd för utveckling av jordbruksstrukturen
och landsbygden och för kontrollerna av de
arealbas erade jordbruksstöden och stöden per
djur.
De
lokala
myndigheterna
är
kommunernas
landsbygdsnäringsmyndigheter, som svarar
bland annat för ver kställigheten av de direkta
jordbruksstöden inom sitt område.
Andra myndigheter som deltar i
tillsynsuppgifter och stödförvaltningen är
Livsmedelssäkerhetsverket, länsstyrelserna,
kommunernas
livsmedelstillsynsmyndigheter, Social- och
hälsovårdens
produkttillsynsce ntral,
miljöministeriet,
de
regionala
miljöcentralerna,
kommunalveterinärerna,
rådgivarna inom det nya systemet för
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jordbruksrådgi vning,
tullverket
och
organisationer utanför statsförvaltningen
samt Ålands landskapsregering. Också
kreditinstituten deltar i förvaltningen av
strukturstöd. I anslutning till förvaltningen av
jordbruks- och landsbygdsstöd finns det
dessutom två fonder utanför statsbudgeten
som ministeriet förvaltar, det vill säga
gårdsbrukets
utvecklingsfond
och
interventionsfonden för jordbruket.
Åtgärderna enligt EG:s gemensamma
jordbrukspolitik
och
insatserna
för
utvecklande av landsbygden verkställs i
medlemsstaten.
För
att
Europeiska
gemenskapernas kommission i sin egenskap
av den institution som ansvarar för budgeten
skall ha tillräckliga garantier för att
medlemsstaten handlar i enlighet med
gemenskapens regelverk har det bestämts att
medlemsstaterna är skyldiga att godkänna ett
utbetalande organ. Vid ingången av 2007
träder rådets förordning (EG) nr 1290/2005
om finansieringen av den gemensamma
jordbrukspolitiken,
nedan
finansieringsförordningen, i kraft. Enligt
förordningen inrättas i gemenskapens budget
för finansieringen av åtgärder två separata
fonder, av vilka Europeiska garantifonden för
jordbr uket inriktar sig på finansieringen av
den gemensamma jordbrukspolitiken medan
Europeiska
jordbruksfonden
för
landsbygdsutveckling
inriktar
sig
på
finansieringen
av
landsbygdsutvecklingspolitiken. Två fonder
inrättas eftersom de åtgärder som de
finansierar förutsätter dels likadana, dels
olika fö rvaltningsförfaranden.
Från och med ingången av 2007 tillämpas i
fråga om gemenskapens stöd under den nya
programperioden rådets förordning (EG) nr
1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling
från
Europeiska
jordbruksfonden
för
landsbygdsutveckling,
nedan
EG:s
landsbygdsförordning. Enligt förordningen
skall
medlemsstaterna
för
varje
landsbygdsutvecklingsprogram
utse
en
förvaltningsmyndighet som skall ha till
uppgift att förvalta programmet i fråga, ett
godkänt utbetalande organ och ett
attesterande organ. Uppgifterna mellan de
olika organen skall åtskiljas på det sätt som
förutsätts i regelverket. En medlemsstat kan
inom ramen för gemenskapslagstiftningen

besluta hur den nationellt organiserar
skö tseln av de ovan nämnda uppgifterna.
Eftersom det i Finland finns ett integrerat
informationssystem där EU-stöden och de
nationella stöden förvaltas med hjälp av ett
och samma system är det befogat att
definiera beröringspunkterna mellan det
utbetalande
organet
och
jord- och
skogsbruksministeriet så, att de är likadana i
fråga om samtliga stöd.
3 . Målsättning och de viktigaste
förslagen
I propositionen föreslås att flera lagar
ändras så, att de planerings-, styrnings - och
öve rvakningsuppgifter i anslutning till
verkställigheten som i dessa lagar eller i
författningar som utfärdats med stöd av dem
tilldelats jord- och skogsbruksministeriet
överförs på Landsbygdsverket, alldeles som
vissa fö rvaltningsbeslut. På grund av
lagändringstidtabellen och det stora antalet
lagar som tangeras föreslås lagändringarna i
detta sammanhang bli genomförda endast i
den utsträckning som inrättandet av
Landsbygdsverket förutsätter.
Landsbygdsverket förvaltar utöver EUstöden de stöd som finansieras fullt ut med
nationella medel; dessa behandlas i regel på
samma
sätt
som
EU-stöden.
Landsbygdsve rket kommer att utgöra den
utbetalande myndigheten i Finland, och en
del
av
verkställighetsuppgifterna
klassificeras som uppgifter som hör till den
utbetalande myndigheten. Beträffande det
program
som
avses
i
EG:s
landsbygdsförordning kommer jord- och
skogsbruksministeriet
att
vara
förvaltningsmyndighet
i
fråga
om
programmet för utveckling av landsbygden i
Fasta Finland, men till vissa delar kommer
även andra myndigheter att sköta uppgifter
som hör till förvaltningsmyndigheten. När
det
gäller
uppgifterna
som
förvaltningsmyndighet
kommer
Landsbygdsve rket närmast att svara för
styrningen av och tillsynen över de
myndigheter
som
sköter
egentliga
verkställighetsuppgifter,
för
övervakningssystemen samt för insamlingen
av och korrektheten hos den information som
dessa system producerar.
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I egenskap av utbetalande myndighet,
myndighet som sköter uppgifter som hör till
förvaltningsmyndigheten och myndighet som
ansvarar för verkställigheten av de nationella
stöds ystemen kommer Landsbygdsverket att
ha hand om verkställighetsuppgifter som är
förenliga med Europeiska gemenskapens
gemensamma jordbrukspolitik och den
kompletterande nationella lagstiftningen
samt
uppgifter
i
samband
med
genomförandet
av
landsbygdsutvecklingsinsatser
som
är
förenliga med gemenskapens lagstiftning och
den nationella lagstiftningen. Verket skall
sköta planeringen av genomförandet av stödoch kvotsystem och se till att de anvisningar,
beslutsformulär och blanketter som behövs
vid genomförandet utarbetas och upprätthålls
samt sköta den utbildning och rådgivning
som rör verkställigheten liksom också
rapporteringen, styrningen, tillsynen, den
interna revisionen, resursfördelningen och
ledningen.
Bestämmelser
om
fördelningsgrunderna i samband med
ersättandet av skador som rov- och hjortdjur
förorsakat jordbruket och renar, förfarandena
vid ansökan om stöd och fastställandet av
blanketter föreslås dock bli utfärdade genom
förordningar av statsrådet och jord- och
skogsbruksministeriet på samma sätt som nu.
Landsbygdsverket
skall
leda
verkställigheten och i anslutning därtill också
den underordnade förvaltningen. Verket
föreslås också ha rätt att meddela den
underordnade förvaltningen anvisningar för
uttolkning av lagar och förordningar.
Landsbygdsverket föreslås styra och utöva
tillsyn över också den skötsel av den
utbetalande myndighetens uppgifter som äger
rum inom andra myndigheter, och det
föreslås i egenskap av ägare av sådana
informationssystem inom sitt ansvarsområde
som behövs för skötseln av dess uppgifter
svara för upprätthållandet och utvecklandet
av informationsinnehållet i dem. Jord- och
skogsbruksministeriet föreslås dock ha en
styrande roll i fråga om utvecklingen av den
stödtillämpning som hänför sig till
utbetalningen av ersättningar för skador som
rov- och hjortdjur förorsakat.
En överföring av verkställighetsuppgifter
på Landsbygdsverket förutsätter också att
verket bemyndigas att meddela föreskrifter i

anknytning till verkets uppgifter och
åtaganden i frågor som närmast är tekniska
och inbegriper obetydlig prövningsrätt och
för vilkas del det är viktigt att säkerställa att
verkställigheten lyckas som helhet och
centralt och som inte tangerar förmåner som
är
viktiga
för
förmånstagarna.
Landsbygdsverket föreslås kunna meddela
föreskrifter
om
flera
sådana
verkställighetsrelaterade förfaranden som
avses i de lagar som föreslås bli ändrade och
bland annat om tekniska detaljer i anslutning
till
verkställandet
av
stödsystemen.
Föreskrifterna avses gälla bland annat
ansöknings-,
beviljandeoch
utbetalningsförfarandet i anslutning till stöd,
lån och andra fö rmåner samt detaljer i fråga
om verkställandet av inspektioner och
kontroller. Skötseln av de uppgifter som hör
till den utbetalande myndigheten förutsätter
att Lands bygdsverket förmår genomföra de
åtgärder som EU har fastställt i fråga om den
utbetalande myndigheten och förutsätter av
denna, och därför är det viktigt att
Landsbygdsverket bemyndigas att meddela
föreskrifter.
4 . Propositionens konsekvenser
Propositionen hänför sig till lagen om
Landsbygdsverket
på
så
sätt
att
propositionens konsekvenser framgår främst
av regeringens proposition med förslag till
lagar om Landsbygdsve rket samt om ändring
av lagen om jord- och skogsbruksministeriets
informationstjänstcentral (RP
).
Överföringen
av
uppgifter
på
Landsbygdsverket inverkar på ordnandet av
de uppgifter som återstår inom jord- och
skogsbruksministeriet och samtidigt på
ministeriets organisation. Ett fungerande
samarbete mellan ministeriet och verket
kommer i fortsättningen att vara viktigt i
synnerhet vid deltagandet i beslutsfattandet
inom Europeiska gemenskapens institutioner
och beredningen av den nationella
lagstiftningen.
Propositionen har konsekvenser också för
arbetskrafts- och näringscentralerna, vilkas
skötsel av uppgifter Landsbygdsverket
kommer att styra vid sidan av jord- och
skogsbruksministeriet.
Landsbygdsverket
föreslås i fråga om uppgifterna inom dess
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eget ansvarsområde svara för styrningen av
arbetskraftsoch
näringscentralernas
funktioner samt resultatstyrningen. Enligt
lagen om arbetskrafts- och näringscentraler
(23/1997) styrs och övervakas arbetskraftsoch näringscentralen
också
av
det
ämbetsverk eller den inrättning inom
centralförvaltningen vars verksamhetsområde
omfattar uppgifter som det är stadgat eller
bestämt att centralen skall sköta.
Inrättandet av Landsbygdsverket har inga
konsekvenser i fråga om de uppgifter som
hör
till
kommunernas
landsbygdsnäringsmyndigheter. Det föreslås
dock att Landsbygdsverket skall styra
kommunerna när de sköter uppgifter inom
jordbruksförvaltningen.
I propositionen föreslås att beslut som
Landsbygdsverket
fattar
skall
kunna
överklagas
hos
landsbygdsnäringarnas
besvärsnämnd. I fråga om sådana beslut som
för närvarande fattas vid jord- och
skogsbruksministeriet och som överklagas
hos högsta förvaltningsdomstolen kommer
besvärsvägen
därmed
att
förändras.
Besvärsnämndens arbetsmängd väntas öka
något i och med detta, men uppgifterna sköts
inom ramen för de nuvarande resurserna.
I budgetpropositionen för 2007 har de
arrangemang beaktats som överföringen av
uppgifter och anslag från jord- och
skogsbruksministeriet
och
jordoch
skogsbruksministeriets
informationstjänstcentral
till
verket
förutsätter.
5 . Beredningen av propositionen
5.1.

Beredningsskeden och
beredningsmaterial

Propositionen
har
tjänsteuppdrag
vid
skogsbruksministeriet.

beretts
jord-

som
och

5.2.

Remissyttranden och hur de har
beaktats

Utlåtande om utkastet till proposition har
begärts
hos
justitieministeriet,
finansministeriet,
handelsoch
industriministeriet,
inrikesministeriet,
arbetsministeriet,
miljöministeriet,
Livsmedelssäkerhetsverket,
jordoch
skogsbruksministeriets
informationstjäns tcentral, arbetskrafts- och
näringscentralerna, landsbygdsnäringarnas
besvärsnämnd, Maa- ja metsätaloustuottajain
keskusliitto
MTK
r.y,
Svenska
lantbruksproducenternas centralförbund SLC
r.f., Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt,
Renbeteslagsföreningen,
sametinget,
skoltarnas byastämma samt avdelningarna
och de separata enheterna vid jord- och
skogsbruksministeriet.
Vid beredningen av propositionen har det
som framställts i utlåtandena beaktats i mån
av möjlighet.
6 . Samband med andra
propositio n e r
Utöver denna proposition har till riksdagen
överlämnats en proposition med förslag till
lagar om överföring av skötseln av lån och
fordringar
inom
jordoch
skogsbruksministeriets förvaltningsområde
på Statskontoret och om ändring av lagarna
om de lån och försäljningsprisfordringar som
överförs (RP 148/2006), en proposition som
innehåller ett förslag till lag om stöd till
utveckling av landsbygden och en
proposition som innehåller ett förslag till lag
om
miljöstöd
för
jordbruket,
kompensationsbidrag och vissa andra stöd, i
samband med vilka det föreslås att bland
annat
lagen
om
finansiering
av
landsbygdsnäringar
och
lagen
om
går dsbrukets ut vecklingsfond ändras.

DETALJMOTIVERING
1.

Lagförslag

1.1.

Lagen om verkställighet av
Europeiska gemenskapens
gemensamma jordbrukspolitik
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2 §. Behörig myndighet. Till paragrafen
föreslås bli fogat ett nytt 3 mom., enligt
vilket
Landsbygdsverket
utgör
den
utbetalande myndighet som avses i artikel 6 i
rådets förordning (EG) nr 1290/2005 om
finansieringen
av
den
gemensamma
jordbrukspolitiken,
nedan
finansieringsförordningen. Landsbygdsverket
föreslås ansvara i fråga om de uppgifter som
ålagts det i gemenskapslagstiftningen för
övervakningen av användningen av medel
och anordnandet av tills ynen inom sitt
ansvarsområde samt för utarbetandet av
redogörelser för användningen av medel.
Landsbygdsverket styr och övervakar också
andra myndigheter när de utför sådana
uppgifter som den utbetalande myndigheten
ansvarar
för
enligt
artikel
6
i
finansieringsförordningen. Enligt 2 § i lagen
om
Landsbygdsverket
skall
Landsbygdsverket på det sätt som bestäms i
Europeiska gemenskapens förordningar samt
i nationell lag och föreskrivs med stöd av
dem bland annat vara utbetalande myndighet
för och sköta andra verkställighetsuppdrag
som gäller sådana stöd, bidrag och
ersättningar för lagring som finansieras av
Europeiska garantifonden för jordbruket och
sådana stöd som finansieras av Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
En bestämmelse som till sitt innehåll
motsvarar den föreslagna finns för
Europeiska
jordbruksfonden
för
landsbygdsutvecklings del i 15 § i lagen om
förvaltning av program som hänför sig till
utveckling av landsbygden (532/2006). Den
bestämmelse som nu föreslås gäller stöd,
bidrag och ersättningar för lagring som
finansieras av Europeiska garantifonden för
jordbruket.
Det nuvarande 3 mom. föreslås bli 4 mom.,
och i det görs en teknisk ändring till den del
det i momentet ingår en hänvisning till rådets
förordning (EG) nr 1258/1999 om
finansiering
av
den
gemensamma
jordbrukspolitiken, vilken har ersatts av
finansieringsförordningen.
Myndighetens
namn föreslås också bli ändrat, eftersom det
som i finansieringsförordningen benämns
attesterande organ benämns attesterande
myndighet.
Enligt
artikel
7
i
finansieringsförordningen
skall
det
attesterande organet vara en offentligrättslig

eller
privat
enhet
som
utses
av
medlemsstaten för att attestera det godkända
utbetalande organets räkenskaper med
avseende
på
deras
sanningsenlighet,
fullständighet och exakthet, med beaktande
av det system för förvaltning och kontroll
som inrättats.
3 §. Övervakning. Det föreslås att 1 mom.
ändras så, att jord- och skogsbruksministeriet
ansvarar för tillsynen över att de rättsakter
och författningar som gäller Europeiska
gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik
iakttas. Dessutom föreslås momentet bli
ändrat så, att Landsbygdsverket och
Livsmedelssäkerhetsverket nämns i det som
myndigheter som utövar tillsyn över
iakttagandet
av
rättsakterna
och
författningarna till den del detta ingår i de
uppgifter som ålagts dessa verk genom lag.
5 a §. Den attesterande myndighetens rätt
att utföra inspektioner och få information.
Rådets föro rdning (EG) nr 1258/1999 om
finansiering
av
den
gemensamma
jordbrukspolitiken
har
ersatts
av
finansieringsförordningen,
och
därför
föreslås hänvisningen i paragrafen bli ändrad
att
gälla
denna
nya
förordning.
Paragrafrubriken och myndighetens namn
föreslås också bli ändrade, eftersom det som i
förordningen benämns attesterande organ
benämns attesterande myndighet.
Paragrafen är oförändrad till sitt innehåll.
Enligt den nämnda finansieringsförordningen
skall
medlemsstaterna
tillsända
kommissionen
bland
annat
årliga
räkenskaper
tillsammans
med
den
information som behövs för att avsluta
räkenskaperna och en attestering som innebär
att räkenskaperna är fullständiga, exakta och
sanningsenliga. Attesteringen sköts av ett
särskilt organ som benämns den attesterande
myndigheten och som bör vara oberoende av
den utbet alande myndigheten i funktionellt
hänseende. Utöver attesteringen upprättar
organet en rapport över sina iakttagelser. I
Finland sköts uppgiften av en aukt oriserad
revisionssammanslutning. Organet skall
kontrollera att den utbetalande myndigheten
och de andra myndigheter som sköter
uppgifter som hör till den utbetalande
myndigheten har den institutionella struktur
som behövs för säkerställande av att
utbetalningarna är korrekta. Omfattningen av
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det som skall kontrolleras bestäms utgående
från gemenskapslagstiftningen. I 7 a § nämns
separat de allmänna författningar som är
förpliktande för förvaltningsverksamhet och
som skall iakttas när uppgifterna utförs,
liksom
också
statstjänstemannalagens
(750/1994) bestämmelser om utförande av
uppgifterna på behörigt sätt och om förbud
mot att fordra, acceptera eller ta emot en
ekonomisk eller någon annan förmån, om
detta
kan
försvaga
förtroendet
för
tjänstemannen eller myndigheten.
7 a §. Förfarandet vid utförande av
uppgifter. Paragrafen föreslås bli ändrad så,
att det i den hänvisas till den gällande
förvaltningslagen och språklagen.
11 §. Närmare bestämmelser och
föreskrifter. Paragrafrubriken föreslås bli
ändrad så, att det bemyndigande att meddela
föreskrifter som i paragrafen föreslås för
Landsbygdsverket beaktas i den.
Det föreslås att 1 mom. ändras så, att
statsrådet bemyndigas att genom förordning
utfärda bestämmelser om det förfarande som
skall iakttas vid övervakningen, fastställandet
av bas- och jordbruksskiftenas yttre och inre
gränser, mätmetoderna, mätningssätten,
mätnoggrannheten
och
toleransen.
Europeiska
gemenskapens
förordningar
anger
tydliga
gränser
för
övervakningsbestämmelserna och nationellt
gäller det att agera inom ramen för dem. I
förordningarna bestäms det bland annat om
det integrerade kontrollsystemet, kontrollen
av förutsättningarna för berättigande till stöd,
systemet för övervakning av tvär villkoren, de
allmänna principerna för öve rvakningen,
samkörning av uppgifter i kontrollsyfte och
det som skall kontrolleras genom samkörning
av uppgifter, de allmänna principerna för
kontroller på plats, kontrollvolymerna,
kriterierna för valet av objekt som skall
kontrolleras, innehållet i kontrollrapporten,
delområdena i kontrollerna på plats,
fastställandet av arealer vid kontroller, det
minsta antalet kontroller, övervakningen av
bokföringskraven,
kontrollurvalet
samt
definieringen av iakttagandet av krav och
standarder.
Utöver förordningarna har kommissionen
utfärdat ett stort antal arbetsdokument, anvisningar och riktlinjer, och iakttagandet av dem
övervakas
vid
inspektioner
som

kommissionen och revisionsrätten företar i
medlemsstaterna. De nationella domstolarna
skall beakta rekommendationerna när de
avgör ärenden som hänskjutits till dem,
särskilt när uttolkningen av nationella
författningar som utfärdats i syfte att
genomföra rekommendationerna förtydligas i
samband med dem eller när syftet med dem
är att komplettera bi ndande rättsakter som
gemenskapen har ant agit. Eftersom det inom
jordbrukssekto rn
ofta
är
så
att
kommissionens rekommendationer på ett
viktigt sätt kompletterar de bindande
rättsakter som gemenskapen har antagit och
de rekommendationer och anvisningar som
kommissionen utfärdar är av stor betydelse
när det vid inspektioner i medlemsstaterna
prövas huruvida medlemsstaterna har
iakttagit
kommissionens
övervakningskriterier
och
tillämpat
påföljderna
korrekt
samt
huruvida
underlåtenheten
att
iaktta
övervakningskriterierna medför finansiella
korrigeringar för medlemsstatens del, är det
nödvändigt att genom förordning av
statsrådet
utfärda
bestämmelser
om
rekommendationsinnehållet i sak så att det
ingår i den nationella lagstiftningen, när
rekommendationerna har återverkningar
också i fråga om individens rättigheter och
skyldigheter.
För mätningssättets vidkommande finns det
behov av att utfärda bestämmelser som gäller
till exempel hur mätningen bör utföras i olika
övervakningssituationer. Kommissionen ger
anvisningar om de toleranser som den
accepterar och som kan användas, så med
avsee nde på det nationella genomförandet av
kommissionens
anvisningar
är
det
nödvändigt med ett bemyndigande att utfärda
förordning.
Också
mätmetoderna,
mätningssätten
och
mätnoggrannheten
baserar sig till mycket stor del på
kommissionens anvisningar, men också för
deras
vidkommande
behövs
ett
bemyndigande att utfärda förordning med
avseende på det nationella genomförandet.
Vidare föreslås att 1 mom. skall uppta en
bestämmelse om att det genom förordning av
statsrådet bestäms om grunderna för
minskning och avbrytande av stöd,
minskningens storlek och det förfarande
genom vilket stödet minskas och avbryts.
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Dessa bestämmelser och de ovan nämnda
övervakningsbestämmelserna föreslås bli
utfärdade i den utsträckning som förutsätts i
kommissionens förordning (EG) nr 796/2004
om närmare föreskrifter för tillämpningen av
de tvärvillkor, den modulering och det
integrerade
administrations och
kontrollsystem som föreskrivs i rådets
förordning (EG) nr 1782/2003 om
upprättande av gemensamma bestämmelser
för system för direktstöd inom den
geme nsamma jordbrukspolitiken och om
upprättande av vissa stödsystem för
jordbrukare och i kommissionens förordning
(EG) nr 1973/2004 om fastställande av
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning
(EG) nr 1782/2003 när det gäller de
stödsystem som avses i avdelning IV och IV
a i den förordningen och användningen av
uttagen mark för produktion av råvaror.
Sådana påföljder är t.ex. påföljderna i
samband med tvärvillkoren. Enligt artikel
66.1 första stycket i den nämnda
förordningen (EG) nr 796/2004 kan
utbetalningsstället bland annat sänka den
ordinära procentsatsen för påföljder (3
procent) till 1 procent eller höja den till 5
procent.
Det nya 4 mom. föreslås uppta en
bestämmelse
om
att
jordoch
skogsbruksministeriet genom förordning kan
utfärda bestämmelser om förutsättningarna
för utbetalning av kvoter, stöd, bidrag och
ersättningar i den utsträckning som
verkställigheten
av
Europeiska
gemenskapens lagstiftning förutsätter. EGförordningarna anger gränser för vilka dessa
utbetalningsförutsättningar
är
i
olika
situationer. I fråga om de grundläggande
förutsättningarna för stödnivåerna för de
direktstöd som EU finansierar helt och hållet
och för beviljandet av dessa stöd regleras
förutsättningarna för beviljande av stöd
mycket noggrant i rådets förordning (EG) nr
1782/2003 om upprättande av gemensamma
bestämmelser för system för direktstöd inom
den gemensamma jordbrukspolitiken och om
upprättande av vissa stödsystem för
jordbr ukare
och
om
ändring
av
förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr
1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr
1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr
1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr

1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr
2529/2001, nedan rådets förordning om
gårdsstöd, samt i fråga om detaljerna i
samband med beviljandet av annat stöd än
gårdsstöd i kommissionens fö rordning (EG)
nr
1973/2004
om
fastställande
av
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning
(EG) nr 1782/2003 när det gäller de
stödsystem som avses i avdelning IV och IV
a i den förordningen och användningen av
uttagen mark för produktion av råvaror. För
gårdsstödets
vidkommande
ingår
bestämmelserna i en separat förordning som
kommissionen har ant agit.
De av EU finansierade direktstöd som är i
bruk i Finland är utöver gårdsstödet stödet
för energigrödor, bidraget för proteingrödor,
stödet för stärkelsepotatis, stödet för
timotejutsäde
samt
EU:s
djurbidrag.
Ytterligare stöd som EU finansierar i sin
helhet är det stöd för stärkelsepotatis som
betalas till förädlingsanläggningar, stödet för
torkat foder och beredningsstödet för
spånadslin och fiberhampa. Dessutom finns
det
särskilda
bestämmelser
om
förutsättningarna för produktion av råvaror
på mark som ligger i träda, det vill säga så
kallad non food-produktion. Behov av att
reglera
sådant
som
i
Europeiska
gemenskapens rättsakter har uppdragits åt
medlemsstaterna att bestämma närmare om
finns exempelvis när det gäller artikel 30 i
kommissionens ovan nämnda förordning
(EG)
nr
1973/2004,
enligt
vilken
medlemsstaterna varje år, enligt ett lämpligt
förfarande, skall fastställa en representativ
avkastning som bör kunna uppnås, och de
berörda sökande skall informeras om denna.
På normnivå har skö rdenivåerna fastställts i
en förordning som ministeriet utfärdat
årligen och via vilken de också har kommit
till alla sökandes kännedom. Enligt
revisionsrättens
anmärkning
skall
de
representativa skördenivåerna fastställas
objektivt
och
exempelvis
underdime nsionering av skördenivåerna i
syfte att eftersträva flexibilitet i systemet är
inte tillåten. Skördenivåerna har därför
fastställts så att de motsvarar de
genomsnittliga skördemängderna enligt en
jordbruksundersö kning,
och
årliga
förändringar har just inte förekommit i
fastställelseskedet före vegetationsperioden.
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Förhållandena under vegetationsperioden kan
ändå ha stor sänkande inverkan på den
skö rdenivå som kan uppnås, så till exempel
torka kan leda till att det är motiverat att
ändra skördenivåkravet. Då är det ett smidigt
förfarande att genom förordning av
ministeriet föreskriva om saken med
iakttagande av en snabb tidtabell. Om
odlingsförhållandena försvagas ännu mer kan
skördenivåkravet smidigt sänkas ytterligare
genom en ny fö rordning av ministeriet.
Sådana objektiva grunder för förfarandet som
kommissionen förutsätter kan också visas
existera, när utvecklingen i fråga om
förhållandena under vegetationsperioden går
att styrka bland annat genom uppgifter om
regnmängderna.
Som exempel på frågor av detta slag som
förutsätter nationell reglering och inbegriper
obetydlig prövningsrätt kan vidare nämnas
artikel 39 i den ovan nämnda förordningen,
enligt vilken medlemsstaternas behöriga
myndigheter skall fastställa vilken bokföring
som åligger förädlaren samt dess periodicitet,
som minst skall vara månatlig. Artikeln
upptar en förteckning på sex punkter över
uppgifter som skall ingå i denna bokföring.
Den enda nationella reglering som återstår att
vidta består i att den förteckning som ingår i
förordningen upprepas och det fastställs att
periodiciteten är den i förordningen nämnda
maximitiden, eftersom det nationellt sällan
finns behov av att föreskriva om strängare
förutsättningar än de som redan anges i
kommissionens förordningar, och därmed är
det befogat att utfärda bestämmelser genom
förordning av ministeriet.
Enligt artiklarna 25.4 och 146.4 i den
nämnda förordningen får medlemsstaterna i
stället för denaturering av oljefrön i samband
med stödsystemen för användning av
oljeväxter för energiproduktion på gården
tillåta
denaturering
av
olja,
under
förutsättning att denatureringen sker direkt
efter förädlingen till olja och att det införs
kontroller av hur fröna används. Det är
befogat att ett sådant tillstånd beviljas genom
förordning
av
ministeriet,
eftersom
förbehållen
för
tillståndet
anges
i
kommissionens förordning och ingen
nationell prö vningsrätt därmed återstår.
Dessutom har ministeriet till sitt förfogande
de uppgifter om behovet av resurser för

kontrollsystemet och andra motsvarande
uppgifter som förordningen förutsätter.
Beviljandet av tillstånd skulle närmast vara
en fråga om att pröva om kraven i fråga om
kontrollsystemets tillräc klighet uppfylls.
Kommissionens förordningar ändras ibland
i snabb takt, varvid det är ändamålsenligare
och smidigare att beakta dessa ändringar i
form av förordningar av ministeriet och man
då inte hamnar i en situation där en nationell
författning strider mot en EG-förordning.
Det nya 4 mom. föreslås dessutom
innehålla
en
bestämmelse
om
att
Landsbygdsverket kan meddela föreskrifter i
tekniska frågor som anknyter till dess
uppgifter.
Föreskrifterna
kan
gälla
ansöknings-,
beviljandeoch
utbetalningsförfaranden i anslutning till
kvo ter, stöd, bidrag och ersättningar samt
tekniska detaljer i anslutning till dels
lagrings -,
planeringsoch
övervakningssystem som hänför sig till
skötseln av dem, dels förvaltningen av
gemensamma organisationer av marknaden
som är förenliga med EG:s gemensamma
jordbrukspolitik. Föreskrifter föreslås kunna
bli meddelade till den del verkställigheten av
Europeiska
gemenskapens
lagstiftning
förutsätter det och föreskrifterna utgör
verkställighet av uppgifter om vilka det
bestäms i 2 § i lagen om Landsbygdsverket.
Ramarna för utfärdande av rentav mycket
noggranna och tekniska föreskrifter, och
samtidigt skyldigheten att göra detta, anges i
EG:s förordningar. I rådets förordning om
gårdsstöd bestäms det i fråga om
stödutbetalningen
om
tidtabellen
för
utbetalningen, inskränkningar i utbetalningen
i sådana fall där det på konstlat sätt har
skapats förutsättningar för beviljande av stöd,
modulering av stödet, finansiell disciplin och
kompletterande stödbelopp, det vill säga
förutsättningarna och förfarandet i fråga om
återbetalning av en procentuell minskning.
Utöver allmänna regler om utbetalningen
finns det i förordningen bestämmelser om
bland annat stödnivåerna i fråga om bidraget
för proteingrödor, stödet för energigrödor,
stödet för stärkelsepotatis och utsädesstödet
samt sättet att räkna ut stödet i den händelse
att gårdsstöd betalas för samma areal. I
finansieringsförordningen bestäms det bland
annat om förutsättningarna för godkännande
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av det utbetalande organet och om
återkallande av godkännandet, om den
attesterande
myndigheten,
alltså
den
myndighet som granskar det utbetalande
organets
räkenskaper,
skyddet
för
gemenskapens
ekonomiska
intressen,
iakttagandet
av
tidsfrister
för
utbetalningarna,
budgetdisciplin,
utbetalningar som skall återkrävas på grund
av oegentligheter eller försummelser och det
avslutande
av
räkenskaperna
som
kommissionen
utför.
Kommissionens
förordning
(EG)
nr
885/2006
om
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning
(EG) nr 1290/2005 när det gäller
godkännande av utbetalningsställen och
andra organ och avslutande av räkenskaperna
för
EGFJ
och
EJFLU
innehåller
bestämmelser om formen för och innehållet i
räkenskapsinformationen,
bevarande
av
redovisningsuppgifter,
förfarandet
vid
godkännande av ansökningar om utbetalning,
alltså
stödansökningar,
utbetalningsförfarandet,
bokföringsfö rfarandet, förfarandena i fråga
om förskott, säkerheter och fordringar,
verifikationskedjor och säkerheten hos de
informationssystem som används vid
utbetalningar. De detaljerade bestämmelser
som ingår i dessa förordningar och i många
andra
förordningar
av
rådet
och
kommissionen anger gränser för inom vilken
ram preciserande föreskrifter kan meddelas.
Det finns inte särskilt stor nationell
prövningsrätt ens i fråga om tekniska
angelägenheter.
Med stöd av det bemyndigande som nu
föreslås kan verket bland annat ge
administrativa beslut i anslutning till
inledande av stödutbetalningen och meddela
föreskrifter om till exempel vilka handlingar
som skall fogas till ansökningar enligt vad
genomförandet
av
den
nationella
stödpolitiken
och
EU:s
stödpolitik,
exportstödsverksamheten, stödprogrammen,
ersättningarna
för
lagring
och
interventionsverksamheten förutsätter, om
handlingarnas art och om de uppgifter som
behövs i ansökan. Landsbygdsverket kan
enligt förslaget meddela föreskrifter bland
annat om sätten för utbetalning och
registrering i samband med stödbetalningar,
kontonummer, konton som är i gemensamt

bruk, den finansiella företrädesordningen vid
utbetalning av stöden, uppgifter och
förfaringssätt i anslutning till behandling av
utbetalningsmaterialet,
förfarandet
för
registrering av besluten om beviljande av
stöd, förfarandet för registrering av belopp
som understiger utbetalningsgränserna för
stöd och andra motsvarande tekniska
förfaranden i anslutning till utbetalningar. I
fråga om förfarandena vid återkrav kan
föreskrifterna gälla bland annat den inbördes
företrädesordningen
för
belopp
som
återkrävs, tillämpning av kriterierna för
indrivningssed,
tidsschemat
för
och
periodisering av återkrav, sätten att i
informationssystemet lagra metoden för
uträkning av räntesatsen, förfarandet för
registrering av belopp som understiger de
undre
gränserna
för
återkrav,
förutsättningarna för betalning fullt ut av det
belopp som återkrävs, förfarandet för
registrering av beslut om återkrav av stöd
och andra motsvarande tekniska förfaranden
som ansluter sig till återkrav.
Bestämmelser om tekniska detaljer i
samband
med
förvaltningen
av
de
gemensamma organisationer av marknaden
som
ingår
i
EG:s
gemensamma
jordbrukspolitik finns i artikel 9 i
kommissionens förordning (EG) nr 2148/96
om bestämmelser för utvärdering och
kontroll av de kvantiteter jordbrukspr odukter
som lagras i offentliga lager, artikel 2 i
kommissionens förordning (EEG) nr 3002/92
om
fastställande
av
gemensamma
tillämpningsföreskrifter för kontroll av
användningen av eller bestämmelsen för
varor från intervention och artikel 11 i
kommissionens förordning (EG) nr 824/2000
om fastställande av förfarandet och villkoren
för interventionsorganens övertagande av
spannmål
samt
analysmetoderna
för
kvalitetsbestämning. I dem förutsätts bland
annat att lagrings- och transportmetoderna
preciseras
på
nationell
nivå
för
interventionslagringens
del.
Det
ändamålsenligaste är att Landsbygdsverket i
egenskap av den myndighet som svarar för
verkställigheten meddelar dessa tekniska
föreskrifter.
I 4 mom. bestäms det dessutom att verket
skall ha rätt att meddela föreskrifter om
tekniska detaljer i anslutning till lagrings-,
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planerings - och övervakningssystem som
hänför sig till skötseln av dess uppgifter.
Verket föreslås likaså få rätt att meddela
föreskrifter om sådana ansöknings -, avtalsoch beslut sblanketter och andra motsvarande
blanketter som behövs för utförande av dess
uppgifter.
Verket kommer dock inte att kunna
meddela föreskrifter om förvaring och
förstöring av handlingar och annat material.
Av den bestämmelse om området för lag som
finns i 80 § 1 mom. i grundlagen följer att
ingen genom myndighetsföreskrifter kan
åläggas en skyldighet att förvara eller
förstöra material.
År 2001 överlämnades till riksdagen en
proposition med förslag till lagstiftning om
inrättande
av
Landsbygdsverket
(RP
140/2001). I den framställdes att den lag som
nu föreslås bli ändrad skulle innehålla ett
motsvarande
bemyndigande
för
Landsbygdsverket att meddela föreskrifter.
Det föreslogs att Landsbygdsverket skulle
ges fullmakt att meddela närmare föreskrifter
om
ansöknings -,
beviljandeoch
utbetalningsförfaranden
och
tekniska
kontroller i anslutning till kvoter, stöd, bidrag
och ersätt ningar. I grundlagsutskottets
utlåtande (GrUU 46/2001) konstat eras att
behörigheten att meddela föreskrifter i de
flesta fall inskränker sig till vissa tekniska
detaljer av mindre betydelse och att
tillämpningsområdet för befogenheterna är
tillräc kligt exakt avgränsat.
1.2.

Lagen om gårdsbrukets
utveckling sfond

2 a §. Gårdsbrukets utvecklingsfond
kvarstår i anslutning till jord- och
skogsbruksministeriet. Det inledande stycket
i 1 mom. föreslås bli preciserat så, att det
genom förordning av statsrådet bestäms om
direktionens
sammansättning
och
mandatperiod.
Enligt 2 mom. sköts förvaltningen av
gårdsbrukets utvecklingsfond till andra delar
än de som nämns i 1 mom. av jord- och
skogsbruksministeriet så som närmare
stadgas
genom
förordning.
Utvecklingsfondens
bokf öring
och
betalningsrörelse sköts av jord- och
skogsbruksministeriets

informationstjäns tcentral enligt vad som
särskilt stadgas. Det föreslås att 2 mom.
ändras så, att förvaltningen av gårdsbrukets
utvecklingsfond samt fondens bokföring och
betalningsrörelse till andra delar än de som
nämns i 1 mom. sköts av Landsbygdsverket,
om inte uppgifterna genom lag särskilt har
överförts
på
Statskontoret.
Genom
förordning av statsrådet föreslås bli bestämt
närmare om de uppgifter i anslutning till
detta som hör till Landsbygdsverket. Genom
inrättandet av Landsbygdverket förändras
också jord- och skogsbruksministeriets
informationstjäns tcentrals uppgiftsområde,
och
skötseln
av
gårdsbrukets
utvecklingsfonds
bokföring
och
betalningsrörelse lämpar sig inte längre för
informationstjänstcentralen.
Landsbygdsve rket är den ändamålsenligaste
myndigheten när det gäller att sköta fondens
förvaltning, bokföring och betalningsrörelse.
Enligt ett lagförslag som in går i en separat
proposition ö verförs uppgifter också på
Statskontoret, och därför är det skäl att
fastställa att Landsbygdsverket inte sköter
dem. Det är ändamålsenligt att genom
förordning av statsrådet bestämma närmare
om de uppgifter som Landsbygdsverket
sköter.
3 §. Bestämmelser om användning av
utvecklingsfondens medel för köp av
referenskvantiteter för mjölk finns i 8 a § i
lagen om genomförande av Europeiska
gemenskapens kvotsystem för mjölk och
mjölkprodukter, vilken paragraf i denna
proposition
föreslås
bli
upphävd.
Användningen av utvecklingsfondens medel
förutsät ter alltid en bestämmelse på lagnivå.
Därför föreslås motsvarande bestämmelse
ingå i 4 mom.
1.3.

Lagen om finansiering av
landsbygdsnäringar

25 §. Ränta på statliga lån. Till 1 mom.
föreslås bli fogad en bestämmelse enligt
vilken Landsbygdsverket har rätt att besluta
o m beviljande av lån till kreditinstitut för
statlig långivning som genomförs med medel
ur fonden. För närvarande är det jord- och
skogsbruksministeriet som är behörigt att
göra
detta.
I
praktiken
kommer
Landsbygdsverket att på statens vägnar
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godkänna de skuldebrev på basis av vilka
medel överförs till kreditinstituten för statlig
långi vning.
Verkställighetsuppgifterna
i
samband med stöd som har formen av lån hör
till Landsbygdsverket.
26 §. Statens ansvar. Det föreslås att
2 mom. ändras så, att Landsbygdsverket kan
meddela föreskrifter om det förfarande som
kreditinstitutet skall iaktta när den egendom
som utgör säkerhet för lånet förvandlas till
pengar genom frivillig skuldsanering,
exekutiv auktion eller konkursförfarande.
Enligt 2 § 6 punkten i lagen om
Landsbygdsverket skall Landsbygdsverket
sköta verkställighetsuppdrag när det gäller
statens ansvarsförbindelser. En effektiv
skötsel av uppdraget förutsätter att
Landsbygdsverket vid behov kan meddela de
föreslagna föreskrifterna om förfarandet. Det
föreslagna
bemyndigandet
för
Landsbygdsverket att meddela föreskrifter är
av tekniskt slag och avgränsat till
förfarandet.
27 §. Gottgörelser för statliga lån. Det
föreslås att 1 mom. ändras så, att det inte är
jordoch
skogsbruksministeriet
utan
Landsbygdsverket som beslutar om den
gottgörelse för kapital och räntor som på
basis av statens ansvar skall betalas till
kreditinstitutet. Innan gottgörelse fastställs
skall
Landsbygdsverket
klarlägga
att
förutsättningarna för gottgörelse existerar.
Landsbygdsverket skall betala gottgörelsen
till
kreditinstitutet
med
medel
ur
gårdsbrukets utvecklingsfond. Det är fråga
om ett verkställighetsuppdrag som hänför sig
till enskilda fall. Enligt 2 § i lagen om
Landsbygdsverket
skall
verket
sköta
verkställighetsuppdrag när det gäller statens
ansvarsförbindelser.
Det föreslås att 2 och 4 mom. ändras så, att
det inte är jord- och skogsbruksministeriet
utan Landsbygdsverket som kan besluta
också om sådant som regleras i momenten.
De nämnda momenten innehåller mera
detaljerade bestämmelser om hur olika
verkställighetsuppdrag som hänför sig till
betalning av gottgörelse bör utföras.
28 §. Redovisning av statliga lån. Det
föreslås att 2 mom. med anledning av
inrättandet av Landsbygdverket ändras så, att
betalningarna enligt Landsbygdsverkets
beslut skall göras till kreditinstitutet inom sju

bankdagar efter att kreditinstitutet har fått del
av beslutet.
29 §. Ränta på räntestödslån. Enligt
förslaget ändras 1 mom. så, att det inte är
jordoch
skogsbruksministeriet
utan
Landsbygdsverket som har rätt att inte
godkänna ett lån som räntestödslån, om
totalräntan på lånet avviker från den ränta för
räntestödslånet som fastställs i momentet.
Med
stöd
av
par agrafen
skall
Landsbygdsverket ge akt på att den ränta
som kreditinstitutet bär upp för ett
räntestödslån inte är högre än den ränta som
banken uppbär för lån med normal ränta.
Uppgiften motsvarar 2 § 6 punkten i lagen
om
Landsbygdsverket,
enligt
vilken
Landsbygdsverket
sköter
verkställighetsuppgifter när det gäller stöd i
form av lån på det sätt som därom bestäms
annanstans.
30 §. Allmänna bestämmelser om
långivningen. Till 2 mom. föreslås bli fogat
att
Landsbygdsverket
kan
meddela
föreskrifter om förfarandet för ändring av
lånevillkoren och om övriga förfaranden i
anslutning till beviljande av lånen och
skötseln av dem. Enligt 2 § 6 punkten i lagen
om
Landsbygdsverket
hör
verkställighetsuppdrag när det gäller stöd i
form av lån till Landsbygdsverkets uppgifter.
En effektiv skötsel av uppdraget förutsätter
att Landsbygdsverket vid behov kan meddela
tekniska föreskrifter om förfaranden i
anslutning till beviljande av lånen, skötseln
av dem och ändring av lånevillkoren. I
praktiken
kommer
Landsbygds verkets
föreskrifter att handla om hur ändring söks,
hur och när kreditinstitutets samtycke
inhämtas och hur det ursprungliga beslutet
ersätts med det ändrade eller ersatta beslutet.
31
§.
De
statliga
lånens
och
räntestödslånens penningrörelse. Enligt den
föreslagna ändringen av 3 mom. skall
Landsbygdsverket
kunna
meddela
föreskrifter om i vilka fall kreditinstituten
kan utföra de i momentet nämnda
uppgifterna utan ett centralt finansiellt
institut. Med stöd av ändringen kommer
Landsbygdsverket att vara behörigt att
utfärda normer angående de tekniska
förutsät tningar som gör det möjligt för
kreditinstitutet att handla utan ett centralt
finansiellt
institut.
Landsbygdsverket
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undertecknar också skuldebreven mellan
staten och kreditinstituten på statens vägnar.
32 §. Statsborgen . Det föreslås att 1 mom.
ändras så, att Landsbygdsverket eller en
arbetskrafts- och näringscentral med fullmakt
av Landsbygdsverket på statens vägnar kan
ställa borgen som säkerhet för betalningar i
fråga om landsbygdsföretag och andra
sammanslutningar som är stödberättigade
enligt
lagen
om
finansiering
av
landsbygdsnäringar. Enligt 2 § 6 punkten i
lagen
om
Landsbygdsverket
skall
Landsbygdsverket
sköta
verkställighetsuppdrag
när
det
gäller
statsborgen. Enligt det föreslagna 1 mom.
tilldelas Landsbygdsverket befogenheten att
besluta om beviljandet av statsborgen på
ansökan av låntagaren. Det är fråga om ett
praktiskt verkställighetsuppdrag som ansluter
sig till enskilda fall. Landsbygdsverket bör
ha rätt att vid behov bemyndiga arbetskraftsoch näringscentralerna att fatta motsvarande
beslut om statsborgen. Enligt den gällande
lagen är jord- och skogsbruksministeriet
behörigt att göra detta. Det är meningen att
verkställigheten småningom skall övergå från
centraliserad behandling av ansökningarna
till arbetskrafts- och näringscentralerna.
Landsbygdsverket avses årligen ge ett
bemyndigande inom ramen för vilket
arbetskrafts- och näringscentralerna kan
bevilja borgen. De al lmänna villkoren för
denna borgen fastställs i det bemyndigande
som Landsbygdsverket ger, alldeles som
stödformulären.
Enligt den gällande lydelsen i 32 § 1 mom.
kan jord- och skogsbruksministeriet genom
förordning meddela närmare föreskrifter om
förfarandet vid uppbärande av borgensavgift.
Bestämmelsen föreslås bli ändrad så, att
dessa procedurföreskrifter meddelas av
Landsbygdsverket. Bestämmelserna riktar sig
till kreditinstituten.
34 §. Avstående från regressanspråk.
Par agrafen föreslås bli ändrad så, att det inte
är jord- och skogsbruksministeriet utan
Landsbygdsverket som kan besluta när
lånekapital, räntor och borgensavgift för ett
lån som på grundval av borgen har betalts till
kreditinstitutet av statens medel skall lämnas
oindrivna hos den som på grund av bestående
arbetsoförmåga,
långvarig
arbetslöshet,
vårdnadsskyldighet eller av annan härmed

jämförbar orsak inte rimligen kan väntas
klara av betalningarna. Landsbygdsverket
skall sköta ver kställighetsuppdrag som
hänför sig till statsborgen på det sätt som
bestäms annanstans om dem.
35 §. Ersättning för kreditinstituts
kostnader. Enligt förslaget ändras 2 mom. så,
att Landsbygdsverket kan besluta att de
ersättningar som betalts till kreditinstitutet
för skötseln av statliga lån skall återkrävas av
kreditinstitutet, helt eller delvis, i de fall som
nämns i momentet. I momentet föreslås
Landsbygdsverket få rätt att, på de grunder
som definieras närmare i paragrafen, i
enskilda fall besluta att ersättningar som
betalts till kreditinstitutet för skötseln av lån
skall återkrävas. I bestämmelsen är det fråga
om ett verkställi ghetsuppdrag som hänför sig
till skötseln av lån. För närvarande är jordoch skogsbruksministeriet behörigt att göra
detta.
37
§. Avgränsningar av frivillig
skuldsanering. Det föreslås att 1 mom.
ändras så, att gäldenären skall lämna in en
sådan ansökan om befrielse från betalning
som avses i paragrafen till Landsbygdsverket
i
stället
för
till
jordoch
skogsbruksministeriet. Enligt 2 § 6 punkten i
lagen
om
Landsbygdsverket
skall
Landsbygdsverket
sköta
verkställighetsuppdrag
när
det
gäller
skuldsanering på det sätt som därom bestäms
annanstans. I det föreslagna 37 § 1 mom.
tilldelas Landsbygdsverket befogenheten att
bevilja befrielse från betalning på ansökan av
gäldenären.
41 §. Övervakning. Enligt förslaget ändras
1
mom.
så,
att
jordoch
skogsbruksministeriet blir skyldigt att se till
att övervakningen av användningen av medel
har
ordnats
på
behörigt
sätt.
Landsbygdsverket skall för sin del
genomföra övervakningen av användningen
av medel så att det med hjälp av nödvändiga
uppgifter om användningen av medlen och
kontrolluppgifter
kan
fastställas
om
förutsättningarna
för
beviljande
och
betalning av stöd har funnits och om
villkoren för beviljande och betalning av stöd
har beaktats. Enligt förslaget skall jord- och
skogsbruksministeriet på så sätt se till att
övervakningen av användningen av medel i
fråga om de stöd som beviljas med stöd av
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lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
har ordnats på det sätt som förutsätts i
gemenskapens lagstiftning och de nationella
författningarna. Landsbygdsverket föreslås
bli skyldigt att i fråga om motsvarande stöd
genomföra
öve rvakningen
och
övervakningssysteme n i enlighet med
gemenskapens lagstiftning och de nationella
författningarna. Enligt förslaget skall
Landsbygdsverket svara för de centraliserade
kontrollurvalen och fastställa till exempel de
riskanalyser och urvalsgrunder som behövs
vid valet av stödtagare.
Till 1 mom. föreslås ytterligare bli fogad en
rätt för Landsbygdsverket att meddela
tekniska föreskrifter om övervakningen och
uppföljningen av användningen av lån och
stöd. En av Landsbygdsverkets främsta
uppgifter är att se till att övervakningen
genomförs. För att fö rvaltningen skall
fungera
och
med
avseende
på
arbetsfördelningen inom förvaltningen är det
av största vikt att normgivningen och
verkställigheten
i
fråga
om
övervakningsuppgifter inte splittras mellan
olika
parter,
och
därmed
är
det
ändamålse nligt
att
överföra
kontrolluppgifterna på Landsbygdsverket i så
stor utsträckning som möjligt. Kontroll- och
uppföljningsuppgifterna utgör en komplex
helhet, och de normer som utfärdas
beträffande dem inbegriper en stor mängd
tekniska
föreskrifter.
Europeiska
gemenskapens förordningar anger gränser för
öve rvakningsbestämmelserna och inom dem
gäller det att handla på det nationella planet.
Landsbygdsverket avses bland annat kunna
meddela förvaltningsinterna föreskrifter som
till sitt materiella innehåll ingår i området för
verkställande makt och i princip ålägger bara
myndigheten skyldigheter, såsom föreskrifter
till arbetskrafts- och näringscentralerna om
hur kontrollerna skall genomföras.
43 §. Övervakningen inom kreditinstitut.
Det föreslås att 2 mom. ändras så, att det
kreditinstitut som beviljat lånet är skyldigt att
på en specificerad begäran ge inte bara jordoch skogsbruksministeriet utan också
Landsbygdsverket sådana uppgifter som är
nödvändiga för att utreda om den sökande
varit i behov av stöd eller inte.
Kreditinstitutet föreslås också bli skyldigt att
ge de uppgifter och de handlingar som

behövs för att konstatera om lånevillkoren
samt Europeiska geme nskapens regelverk,
denna lag och de författningar och
föreskrifter som utfärdats med stöd av den
har iakttagits i övrigt.
Genomförandet av övervakning är ett av de
viktigaste verkställighetsuppdragen som
Landsbygdsverket föreslås ha. För att
uppdraget skall kunna skötas effektivt
förutsätts det att Landsbygdsverket har
tillräckliga befogenheter att utföra det.
44 §. Inspektionsrätt. Till 1 mom. föreslås
bli fogat att också Landsbygdsverket har rätt
att låta personer som verket har bemyndigat
utan förhandsmeddelande utföra inspektioner
i anslutning till beviljande, betalning och
användning av bidrag, lån och andra stöd.
Landsbygdsverket eller de som verket har
bemyndigat bör ha rätt att låta utföra
inspe ktioner på det sätt som bestäms i
paragrafen. Genomförandet av övervakning
är
ett
av
de
viktigaste
verkställighetsuppdragen
som
Landsbygdsverket föreslås ha. För att
uppdraget skall kunna skötas effektivt
förutsätts det att Landsbygdsverket har
tillräckliga befogenheter att utföra det.
Det föreslås att 2 mom. ändras så, att både
jordoch
skogsbruksministeriet
och
Landsbygdsverket kan bemyndiga en annan
myndighet eller en utomstående revisor att
utföra inspektioner.
45 §. Erhållande, utlämnande och
hemlighållande av uppgifter. Enligt förslaget
fogas i 3 mom. Landsbygdsverket till de
myndigheter till vilka de myndigheter som
deltar i verkställigheten av lagen om
finansiering av landsbygdsnäringar och
skogscentralen utan hinder av tystnadsplikten
har rätt att lämna sådana i övrigt
sekretessbelagda
uppgifter
för
vidareförmedling
till
vederbörande
instit ution inom Europeiska gemenskapen
som behövs för övervakningen av stöd som
delfinansieras
av
gemenskapen.
Genomförandet av övervakning är ett av de
viktigaste verkställighetsuppdragen som
Landsbygdsverket föreslås ha. För att
uppdraget skall kunna skötas effektivt
förutsätts det att Landsbygdsverket har rätt
att få de uppgifter som nämns i momentet
och att lämna ut dem till institutionerna inom
gemenskapen.
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46 §. Återkrav av stöd och statligt lån hos
stödtagaren. Till 4 mom. föreslås bli fogat att
också Landsbygdsverket är behörigt att
besluta om återkrav och indragning av de
bidrag som det har beviljat. Det är
ändamålse nligt att den stödbeviljande
myndigheten också kan besluta om återkrav
och indragning av stöd. Det föreslås att ett av
de verkställighetsuppdrag som övergår från
jordoch
skogsbruksministeriet
till
Landsbygdsverket i enlighet med lagen om
Landsbygdverket skall vara beviljande och
utbetalning
av
startbidrag
till
producentgrupper
inom
jordbruket.
Landsbygdsverket bör vara behörigt att vid
behov ställa in utbetalningarna av sådana
stöd som det beviljar och att återkräva stöd
som betalts utan grund, eftersom återkrav av
stöd och andra statens fordringar hör till
Landsbygdsverkets uppgifter. Till 4 mom.
föreslås dessutom bli fogad en bestämmelse
som nu utfärdats genom förordning av
statsrådet och innebär att tiden för
återbetalning av bidrag får vara högst ett år
och tiden för återbetalning av statligt lån
högst två år. Till momentet föreslås vidare bli
fogad en bestämmelse om att det samtidigt
gäller att besluta om kapitalet skall betalas i
en eller flera rater.
52 §. Ränta och dröjsmålsränta på belopp
som skall återbetalas. Det föreslås att
2 mom. ändras så, att Landsbygdsverket av
särskilda skäl kan besluta att räntan eller
dröjsmålsräntan på det belopp som skall
återbetalas enligt 1 mom. lämnas helt eller
delvis ouppburen. Uppgiften handlar om
avgörandet av ansökningar i enskilda fall,
och därför måste uppgiften anses lämpa sig
bäst för Landsbygdsverket.
55 §. Myndigheter. Enligt förslaget
preciseras 1 mom. så, att också
Landsbygdsverket
nämns
bland
de
myndigheter som ser till att lagen om
finansiering
av
landsbygdsnäringar
verkställs.
Dessutom
fogas
Landsbygdsve rket till de myndigheter som
sköter verkställigheten av miljöstödet för
jordbruket. På samma gång föreslås det att
jordoch
skogsbruksministeriets
informationstjänstcentral upphör att vara en
av de myndigheter som har hand om
verkställigheten, eftersom dess uppgifter
övergår på Landsbygdsverket i enlighet med

lagen om Landsbygdsverket.
58 §. Ändringssökande. Till 1 mom.
föreslås bli fogat att ändring i beslut som
Landsbygdsverket fattat med stöd av lagen
om finansiering av landsbygdsnäringar får
sökas
genom
besvär
hos
landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd. En
part får därigenom besvära sig över alla
avgöranden som Landsbygdsverket har
träffat med stöd av lagen om finansiering av
landsbygdsnäringar, och besvärsinstansen är
landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd.
60 §. Förfarandet vid ändringssökande.
Det föreslås bli fogat till paragrafen att en
besvärsskrift som gäller ett beslut som
Landsbygdsverket fattat med stöd av lagen
om finansiering av landsbygdsnäringar kan
tillställas
också
Landsbygdsverket.
Landsbygdsverket
skall
sända
besvärsskriften samt handlingarna i ärendet
och sitt utlåtande över besvären till
landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd.
63 §. Uttag av avgift för behandling av
ärenden . Paragrafen föreslås bli ändrad så,
att det i den konstateras att också sådana
beslut som Landsbygdsverket har fattat
angående
skuldsanering
och
andra
betalningslättnader för krediter är avgiftsfria.
64 §. Närmare bestämmelser och
föreskrifter. Paragrafrubriken föreslås bli
ändrad så, att det i den beaktas att
Landsbygdsverket bemyndigas att meddela
föreskrifter. Det föreslås att 2 mom. ändras
så, att jord- och skogsbruksministeriet
bemyndigas att genom förordning utfärda
bestämmelser om de go dtagbara kostnaderna
för åtgärder som stöds, om de maximala
totali nvesteringar som stöds, om tiden för
genomförande av projekt och åtgärder och
om överföring av stöd. Genom förordning av
jord- och skogsbruksministeriet föreslås det
också vara möjligt att utfärda bestämmelser
om
ansöknings -,
beviljandeoch
utbetalningsförfarandet i anslutning till stöd.
Dessa bemyndiganden motsvarar dem som
jord- och skogsbruksministeriet haft redan
tidigare. Eftersom de normer i fråga om lån
som gäller förfarandet vid ansökan om samt
beviljande och utbetalning av stöd till stor
del riktar sig till kreditinstituten är det
ändamålsenligt
att
jordoch
skogsbruksministeriet är den myndighet som
utfärdar dessa bestämmelser.
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Det föreslås att 3 mo m. ändras så, att
Landsbygdsverket i det bemyndigas att
meddela föreskrifter om detaljer som
anknyter
till
genomförandet.
Landsbygdsverket föreslås meddela närmare
föreskrifter om sökandens självkostnadsandel
i skuldsaneringsplanen och om förfarandet
vid ersättning av kostnader i samband med
skuldsanering. Landsbygdsverket föreslås
likaså kunna meddela föreskrifter om hur
behövliga likviditets- och lönsamhetskalkyler
samt andra kalkyler, utvecklingsplaner för
landsbygdsföretag
och
avtal
om
skuldsanering skall göras upp. Dessutom
föreslås
Landsbygdsverket
meddela
föreskrifter
om
köpe och
skuldebrevsformulären, om ansöknings-,
avtals- och beslutsformulären och om
detaljer i lagrings -, uppföljnings- och
övervakningssystem som anknyter till
skötseln av lån och stöd.
Det föreslagna bemyndigandet motsvarar
det bemyndigande att meddela föreskrifter
som Landsbygdsverket föreslås få i samband
med ändringen av 11 § i lagen om
verkställighet av Europeiska gemenskapens
geme nsamma jordbrukspolitik.
65 §. Användningen av medel ur
gårdsbrukets utvecklingsfond. Det föreslås
att 1 mom. 6 punkten ändras så, att
omnämnandet
av
jordoch
skogsbruksministeriet
slopas
och
Landsbygdsverket i stället nämns. Ändringen
medför att Landsbygdsverket svarar också
för skötseln av fondens medel. Fondens
medel omfattar också åkrar och skogsmark
som har förvärvats med fondens medel och
som det är fråga om i momentet, så
Landsbygdsverket bör nämnas som en av
dem som besitter de nämnda åkrarna och
skogsmarkerna.
74 b §. Uppgifter för Landsbygdsverket
som följer av tidigare lagstiftning. I 68, 69
och 71—74 § föreskrivs det om iakttagande
av den tidigare lagstiftningen. Huvudregeln
är att den lagstiftning som gällde vid den nya
lagens ikraftträdande skall tillämpas på
rättsförhållanden som uppkommit eller
ärenden som inletts med stöd av tidigare
lagstiftning. Momentet föreslås bli ändrat så,
att Landsbygdsverket utan hinder av tidigare
bestämmelser och avtal skall sköta de
uppgifter som har hört till jord- och

skogsbruksministeriets
informationstjänstcentral.
Detta
avser
emellertid inte sådana uppgifter som särskilt
har överförts på Statskontoret genom lag.
Regeringens proposition med förslag till
lagar om överföring av skötseln av lån och
fordringar
inom
jordoch
skogsbruksministeriets förvaltningsområde
på Statskontoret och om ändring av lagarna
om de lån och försäljningsprisfordringar som
överförs (RP 148/2006) behandlas som bäst
av riksdagen. I den nämnda propositionen
har till lagen föreslagits bli fogad en ny 74 a
§ där det föreskrivs om de uppgifter som
överförts på Statskontoret.
1.4.

Lagen om finansiering av
renhushållning och naturnäringar

21 §. Statliga lån och ränta på dem. Till 1
mom. föreslås bli fogad en bestämmelse
enligt vilken Landsbygdsverket beslutar om
beviljande av lån till krediti nstitut för statlig
långivning som genomförs med medel ur
utvecklingsfonden.
23 §. Gottgörelser för statliga lån. I
1 mom. föreskrivs om den gottgörelse som
på basis av statens ansvar skall betalas till
kreditinstitutet. Momentet föreslås bli ändrat
så, att beslutet fattas av Landsbygdsverket i
stället för av jord- och skogsbruksministeriet
som nu. Det föreslås att 2 mom. ändras så, att
Landsbygdsverket beslutar om återkrav hos
låntagaren av den gottgörelse som har betalts
till kreditinstitutet.
24 §. Behandlingstiden för ansökan om
gottgörelse
och
dröjsmålsräntor
på
gottgörelser. I 1 mom. föreskrivs om
behandlingstiden för ansökan om gottgörelse.
Momentet föreslås bli ändrat så, att
skyldigheten att iaktta den föreskrivna
behandlingstiden åläggs Landsbygdsverket i
stället för jord- och skogsbruksministeriet.
25 §. Redovisning av statliga lån. Med
anknytning till den föreslagna ändringen av
23 § 1 mom. föreslås 2 mom. bli ändrat så,
att betalningarna enligt Landsbygdsverkets
beslut med anledning av kreditinstitutets
ansökan om gottgörelse skall göras inom sju
bankdagar efter att kreditinstitutet har fått del
av beslutet.
26 §. Ränta på räntestödslån. I 1 mom.
föreskrivs om totalräntan för räntestödslån.
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Momentet föreslås bli ändrat så, att det är
Landsbygdsverket och inte jord- och
skogsbruksministeriet som har rätt att inte
godkänna ett lån som räntestödslån, om
totalräntan på lånet avviker från den ränta
som nämns i momentet.
27 §. Allmänna bestämmelser om
långivningen. I 2 mom. föreskrivs om ett
bemyndigande för statsrådet att genom
förordning utfärda allmänna bestämmelser
om långivningen. Momentet föreslås bli
ändrat så, att Landsbygdsverket kan meddela
tekniska föreskrifter om förfaranden i
anslutning till beviljande av lånen och
skötseln av dem samt om förfarandet för
ändring av lånevillkoren.
Ingen betydande utövning av prövningsrätt
är förknippad med denna reglering som
Landsbygdsverket
föreslås
sköta.
En
motsvarande bestämmelse föreslås i fråga om
lagen om finansiering av landsbygdsnäringar.
28
§.
De
statliga
lånens
och
räntestödslånens
penningrörelse.
Det
föreslås att 3 mom. ändras så, att
Landsbygdsverket kan meddela föreskrifter
om i vilka fall kreditinstituten kan utföra
uppgifterna utan ett centralt finansiellt
institut.
Landsbygdsverket
föreslås
underteckna de i 1 mom. 3 punkten avsedda
skuldebreven på statens vägnar.
29 §. Ersättning för kreditinstitutens
kostnader. I 2 mom. bestäms om
återkrävande
hos
kreditinstitutet
av
ersättningar som betalts till kreditinstitutet
för skötseln av statliga lån. Momentet
föreslås bli ändrat så, att beslutanderätten i
dessa
enskilda
fall
tillkommer
Landsbygdsverket och inte jord- och
skogsbruksministeriet.
31 §. Begränsningar i fråga om frivillig
skuldsanering. I 2 mom. finns bestämmelser
om begränsningar i fråga om befrielse från
betalning av amortering på statliga lån.
Momentet föreslås bli ändrat så, att de
ansökningar som avses i momentet avgörs av
Landsbygdsverket i stället för av jord- och
skogsbruksministeriet.
35 §. Myndigheter. I 1 mom. anges vilka
myndigheter som sköter verkställigheten av
uppgifter enligt denna lag. Ett omnämnande
av Landsbygdsverket föreslås bli fogat till
momentet.
37 §. Övervakning . Enligt 1 mom. skall

jord- och skogsbruksministeriet ordna bland
annat den övervakning som gäller
förutsättningarna för beviljande av stöd.
Momentet föreslås bil ändrat så, att denna
övervakningsskyldighet
överförs
på
Landsbygdsve rket.
39 §. Tillsynen vid kreditinstitut. I 2 mom.
bestäms om kreditinstitutets skyldighet att
medverka vid övervakningen. Momentet
föreslås bli ändrat så, att de uppgifter som
anges i det överförs från jord- och
skogsbruksministeriet till Landsbygdsverket.
40 §. Inspektionsrätt. I 1 och 2 mom.
föreskrivs om inspektioner som hänför sig till
övervakningen av stöd. Landsbygdsverket
föreslås bli nämnt bland myndigheterna i
momenten.
42 §. Utlämnande av sekretessbelagda
uppgifter. I 3 mom. bestäms om utlämnande
av
sekretessbelagda
uppgifter.
Landsbygdsverket föreslås bli nämnt bland
myndigheterna i momentet.
45 §. Behörigheten vid återkrav. Enligt 1
mom.
beslutar
jordoch
skogsbruksministeriet om återkrav och
indragning av de stöd som det har beviljat.
Momentet föreslås bli ändrat så, att
motsvarande beslut också kan fattas av
Landsbygdsverket. Till momentet föreslås
dessutom bli fogad en bestämmelse som nu
ingår i en förordning av statsrådet och
innebär att tiden för återbetalning av bidrag
får vara högst ett år och tiden för
återbetalning av statligt lån högst två år.
Momentet föreslås också bli kompletterat
med en bestämmelse om att det samtidigt
gäller att besluta om kapitalet skall betalas i
en eller flera rater.
50 §. Ränta och dröjsmålsränta på belopp
som skall återbetalas. I 2 mom. föreskrivs
om möjligheten att helt eller delvis låta bli att
bära upp ränta och dröjsmålsränta på ett
belopp som skall återbetalas. Momentet
föreslås bli ändrat så, att befogenheten i fråga
tilldelas Landsbygdsverket.
55 §. Besvärsrätt. I 1 mom. föreskrivs om
rätten att söka ändring i beslut som
arbetskrafts- och näringscentralen har fattat.
Rätten att söka ändring i beslut som
Landsbygdsverket har fattat föreslås bli
fogad till momentet.
56 §. Förfarandet vid ändringssökande. I
1 mom. föreskrivs om inlämnande av
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besvärsskriften. Det föreslås att momentet
ändras så, att besvärsskriften kan inlämnas
också till Landsbygdsverket och att
Landsbygdsverket
skall
sända
besvärsskriften samt handlingarna i ärendet
och sitt utlåtande över besvären vidare till
landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd.
60 §. Uttag av avgift för behandling av
ärenden. Paragrafen föreslås bli ändrad så,
att det i den konstateras att också
Landsbygdsverkets
beslut
angående
skuldsanering och andra lättnader i
betalningen av krediter är avgiftsfria.
64 §. Närmare bestämmelser och
föreskrifter. Paragrafrubriken föreslås bli
ändrad så, att det i den beaktas att
Landsbygdsverket bemyndigas att meddela
föreskrifter. Det föreslås att 2 mom. ändras
så, att jord- och skogsbruksministeriet
bemyndigas att genom förordning utfärda
bestämmelser om de go dtagbara kostnaderna
för åtgärder som stöds, om de maximala
totali nvesteringar som stöds, om tiden för
genomförande av projekt och åtgärder och
om överföring av stöd. Genom förordning av
jord- och skogsbruksministeriet föreslås det
också vara möjligt att utfärda bestämmelser
om
ansöknings -,
beviljandeoch
utbetalningsförfarandet i anslutning till stöd.
Dessa bemyndiganden motsvarar dem som
jord- och skogsbruksministeriet haft redan
tidigare. Eftersom de normer i fråga om lån
som gäller förfarandet vid ansökan om samt
beviljande och utbetalning av stöd till stor
del riktar sig till kreditinstituten är det
ändamålsenligt
att
jordoch
skogsbruksministeriet är den myndighet som
utfärdar dessa bestämmelser.
Det föreslås att 3 mom. ändras så, att
Landsbygdsverket i det bemyndigas att
meddela föreskrifter om detaljer som
anknyter
till
genomförandet.
Landsbygdsverket föreslås meddela närmare
föreskrifter om sökandens självkostnadsandel
i skuldsaneringsplanen och om förfarandet
vid ersättning av kostnader i samband med
skuldsanering. Landsbygdsverket föreslås
likaså kunna meddela föreskrifter om hur
behövliga likviditets- och lönsamhetskalkyler
samt andra kalkyler, utvecklingsplaner för
landsbygdsföretag
och
avtal
om
skuldsanering skall göras upp. Dessutom
föreslås
Landsbygdsverket
meddela

föreskrifter
om
köpe och
skuldebrevsformulären, om ansöknings-,
avtals- och beslutsformulären och om
detaljer i lagrings -, uppföljnings- och
övervakningssystem som ansluter sig till
skötseln av lån och stöd.
Det föreslagna bemyndigandet motsvarar
det bemyndigande att meddela föreskrifter
som Landsbygdsverket föreslås få i samband
med ändringen av 11 § i lagen om
verkställighet av Europeiska gemenskapens
geme nsamma jordbrukspolitik.
74 §. Statens ansvar för lån enligt tidigare
lagstiftning. Till paragrafen föreslås bli fogad
en
bestämmelse
enligt
vilken
Landsbygdsverket
beslutar
om
den
gottgörelse för kapital och räntor som på
basis av statens ansvar skall betalas till
kreditinstitutet.
76 a §. Uppgifter för Landsbygdsverket
som följer av tidigare lagstiftning. I 70—76 §
föreskrivs det om iakttagande av den tidigare
lagstiftningen. Huvudregeln är att den
lagstiftning som gällde vid den nya lagens
ikraftträdande
skall
tillämpas
på
rättsförhållanden som uppkommit eller
ärenden som inletts med stöd av tidigare
lagstiftning. Till lagen föreslås bli fogad en
bestämmelse om att Landsbygdsverket utan
hinder av tidigare bestämmelser och avtal
skall sköta de uppgifter som har hört till jordoch
skogsbruksministeriets
informationstjänstcentral.
Detta
avser
emellertid inte sådana uppgifter som särskilt
har överförts på Statskontoret genom lag.
Regeringens proposition med förslag till
lagar om överföring av skötseln av lån och
fordringar
inom
jordoch
skogsbruksministeriets förvaltningsområde
på Statskontoret och om ändring av lagarna
om de lån och försäljningsprisfordringar som
överförs behandlas som bäst av riksdagen. I
propositionen har till lagen föreslagits bli
fogad en ny 74 b § där det föreskrivs om de
uppgifter som överförts på Statskontoret.
1.5.

Skoltlagen

20 §. Övervakning. I 1 mom. anges vilka
myndigheter som har rätt att utföra de
inspektioner som nämns i momentet.
Momentet föreslås bli ändrat så, att också
Landsbygdsverket får rätt att utföra
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inspektioner.
55 §. Verkställighetsmyndigheter. I 1 mom.
anges vilka myndigheter som verkställer
lagen. Momentet föreslås bli ändrat så, att
också
Landsbygdsverket
sköter
verkställigheten,
medan
jordoch
skogsbruksministeriets
informationstjänstcentral i stället inte längre
nämns bland verkställighetsmyndigheterna.
65 §. Närmare bestämmelser och
föreskrifter. Det föreslås att 2 mom. ändras
så, att jord- och skogsbruksministeriet genom
förordning utfärdar bestämmelser om
styrning av stöd och stödnivåer. I stället för
jord- och skogsbruksministeriet meddelar
Landsbygdsverket föreskrifter om de
formulär som avses i momentet.
1.6.

Lagen om förfarandet vid skötseln av
stöduppgifter i fråga om
landsbygdsnäringar

2 §. Myndigheter. Det föreslås att 1 mom.
ändras så, att det preciseras att gälla också
det nya Landsbygdsverket. Samtidigt föreslås
benämningen landsbygdsdistrikten bli ändrad
till arbetskrafts- och näringscentralerna,
eftersom en sådan förvaltningsreform har
genomförts redan tidigare.
3 §. Beslut. I 2 mom. föreslås en ändring
enligt vilken det i paragrafen hänvisas till de
i 2 § angivna myndigheter vilkas beslut skall
ges sökanden i form av ett utdrag ur
protokollet eller ett separat beslut, vilket sker
i praktiken. Samtidigt slopas omnämnandet
av landsbygdsnäringsdistrikten.
10
§.
Ändringssökande.
Också
Landsbygdsverket föreslås bli nämnt i 1
mom. Besvärsvägen i fråga om beslut som
verket
har
fattat
föreslås
vara
landsbygdsnäringarnas
besvärsnämnd.
Eftersom
landsbygdsnäringarnas
besvärsnämnd
är
en
självständig
besvärsinstans föreslås det dessutom att
hänvisningen
i
1
mom.
till
att
besvärsnämnden finns i anslutning till jordoch skogsbruksministeriet slopas. På samma
gång
föreslås
det
att
landsbygdsnäringsdistrikten
ändras
till
arbetskraftsoch
näringscentralerna.
Hänvisningen i 3 mom. till den upphävda
lagen
om
ändringssökande
i
förvaltningsärenden ((154/1950) föreslås bli

ändrad
till
en
hänvisning
till
förvaltningsprocesslagen (586/1996).
11 §. Ersättning till kommunen . En teknisk
ändring som följer av den nya lagen om
statsandelar till kommunerna (1147/1996)
föreslås bli gjord i 1 mom. I likhet med
tidi gare är statsandelarna i och för sig inte
heller i den nya statsandelslagen bundna vad
användningsändamålet
beträffar,
men
mottagandet av dem förutsätter ändå i princip
ett åtagande att sköta statsandelsuppgifterna
på en tillräcklig nivå.
12 §. Avgifter för beslut. I paragrafen
föreslås att landsbygdsnäringscentralerna
skall
ändras
till
arbetskraftsoch
näringscentralerna.
13 §. Närmare bestämmelser och
föreskrifter. Paragrafrubriken föreslås bli
preciserad i fråga om bemyndigandet att
utfärda
bestämmelser
och
meddela
föreskrifter.
Till paragrafen föreslås bli fogat ett nytt
2 mom., enligt vilket Landsbygdsverket
bemyndigas att meddela närmare föreskrifter
i fråga om tekniska angelägenheter som
anknyter till dess uppgifter. Bestämmelser
om ersättande av skador som rov- och
hjortdjur förorsakat kommer med stöd av
jaktlagen (615/1993) dock fortfarande att
utfärdas endast genom förordningar av
statsrådet
och
jordoch
skogsbruksministeriet. Enligt det föreslagna
2 mom. kan Landsbygdsverket meddela
föreskrifter om ansöknings-, beviljande- och
utbetalningsförfarandet i anslutning till
kvoter, stöd, bidrag och ersättningar samt om
tekniska detaljer i lagrings-, planerings- och
övervakningssystem som hänför sig till
skötseln av dem. Föreskrifter kan enligt
förslage t
meddelas
till
den
del
verkställigheten
av
den
nationella
lagstiftningen
eller
Europeiska
gemenskapens lagstiftning förutsätter det och
föreskrifterna utgör verkställighet av de
uppgifter som föreskrivs i 2 § i lagen om
Landsbygdsverket. Verket kan enligt
förslaget bland annat ge administrativa beslut
som gäller inledande av stödutbetalningen
och meddela föreskrifter om till exempel
vilka handlingar som skall fogas till
ansökningar och om handlingarnas art samt
om de uppgifter som behövs i ansökan.
Landsbygdsverket kan enligt förslaget
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meddela föreskrifter bland annat om sätten
för utbetalning och registrering i samband
med stödbetalningar, kontonummer, konton
som är i gemensamt bruk, den finansiella
företrädesordningen vid utbetalning av
stöden, uppgifter i anslutning till behandling
av
utbetalningsmaterialet
samt
förfaringssätten, förf arandet för registrering
av besluten om bevi ljande av stöd,
förfarandet för registrering av belopp som
understiger utbetalningsgränserna för stöd
och andra motsvarande tekniska förfaranden
i anslutning till utbetalningar. I fråga om
förfarandena vid återkrav kan föreskrifterna
gälla
bland
annat
den
inbördes
företrädesordningen
för
belopp
som
återkrävs, tillämpning av kriterierna för
indrivningssed,
tidsschemat
för
och
periodisering av återkrav, sätten att i
informationssystemet lagra metoden för
uträkning av räntesatsen, förfarandet för
registrering av belopp som understiger de
undre
gränserna
för
återkrav,
förutsättningarna för betalning fullt ut av det
belopp som återkrävs, förfarandet för
registrering av beslut om återkrav av stöd
och andra motsvarande tekniska förfaranden
som ansluter sig till återkrav.
Verket föreslås också kunna meddela
föreskrifter om sådana ansöknings -, avtalsoch beslut sblanketter och andra motsvarande
blanketter som behövs för utförande av dess
uppgifter, dock inte i fråga om ersättande av
skador som förorsakats av hjort- och rovdjur.
Det
föreslagna
bemyndigandet
för
Landsbygdsverket att meddela föreskrifter
motsvarar det bemyndigande som föreslås i
samband med ändringen av 11 § i lagen om
verkställighet av Europeiska gemenskapens
gemensamma jordbrukspolitik.
Verket kommer dock inte att kunna
meddela föreskrifter om förvaring och
förstöring av handlingar och annat material.
Av den bestämmelse om området för lag som
finns i 80 § 1 mom. i grundlagen följer att
ingen genom myndighetsföreskrifter kan
åläggas en skyldighet att förvara eller
förstöra material.
13 a §. Tillämpning på arbetskrafts- och
näringscentralerna. Med anledning av de
ändringar som föreslås ovan föreslås
bestämmelsen bli upphävd såsom obehövlig.

1.7.

Lagen om verkställighet av systemet
med samlat gårdsstöd

14 §. Registeransvarig, användare och
ändamål. Paragrafen föreslås bli ändrad så,
att Landsbygdsverket i egenskap av
registerägare ansvar ar för förandet av
stödrättighetsregistret medan jord- och
skogsbruksministeriets
informationstjänstcentral ansvarar för det
tekniska upprätthållandet. Det föreslås att
Landsbygdsverket vid sidan av jord- och
skogsbruksministeriet,
jordoch
skogsbruksministeriets
informationstjänstcentral, arbetskrafts- och
näringscentralernas landsbygdsavdelningar
och
kommunernas
landsbygdsnäringsmyndigheter utan hinder
av sekretessbestämmelserna skall ha rätt att
få uppgifter ur registret vid kontroller av
stödrättigheter och samkörning av uppgifter i
överensstämmelse med artikel 21 i
förordningen om gårdsstöd och vid den
övriga administration av stödrättigheter som
förutsätts i förordningen om gårdsstöd.
1.8.

Lagen om nationella stöd till
jordbruket och trädgårdsodlingen

25 §. Ansökningsförfarande. Det föreslås
att 3 mom. ändras så, att Landsbygdsverket
bestämmer om ansökningstiderna. Det är
fråga om ett sådant verkställighetsuppdrag i
anslutning till ansökan om stöd som kan
anses lämpa sig för Landsbygdsverket.
Genom
förordning
av
jordoch
skogsbruksministeriet
avses
dock
bli
föreskrivet om vilken behöriga myndighet
ansökan om respektive stödform skall lämnas
in till.
27 §. Beviljande av undantag. Det föreslås
att 1 mom. ändras så, att Landsbygdsverket i
stället för jord- och skogsbruksministeriet av
särskilda skäl kan bevilja en sökande
undantag från andra villkor som föreskrivs i
3 § 2 mom. 2 punkten än det som gäller
ålder.
Det föreslås att 2 och 3 mom. ändras så, att
Landsbygdsverket av särskilda skäl kan
bevilja en sökande undantag också från det
villkor som föreskrivs i 10 § 2 mom. 1
punkten och från de tekniska krav i fråga om
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växthusens konstruktion som avses i 11 §
2 mom. 4 punkten.
Det föreslås att 4 mom. ändras. Inget
separat
moment
som
handlar
om
besvärsvägen behövs längre, eftersom
besvärsvägen i fråga om beslut som
Landsbygdsverket
fattar
alltid
är
landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd efter
den föreslagna ändringen av lagen om
förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i
fråga om landsbygdsnäringar. Momentet
föreslås uppta en bestämmelse enligt vilken
undantag enligt denna paragraf skall sökas
årligen
vid
en
tidpunkt
som
Landsbygdsverket bestämmer. Det är
ändamålsenligt
att
fastställandet
av
ansökningstidpunkten
överförs
på
Landsbygdsverket, eftersom det är fråga om
en verkställighetsuppgift.
1.9.

Lagen om landsbygdsnäringsregistret

1 §. Lagens tillämpningsområde. Det
föreslås att 1 mom. ändras så, att i det
konstateras att register förs för skötseln av
uppgifter
inom
jordoch
skogsbruksministeriets ansvarsområde och
att
registren
tillsammans
utgör
landsbygdsnäringsregistret.
Termen
landsbygdsnäringsförvaltningen föreslås bli
ersatt
med
termen
jordoch
skogsbruksministeriets ansvarsområde för att
också
Livsmedelssäkerhetsverkets
ansvarsområde skall bli beaktat i sin helhet.
2 §. Registrets ändamål. Paragrafen
föreslås bli preciserad så, att uppgifterna i
registret
används
inom
jordoch
skogsbruksministeriets ansvarsområde vid
förvaltning och övervakning av stöd samt
tillsyn över iakttagandet av lagstiftningen om
djurens hälsa och välfärd, växthälsa,
insatsvaror som används inom jordbruk,
jordbruksprodukter och livsmedel, vid
beredning av beslutsfattandet om de nämnda
uppgifterna, vid planering av åtgärder och
vid uppföljning av deras verkningar, för
statistiska ändamål och för forskning. Efter
det att lagen trätt i kraft har behovet av att
använda registret hela tiden breddats, och det
är skäl att definiera ändamålet i
överensstämmelse med de förändrade
behoven. Som exempel på nya ändamål som

yppat sig efter det att lagen stiftades kan
nämnas registreringen av foderföretagare
inom tillsynen över foderfabrikat och
registreringen av primärproduktionsställen
inom livsmedelstillsynen. Det är också skäl
att ersätta uttrycket ”veterinära bestämmelser
och föreskrifter” med ett uttryck som bättre
motsvarar ansvarsområdet. Dessutom finns
det behov av att också möjliggöra
användningen av registeruppgifterna i alla
delregister på ett mera entydigt sätt så att den
avser inte bara förvaltning och övervakning
utan också beredning av beslutsfattandet,
planering av åtgärder och uppföljning av
deras verkningar, statistiska ändamål och
forskning.
3 §. Förande av registret. Innehållet i
1 mom. föreslås bli ändrat så, att det i
momentet konstateras att registret förs av
Landsbygdsverket,
Livsmedelssäkerhetsverket och jord- och
skogsbruksministeriets
informationstjäns tcentral, var och en av dem
till den del som gäller det egna
ansvarsområdet.
Jordoch
skogsbruksministeriets
informationstjäns tcentral svarar i egenskap
av ägare av statistikregistren för innehållet i
och upprätthållandet av de register som
inrättats med avseende på statistikuppgifter.
Enligt 1 § i lagen om jord- och
skogsbruksministeriets
informationstjänstcentral (1200/1992) skall
informationstjänstcentralen föra i lagen om
landsbygdsnäringsregistret
avsedda
administrativa
register.
Informationstjänstcentralen skall därmed
svara också för det tekniska upprätthållandet
av de andra register som avses i lagen om
landsbygdsnäringsregistret,
och
ett
omnämnande av detta föreslås bli fogat till
momentet. Ansvaret för registerinnehållet
hör till den myndighet som äger registret. För
innehållet i de administrativa registren svarar
enligt
förslaget
Landsbygdsverket,
Livsmedelssäkerhetsverket och de andra
myndigheter som äger delregister. I enlighet
med 2 § 5 punkten i lagen om
Landsbygdsverket skall verket upprätthålla
och utveckla informationsinnehållet i de
informationssystem som ingår i dess
ansvarsområde och behövs för skötseln av
dess
uppgifter.
Bland
annat
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gårdsbruksregistret
ingår
i
Landsbygdsverkets
ansvarsområde
och
Landsbygdsverket äger registret.
Momentet föreslås ytterligare bli ändrat så,
att också Livsmedelssäkerhetsverket och
Landsbygdsverket nämns som myndigheter
som använder och uppdaterar registret i den
omfattning som skötseln av de föreskrivna
uppgifterna förutsätter. På samma gång
föreslås det att landsbygdsnäringsdistrikten
ändras
till
arbetskraftsoch
näringscentralerna.
Omnämnandet
av
anstalten för veterinärmedicin och livsmedel
och kontrollcentralen för växtproduktion
föreslås
bli
slopat,
eftersom
Livsmedelssäkerhetsverket har inlett sin
verksamhet den 1 maj 2006.
Vidare föreslås det att momentet ändras så,
att
länsstyrelsernas
och
kommunalveterinärernas rätt att använda
registret inte längre nämns i en separat
mening. I stället läggs dessa myndigheter till
listan över användare.
7 §. Givande och utlämnande av
registeruppgifter. Det föreslås att 5 mom.
ändras så, att den registeransvarige beslutar
om utlämnandet av registeruppgifter till
utomstående. Enligt 2 § 5 punkten i lagen om
Landsbygdsverket skall Landsbygdsverket
lämna ut uppgifter till den del de omfattas av
Landsbygdsverkets
verksamhetsområde.
Livsmedelssäkerhetsverket beslutar om att
lämna ut uppgifter till den del de omfattas av
Livsmedelssäkerhetsverkets ans varsområde,
och beslut om utlämnande av uppgifter ur
statistikregistren i landsbygdsnäringsregistret
fattas av jord- och skogsbruksministeriets
informationstjänstcentral i dess egenskap av
statistikmyndighet.
1.10. Ärvdabalken
8 §. Det föreslås att paragrafen ändras så,
att den första som ger utlåtande om de
omständigheter som avses i paragrafen är
arbetskrafts- och näringscentralen i stället för
lantbruksdistriktet, som anges i den gällande
ordalydelsen.
Landsbygdsdistrikten
omvandlades
1993
till
landsbygdsnäringsdistrikt, vi lka indrogs
1997.
Landsbygdsnäringsdistri ktens
uppgifter överfördes då på arbetskrafts- och

näringscentralernas landsbygdsavdelningar.
Den
föreslagna
ändringen
motsvarar
nuvarande praxis.
Paragrafen föreslås dessutom bli ändrad så,
att Landsbygdsverket ger utlåtande om de
omständigheter som nämns i 1 mom., ifall en
delägare i dödsboet inte godkänner
arbetskrafts- och näringscentralens utlåtande.
När jordbruksstyrelsen indrogs 1993 blev det
jord- och skogsbruksministeriets sak att ge
utlåtandet. Tidigare hade jordbruksstyrelsen
gett
utlåtande
i
ärendet.
När
Landsbygdsve rket
inrättas
är
det
ändamålsenligt att det får sköta givandet av
utlåtandet. Paragrafen föreslås inte bli ändrad
i övrigt.
1.11. Lagen om ersättande av skador som
förorsakats av exceptionella
översvämningar
4 §. Enligt 1 mom. skall Landsbygdsverket
meddela föreskrifter om inom vilken tid en
ersättningsansökan skall göras, om den
ansökningsblankett som skall användas för
ansökan om ersättning och om de utredningar
som skall fogas til l ansökan. För närvarande
är det jord- och skogsbruksministeriet som
beslutar om detta, men det är ändamålsenligt
att de uppgifter som anknyter till
ansökningsförfarandet
överförs
på
Landsbygdsverket.
I
den
gällande
lagstiftningen
föreskrivs
det
på
förordningsnivå om blanketten för ansökan
om ersättning och om de utredningar som
skall fogas till ansökan, men det är
ändamålsenligt att föreskriva om dessa i lag.
Till paragrafen föreslås bli fogat ett nytt
3 mom. med bestämmelser om en skyldighet
för kommunens landsbygdsnäringsmyndighet
att lämna in till Landsbygdsverket kopior av
ansökningarna
om
ersättning
för
översvä mningsskador
och
också
av
värderingsprotokollen, bilagorna till ansökan
och de andra handlingar som behövs.
Förslaget motsvarar gällande praxis i fråga
om behandlingen av ansökningar om
ersättande av översvä mningsskador, men
frågan har inte reglerats på lagnivå. Det är
dock skäl att genom lag utfärda
bestämmelser om de uppgifter som
kommunens
landsbygdsnäringsmyndighet
har.
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5 §. Enligt 1 mom. skal l Landsbygdsverket
besluta om huruvida översvämningsskadorna
är sådana som avses i lag och inom ramen för
anslaget ställa de för ersättande av skadorna
behövliga medlen till respektive kommuns
disposition. För tillfället beslutar jord- och
skogsbruksministeriet om detta, men det är
ändamålsenligt att överföra uppgiften på
Landsbygdsverket.
Bestämmelsen
om
att
jordoch
skogsbruksministeriet genom förordning
bestämmer
om
ersättningsprocenten
motsvarar i sak gällande lagstiftning.
7 §. Paragrafen föreslås bli ändrad så, att
hänvisningen till den upphävda lagen om
handhavande
av
utdelnings och
övervakningsuppgifter
beträffande
lantbruksstödet ändras till en hänvisning till
den gällande lagen om förfarandet vid
skötseln av stöduppgifter i fråga om
landsbygdsnäringar. Inga ändringar i sak
föreslås.
1.12. Lagen om ersättande av
skördeskador
6 §. Växtarternas priser per enhet.
Paragrafen föreslås bli ändrad så, att
Landsbygdsverket
årligen
meddelar
föreskrifter om pr iser per enhet vilka
tillämpas vid värderingen av skördeskador i
fråga om de växtarter som är ersättningsgilla
enligt lagen. Som pris per enhet anses
interventionspriset eller det marknadspris
som betalats året före skadeåret, varvid även
senare utveckling på marknaden kan beaktas.
Om inget interventions - eller marknadspris
finns, kan Landsbygdsverket enligt förslaget
meddela föreskrifter om priset per enhet efter
att ha hört delegationen för skördeskador.
Uppgiften kan anses vara teknisk och lämpa
sig
för
Landsbygdsverket
som
verkställighetsuppdrag.
7 §. Normskörd . Paragrafen föreslås bli
ändrad så, att det nuvarande 2 mom. blir
1 mom., 3 mom. blir 2 mom. och 4 mom. blir
3 mom. Efter detta föreskrivs i 4 mom. om
bemyndiganden.
Det föreslås att 3 mom. som blir 2 mom.
ändras så, att det i momentet konstateras att
värdet av en växtarts normskörd beräknas så
att det pris per enhet för växtarten i fråga
som
anges
i
en
föreskrift
av

Landsbygdsve rket används som koefficient.
Enligt 6 §, som föreslås bli ändrad, skall
Landsbygdsverket meddela föreskrifter om
växtarternas priser per enhet.
Det föreslås att 1 mom. som blir 4 mom.
ändras så, att det inte är jord- och
skogsbruksministeriet
utan
Landsbygdsverket som årligen meddelar
föreskrifter om normskördar per växtart för
respektive
normskördeområde.
Detta
verkställighetsuppdrag kan anses lämpa sig
för Landsbygdsverket. Dessutom föreslås
normskördeområdena bli definierade i lagen.
Med normskördeområden avses enligt
förslaget
verksamhetsområdena
för
arbetskrafts- och näringscentraler enligt
statsrådets beslut om arbetskrafts- och
näringscentralernas verksamhetsområden och
verksamhetsställen (122/1997). Definitionen
i fråga ingår nu i en förordning av statsrådet.
8
§.
Lägenhetsbestämd
skördeskadeersättning. Det föreslås att 5
mom. ändras så, att Landsbygdsverket kan
meddel a föreskrifter om förfarandet vid
ansökan om ersättning hos kommunens
landsbygdsnäringsmyndighet. Ett likartat
bemyndigande för Landsbygdsverket att
meddela föreskrifter om förfaranden ingår
också i förslaget till ändring av lagen om
verkställighet av Europeiska gemenskapens
gemensamma jordbrukspolitik och förslaget
till ändring av lagen om förf arandet vid
skötseln av stöduppgifter i fråga om
landsbygdsnäringar.
10
§.
Kommunens
landsbygdsnäringsmyndighets uppgifter. Det
föreslås att 2 mom. ändras så, att ko mmunens
landsbygdsnäringsmyndighet på det sätt som
Landsbygdsverket föreskriver skall tillställa
Landsbygdsverket de uppgifter som hänför
sig till skördeskadeersättningarna. Uppgiften
att samla in uppgifterna om skördeskador
anses vara lämpad för Landsbygdsverket.
11 §. Delegationen för skördeskador.
Par agrafen föreslås bli ändrad så, att
delegation för skördeskador skall biträda
både jord- och skogsbruksministeriet och
Landsbygdsverket i frågor som gäller
ersättande av skördeskador. Eftersom
Landsbygdsverket föreslås bli tilldelat
uppgifter som gäller ersättande av
skördeskador är det ändamålsenligt att
delegationen biträder också myndigheten i
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fråga. Paragrafen föreslås dessutom bli
ändrad så, att också Landsbygdsverket är
företrätt i delegationen. En företrädare för
jord- och skogsbruksministeriet har varit
ordförande för delegationen, och det är
motiverat att en ny medlem företräder
Landsbygdsverket. Sedan tidigare har
finansministeriet
och
lantbruksproducenternas
centralorganisationer,
vilka
nämns
i
paragrafen, vardera haft företrädare i
delegationen.
1.13. Lagen om genomförande av
Europeiska gemenskapens
kvotsystem för mjölk och
mjölkprodukter
1 §. Tillämpningsområde. EG:s kvotsystem
för mjölk grundar sig för närvarande på
rådets förordning (EG) nr 1788/2003 om
införande av en avgift inom sektorn för
mjölk och mjölkprodukter, nedan rådets
förordning, genom vilken rådets förordning
(EEG) nr 3950/92 om införande av en
tilläggsavgift inom sektorn för mjölk har
upphävts. Detaljerade bestämmelser om
tillämpningen av rådets förordning finns i
kommissionens förordning (EG) nr 595/2004
om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EG) nr 1788/2003 om införande
av en avgift inom sektorn för mjölk och
mjölkprodukter,
nedan
kommissionens
förordning. Det kvotsystem för mjölk som
genomförs i Finland baserar sig på de ovan
nämnda EG-rättsakterna. Dessutom har
bestämmelser
utfärdats
också
genom
nationella författningar, som i synnerhet gör
det möjligt för producenterna att handla med
mjölkkvoter. De båda ovan nämnda
gemenskapsförordningarna har trätt i kraft
den 1 april 2004. En teknisk ändring som
beror på detta föreslås i paragrafen.
2 §. Behörig myndighet. Paragrafen
föreslås bli preciserad så att den avser också
det nya Landsbygdsverket. På samma gång
föreslås
att
landsbygdsnäringsdistrikten
ändras
till
arbetskraftsoch
näringscentralerna eftersom motsvarande
förvaltningsreform redan har genomförts.
3 §. Register. För närvarande godkänner
jordoch
skogsbruksministeriet

mjölkuppköparna och för ett register över
mjölkuppköpare, producenter, fastställda
referenskvantiteter, fettprocenter och avgifter
som skall betalas. Det föreslås att paragrafen
ändras så, att Landsbygdsverket sköter dessa
uppgifter som hänför sig till genomförandet
av EG:s kvotsystem för mjölk. Till
paragrafen föreslås bli fogad en bestämmelse
om
att
lagen
om
offentlighet
i
myndigheternas verksamhet (621/1999)
tillämpas beträffande offentligheten för
registeruppgifterna, utlämnandet av dem och
avgifterna
för
utlämnandet,
medan
personuppgiftslagen (523/1999) tillämpas i
fråga om personuppgifter. Beträffande tiden
för förvaring av uppgifterna föreslås en
bestämmelse enligt vilken uppgifterna
förvaras i registret i tio år från den sista
anteckningen, om det inte fortfarande är
behövligt att förvara uppgiften på grund av
sådan
övervakning
som
Europeiska
gemenskapens regelverk förutsätter. Det
föreslås att bestämmelsen om rätten att ge
dessa uppdrag eller en del av dem till en
sammanslutning slopas såsom obehövlig.
Enligt förslaget kan närmare bestämmelser
om förvaltningen av registret meddelas
genom förordning av statsrådet, och
Landsbygdsverket kan meddela föreskrifter
om det tekniska förfarandet vid driften av
informationssystemet, sökkriterierna och
andra villkor för användningen av systemet.
4 §. Referen skvantitet för leveranser. För
varje medlemsstat har det i rådets förordning
fastställts en sammanlagd kvot som de
sammanräknade
individuella
referenskvantiteterna inte får överskrida.
Referenskvantiteten är den kvantitet mjölk,
uttryckt i liter, som producenten under
produktionsperioden har rätt att producera
utan
någon
överskridningsavgift.
Producenten kan förfoga över en eller två
referenskvantiteter, av vilka den ena är
avsedd för leveranser och den andra är
avsedd
för
direktförsäljning.
Referenskvantiteten för leveranser avgränsas
i rådets förordning att gälla enbart helmjölk,
inte några andra mjölkprodukter. Därför
föreslås det att paragrafrubriken och
definitionen av leveransbegreppet ändras i
överensstämmelse
med
den
ändrade
gemenskapslagstiftningen.
Den
referenskvantitet som arbetskrafts- och

29
näringscentralen fastställer är individuell.
Samtidigt
föreslås
det
att
landsbygdsnäringsdistriktet
ändras
till
arbetskrafts- och näringscentralen.
5 §. Grund för referenskvantiteten. För
utfärdande av genomförandebestämmelser
som Europeiska gemenskapens lagstiftning
förutsätter och som i allmänhet är tekniska
har det stiftats en lag om verkställighet av
Europeiska gemenskapens gemensamma
jordbrukspolitik (1100/1994). Lagen är en
allmän lag och tillämpas på verkställigheten
av den gemensamma jordbrukspolitiken, om
inte något annat bestäms i lag. När riksdagen
behandlade den nämnda verkställighetslagen
förutsatte den att det genom lag skulle
bestämmas om grunderna för fastställandet
av näringsutövares produktionsrättigheter,
exempelvis mjölkkvoter. Därför stiftades
lagen om genomförande av Europeiska
gemenskapens kvotsystem för mjölk och
mjölkprodukter.
Producentens
referenskvantitet för den produktionsperiod
som började den 1 april 1995 fastställdes i
regel vara den produktionskvot som baserade
sig på lagen om temporära produktionskvoter
för mjölk (570/1984). Producenternas
produktionsrättigheter har fastställts och den
1 april 1997 anpassats till landskvoten genom
beslut av statsrådet (284/1997), så
bestämmelsen har mist sin betydelse till
denna del. På de grunder som anges ovan
föreslås bestämmelsen bli upphävd.
6 §. Referenskvantitet för direktförsäljning.
Gemenskapslagstiftningens definition av
begreppet
referenskvantitet
för
direktförsäljning har förändrats. Med
direktförsäljning
avses
enligt
rådets
förordning en producents totala försäljning
eller samtliga överlåtelser av mjölk direkt till
konsumenterna och en producents totala
försäljning eller samtliga överlåtelser av
andra mjölkprodukter. Den referenskvantitet
som arbetskrafts- och näringscentralen
fastställer är individuell. Samtidigt föreslås
det att landsbygdsnäringsdistriktet ändras till
arbetskrafts- och näringscentralen. Det
föreslås att 2 mom. ändras så, att
Landsbygdsverket fastställer ekvivalenter för
ost och andra mjölkprodukter, med undantag
för grädde och smör, som levereras från
lägenheten.
7 §. Uppköparens meddelande och

fastställande av referenskvantiteter. I
paragrafen föreskrivs om förfarandet vid
övergången till Europeiska gemenskapens
kvotsystem för mjölk den 1 april 1995. Av de
skäl som anförs i samband med 5 § föreslås
paragrafen bli upphävd såsom obehövlig.
8 §. Försummad överskridningsavgift.
Paragrafen föreslås bli ändrad tekniskt med
anledning av att gemenskapslagstiftningen
har ändrats. Bestämmelser om betalning av
och dröjsmålsränta på överskridningsavgift
finns i artikel 15 i kommissionens förordning
(EG) nr 595/2004.
8 a §. Nationell reserv. Paragrafen föreslås
bli upphävd. År 1997 gick man över till
del vis
administrativ
förmedling
av
referenskvantiteter. I det administrativt
organiserade
förfarandet
har
referenskvantiteter köpts till den nationella
reserven
med
medel
som
en
förskottsbetalning inbringat, för att sedan
säljas till producenter som har erlagt
förskottsbetalning.
Penningrörelsen
i
anslutning
till
den
administrativa
förmedlingen av referenskvantiteter har
skötts via gårdsbrukets utvecklingsfond. I
praktiken
har
arbetskraftsoch
näringscentralernas landsbygdsavdelningar
skött köpen och försäljningarna av
referenskvantiteter.
Användningen
av
gårdsbrukets
utvecklingsfonds
medel
förutsätter en bestämmelse i lag. Med stöd av
8 a §, som föreslås bli upphävd, har medel ur
gårdsbr ukets
utvecklingsfond
kunnat
användas för köp av referenskvantiteter till
den nationella reserven. Enligt förslaget skall
den bestämmelse som föreslås bli upphävd
överföras till 3 § i lagen om gårdsbrukets
utvecklingsfond (657/1966).
10 §. Delegation. En ändring som följer av
inrättandet av Landsbygdsverket föreslås i
sammansättningen i fråga om den delegation
som
tillsatts
för
beredningen
och
uppföljningen av de nationella åtgärder som
hänför
sig
till
genomförandet
av
kvotsystemet för mjölk. Statsrådets beslut om
kommittéer (218/1988) har upphävts den 1
januari 2003, så hänvisningen till det i 3
mom. har mist sin betydelse och hela 3 mom.
föreslås därför bli slopat.
11 §. Ändringssökande. Det föreslås att ett
omnämnande av Landsbygdsverket fogas till
1 mom. Samtidigt föreslås det att
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landsbygdsnäringsdistrikten
ändras
till
arbetskrafts- och näringscentralerna.
Det föreslås att 3 mom. ändras så, att
uttrycket vederbörande ministerium ersätts
med jord- och skogsbruksministeriet och de
sista meningarna slopas såsom obehövliga.
13 a §. Tillämpning på arbetskrafts- och
näringscentralerna. Med anledning av de
ovan föreslagna ändringarna föreslås det att
par agrafen upphävs såsom obehövlig.
15 §. Övergångsstadganden . Det föreslås
att paragrafen upphävs såsom obehövlig.
Dess 1 mom. har mist sin betydelse på grund
av gemenskapslagstiftningens företräde.
Ställningen för producenter som återupptar
produktionen
(så
kallade
SLOMproducenter)
regleras
uttömmande
i
kommissionens förordning (EG) nr 671/1995
om
tilldelning
av
en
särskild
referenskvantitet för vissa producenter av
mjölk och mjölkprodukter i Österrike och
Finland.
Likaså
har
jordoch
skogsbruksministeriet den 2 november 1995
första gången tillsatt den delegation som
nämns i 10 §, och mandatperioden för den
nuvarande delegationen, som tillsattes den 30
december 2003, upphör den 31 december
2007.
1.14. Lagen om förvaltningen av
landsbygdsnäringar i kommunerna
1 §. Det föreslås att 2 mom. ändras så, att
kommunen skall lämna handräckning och ge
utlåtanden och redogörelser också till
Livsmedelssäkerhetsverket
och
Landsbygdsve rket i ärenden som hör
samman
med
landsbygdsnäringarna,
rennäringen och naturnäringarna.
5 §. Det föreslås att omnämnandena i
1 mom.
av
landsbygdsdistrikten
och
jordbruksstyrelsen preciseras att gälla
arbetskrafts- och näringscentralerna och jordoch skogsbruksministeriet. I momentet
föreslås dessutom bli nämnt att också
Landsbygdsverket är en myndighet som
utövar tillsyn över det kommunala organets
verksamhet.
Landsbygdsverket
sköter
verkställighetsuppdrag, och för skötseln av
dem bör verket ha rätt att utöva tillsyn över
den
kommunala
landsbygdsnäringsmyndighetens verksamhet.

Enligt förslaget ändras hänvisningen i 2
mom. till en hänvisning till den gällande
lagen om statsandelar till kommunerna
(1147/1996).
1.15. Lagen om avträdelsepension
14 §. Paragrafen innehåller bestämmelser
om vilka myndigheter och organ som svarar
för verkställigheten. Enligt 1 mom. är dessa
arbetskraftsoch
näringscentralerna,
kommunernas
landsbygdsnäringsmyndigheter
och
lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, om
vilken bestäms i lagen om pension för
lantbruksföretagare. Det föreslås att också
jordoch
skogsbruksministeriet
och
Landsbygdsverket skall nämnas i momentet.
Ministeriet ansvarar för stödsystemet och
finansieringen
av
det,
medan
Landsbygdsverket svarar för styrningen av
landsbygdsnäringsmyndigheterna
vid
verkställighete n av lagen.
1.16. Lagen om avträdelseersättning för
lantbruksföretagare
28 §. Paragrafen innehåller bestämmelser
om vilka myndigheter och organ som svarar
för verkställigheten av lagen. Enligt 1 mom.
är
dessa
kommunernas
landsbygdsnäringsmyndigheter,
landsbygdsnäringsdistrikten
och
lantbruksföretagarnas pensionsanstalt. Det
föreslås
att
också
jordoch
skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket
nämns
i
momentet.
Jordoch
skogsbruksministeriet ansvarar redan nu med
stöd av 35 § för kostnaderna för
stödsystemet. I Landsbygdsverkets uppgifter
kommer att ingå styrning och uppföljning av
den
tillsyn
som
hänför
sig
till
verkställigheten av stödsystemet. Dessutom
föreslås det att landsbygdsnäringsdistrikten
ersätts
med
arbetskraftsoch
näringscentralerna, vilka numera sköter
landsbygdsnäringsdistriktens uppgifter.
31 §. Paragrafen innehåller bestämmelser
om vilka myndigheter som svarar för
öve rvakningen av stödsystemet, det vill säga
kommunens
landsbygdsnäringsmyndighet
och landsbygdsnäringsdistrikten. Det föreslås
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att paragrafen ändras så, att också
Landsbygdsverket nämns som en av de
myndigheter som sköter övervakningen.
Landsbygdsverkets uppgift i samband med
övervakningen består närmast i styrning av
den.
Dessutom
föreslås
det
att
landsbygdsnäringsdistri kten ersätts med
arbetskrafts- och näringsce ntralerna, vilka
numera sköter landsbygdsnäringsdistriktens
uppgifter.
1.17. Lagen om
generationsväxlingspension för
lantbruksföretagare
35 §. I 35 § finns bestämmelser om vilka
myndigheter och organ som svarar för
verkställigheten av lagen. Enligt paragrafen
är dessa jord- och skogsbruksministeriet,
kommunernas
landsbygdsnäringsmyndigheter,
landsbygdsnäringsdistrikten
och
lantbruksföretagarnas pensionsanstalt. Det
föreslås att momentet ändras så att också
Landsbygdsverket nämns, eftersom verkets
uppgifter kommer att omfatta styrning av
tillsynen över att lagen iakttas och av
uppföljningen av den. Dessutom föreslås det
att landsbygdsnäringsdistrikten ersätts med
arbetskrafts- och näringscentralerna, vilka
numera sköter landsbygdsnäringsdistriktens
uppgifter.
38 §. Paragrafen innehåller bestämmelser
om vilka myndigheter som svarar för
öve rvakningen av stödsystemet, det vill säga
kommunernas
landsbygdsnäringsmyndigheter
och
arbetskrafts- och näringscentralerna. Det
föreslås att paragrafen ändras så, att också
Landsbygdsverket nämns som en av de
myndigheter som sköter övervakningen.
Landsbygdsverkets uppgift i samband med
övervakningen består närmast i styrning av
den.
Dessutom
föreslås
det
att
landsbygdsnäringsdistrikten ersätts med
arbetskrafts- och näringscentralerna, vilka
numera sköter landsbygdsnäringsdistriktens
uppgifter.
1.18. Lagen om avträdelsestöd för
lantbruksföretagare
30 a §. I 2 mom. finns bestämmelser om de

organ som av den som får avträdelsestöd kan
kräva utredning vid be hov om att han eller
hon fortfarande uppfyller villkoren för
avträdelsestöd. Det föreslås att också
Landsbygdsverket nämns i momentet,
eftersom verket kommer att svara också för
styrningen av övervakningen.
34 §. Paragrafen innehåller bestämmelser
om verkställigheten av lagen. Det förslås att
också Landsbygdsverket nämns i 1 mom.
som verkställande myndighet. På Åland är
länsstyrelsen verkställighetsmyndighet. I
3 mom. föreskrivs om det avtal om
användningen av Europeiska gemenskapens
medel som avses i artikel 4.1 i rådets
förordning (EG) nr 1258/1999 om
finansiering
av
den
gemensamma
jordbrukspolitiken och som enligt gällande
lag
ingås
mellan
jordoch
skogsbruksministeriet, pensionsanstalten och
vid behov Ålands landskapsregering. I
avt alet
fastställs
de
uppgifter som
pensionsanstalten
respektive
Ålands
landskapsregering skall sköta i stället för
utbetalningsstället på det sätt som bestäms
om dem i den nämnda förordningen av rådet
och genom förordning av statsrådet. I avtalet
kan också tas in bestämmelser om tekniska
omständigheter som behövs för att
pensionsanstaltens
och
Ålands
landskapsregerings
lagstadgade
upplysningsskyldighet
och
andra
skyldigheter skall kunna uppfyllas, såsom
verifiering
av
utgifternas
riktighet,
tillhandahållandet av uppgifter som be hövs
för utbetalningsställets redovisning av
utgifterna och andra redogörelser samt
tidsfristerna för dem.
När paragrafen i sin gällande lydelse togs
in i lagen ansågs det att riket med stöd av
27 § 1 mom. 15 punkten och 29 § 1 mom.
3 punkten i självstyrelselagen för Åland
(1144/1991) hade lagstiftningsbehörighet i
fråga om beslut om utbetalningsstället och
dess uppgifter, varvid bestämmelser om det
som skulle tas in i avtalet med
pensionsanstalten och eventuellt med Ålands
landskapsregering skulle ha utfärdats genom
förordning av statsrådet. Senare har det dock
ansetts att de uppgifter som hör till
utbetalningsstället med stöd av 18 § 15
punkten i självstyrelselagen för Åland faller
under
landskapets
behörighet,
och
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bestämmelser om uppgifterna har utfärdat s
genom republikens presidents förordning om
skötseln av de uppgifter i landskapet Åland
som hör till utbetalningsstället för
garantisektionen vid Europeiska utvecklings och garantifonden för jordbruket (EUGFJ)
(1004/2001). Ett bemyndigande att ingå avtal
om
de
uppgifter
som
hör
till
utbetalningsstället finns i 3 § 3 mom. i den
nämnda förordningen.
Avtal med pensionsanstalten har med stöd
av
lagen
om
avträdelsestöd
för
lantbruksföretagare ingåtts av jord- och
skogsbruksministeriet på utbetalningsställets
vägnar. De uppgifter som hör till den
utbetalande
myndigheten
övergår
på
Landsbygdsverket den 1 maj 2007. Det är
också meningen att avtalsåtagandena i fråga
skall övergå på Landsbygdsverket, som vid
behov avses få ändra avtalet eller förlänga
dess giltighetstid på det sätt som därom
bestäms
i
den
gällande
gemenskapslagstiftningen.
36
§.
Kommunernas
landsbygdsnäringsmyndigheter, arbetskraftsoch näringscentralerna, Landsbygdsverket
och jord- och skogsbruksministeriet skall vid
sidan av pensionsanstalten övervaka att
mottagaren av avträdelsestöd inte bedriver
jordbruk och att såväl avträdaren som
förvärvaren iakttar förbinde lserna enligt
denna lag. Det föreslås att Landsbygdsverket,
som är den myndighet som i huvudsak
ansvarar för granskningarna, nämns bland de
övervakande myndigheterna.
40
§.
Enligt
paragrafen
är
pensionsanstalten skyldig att lämna jord- och
skogsbruksministeriet och arbetskrafts- och
näringscentralen nödvändiga uppgifter för
skötseln av uppgifterna enligt 36 § 1 mom.
samt för övervakning av stödsystemet för
beskogning av åker enligt lagen om
strukturpolitiska åtgärder inom jord- och
skogsbruket (1303/1994). Det föreslås att
också Landsbygdsverket nämns som en
myndighet som styr genomförandet av
övervakningen.
Dessutom
föreslås
i
momentet bli föreskrivet om skyldighet för
pensionsanstalten att lämna uppgifter till
verkställighetsmyndigheterna för skötseln av
uppgifterna enligt 36 § 1 mom.

1.19. Lagen om stöd för upphörande med
att bedriva jordbruk
63 §. Verkställighet av lagen. I paragrafen
anges vilka myndigheter och organ som
svarar för verkställigheten av lagen. Det
föreslås att också Landsbygdsverket, på
vilket i synnerhet tillsynsuppgifter övergår,
skall nämnas i paragrafen.
65 §. Ordnandet av tillsyn. Enligt
paragrafen axlas det huvudsakliga ansvaret
för tillsynen över användningen av
avträdelsestöd
av
jordoch
skogsbruksministeriet, som kan styra och
övervaka
också
pensionsanstaltens
verksam het till denna del. I 1 mom. föreslås
bli nämnt att Landsbygdsverket har rätt att
granska pensionsanstaltens verksamhet i
fråga om verkställandet av stödsystemet.
Rätten
att
styra
pensionsanstaltens
verksamhet kva rstår dock hos jord- och
skogsbruksministeriet.
I 2 mom. förpliktas pensionsanstalten att se
till att stöd inte betalas i strid med
förbinde lserna. Pensionsanstalten förpliktas
att ordna sin verksamhet så att jord- och
skogsbruksministeriet kan övervaka den.
Momentet föreslås bli ändrat så, att
pensionsanstaltens
verksamhet
kan
övervakas också av Landsbygdsverket.
Ordalydelsen i 3 mom. förblir oförändrad.
Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet
och arbetskrafts- och näringscentralerna skall
för sin del alltjämt övervaka infriandet av
avgivna fö rbindelser.
66 §. Utförande av kontroller som gäller
stödtagare och förbindelsegivare. Paragrafen
innehåller bestämmelser om utförande av
kontroller som gäller avträdare och
förvärvare. Det föreslås att 1 mom. ändras så,
att Landsbygdsverket fogas till listan över
myndigheter som har rätt att utföra
kontroller. I praktiken är avsikten att
kontrollverksamheten i huvudsak skall flyttas
över från arbetskrafts - och näringscentralerna
till Landsbygdsverket. Arbetskrafts- och
näringscentralen
och
kommunens
landsbygdsnäringsmyndighet bibehåller dock
rätten att utföra kontroller i enskilda fall, om
det anses vara ändamålsenligt. Likaså
kommer dessa myndigheter vid behov att ha
möjlighet att i samband med någon annan
kontroll utföra också en kontroll som gäller
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avträdelsestödet.
70 §. Rätt att få uppgifter för avgörande av
ärenden och för verkställande av lagstadgade
uppgifter. I 2 mom. föreskrivs om rätten för
myndigheterna att av pensionsanstalten få
uppgifter
som
är
nödvändiga
för
verkställande
och
övervakning
av
stödsystemet.
Det
föreslås
att
Landsbygdsverket fogas till den lista över
myndigheter som ingår i momentet.
Landsbygdsverket får därigenom rätt att få
uppgifter
om
alla
stödtagare
och
förbindelsegivare, alldeles som jord- och
skogsbruksministeriet har i gällande lag. De
regionala
myndigheterna
kommer
fortsättningsvis att ha endast en regionalt
begränsad rätt att få uppgifter.
73 §. Pensionsanstaltens rätt och skyldighet
att lämna uppgifter. I 3 mom. finns
bestämmelser
om
pensionsanstaltens
skyldighet
att
lämna
jordoch
skogsbruksministeriet
uppgifter
för
uppföljning och tillsyn. Det föreslås att också
Landsbygds verket anges ha rätt till
uppgifterna.
1.20. Lagen om stöd för nedläggning av
jordbruksproduktion
18 §. Verkställighet av lagen. Paragrafen
innehåller bestämmelser om verkställigheten
av lagen och om vilka myndigheter och
aktörer som svarar för den. Det föreslås att
1 mom. ändras så, att uttrycket vederbörande
ministerium
ersätts
med
jord- och
skogsbruksministeriet,
att
också
Landsbygdsverket
nämns
bland
myndigheterna
och
att
landsbygdsnäringsdistrikten ersätts med
arbetskrafts- och näringscentralerna, vilka
numera sköter de uppgifter som tidigare hört
till landsbygdsnäringsdistrikten.
20 §. Tillsyn. Enligt 1 mom. skall jord- och
skogsbruksministeriet,
landsbygdsnäringsdistrikten
och
kommunernas
landsbygdsnäringsmyndigheter vid sidan om
pensionsanstalten utöva tillsyn över att den
som får nedläggningsstöd inte bedriver
jordbruk för egen eller gemensam räkning
och att en överlåtare, som lägger ned sitt
jordbruk,
och
förvärvaren
fullföljer
förbindelserna i lagen. Momentet föreslås bli

ändrat så, att landsbygdsnäringsdistrikten
ersätts
med
arbetskraftsoch
näringscentralerna och att listan över de
myndigheter som utövar tillsyn upptar också
Landsbygdsverket, på vilket det är meningen
att tillsynsuppgifterna i huvudsak skall
öve rföras.
1.21. Lagen om pension för
lantbruksföretagare
17 §. Paragrafen innehåller bestämmelser
om tillsynen över pensionsanstalten. I 3
mom. föreskrivs om de myndigheter som har
rätt att få utredning över pensionsanstaltens
verksamhet. Principen är att denna rätt
tillkommer social- och hälsovårdsministeriet,
Försäkringsinspektionen
och
finansministeriet. Uppgifter som gäller
lagstiftningen
om
avträdelsestöd
till
lantbruksföretagare skall pensionsanstalten
dessutom
lämna
till
jordoch
skogsbruksministeriet. Momentet föreslås bli
ändrat så, att Landsbygdsverket får rätt till
samma
uppgifter
som
jordoch
skogsbruksministeriet, eftersom det är
meningen att övervakningen av stöden i fråga
skall skötas centralt av Landsbygdsverket.
2.

Närmare bestämmelser och
fö reskrifter

Det
föreslås
att
Landsbygdsverket
bemyndigas att utfärda rättsnormer i den
utsträckning det behövs för skötseln av
verkets uppgifter. Landsbygdsverket föreslås
kunna meddela föreskrifter med stöd av
lagen om verkställighet av Europeiska
gemenskapens
gemensamma
jordbrukspolitik, lagen om förfarandet vid
skötseln av stöduppgifter i fråga om
landsbygdsnäringar, lagen om finansiering av
landsbygdsnäringar, lagen om finansiering av
renhushållning och naturnäringar samt
skoltlagen. Föreskrifterna är tekniska och
gäller endast obetydliga detaljer, bland annat
i fråga om ansöknings-, beviljande- och
utbetalningsförfarandet i anslutning till
kvoter, stöd, bidrag och andra förmåner samt
förutsättningarna för utbetalning. Dessutom
föreslås verket kunna meddela föreskrifter
om tekniska detaljer i lagrings-, planerings och öve rvakningssystem som hänför sig till
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skötseln av kvoter, stöd, bidrag och andra
förmåner. Verket föreslås också kunna
meddela föreskrifter om övervakning av
tekniskt slag. Dessa föreskrifter kan utfärdas
med stöd av lagen om verkställighet av
Europeiska gemenskapens gemensamma
jordbrukspolitik till den del föreskrifterna
utgör verkställighet av de uppgifter som
föreskrivs
i
2
§
i
lagen
om
Landsbygdsverket.
Europeiska
gemenskapens lagstiftning anger strikta
förutsättningar och gränser för innehållet i
bestämmelserna om övervakning. Dessutom
bemyndigas Landsbygdsverket att meddela
föreskrifter om de formulär och blanketter
som behövs för skötseln av verkets uppgifter.
De föreslagna lagändringarna förutsätter
delvis också att förordningar som utfärdats
med stöd av de nämnda lagarna ändras till
motsvarande delar. Närmast är det fråga om
att ändra sådana befogenhetsbestämmelser
där en befogenhet som fastställs genom
förordning och som har tilldelats ministeriet
öve rförs på Landsbygdsverket.
3.
Ikraftträdande
De föreslagna lagarna avses träda i kraft
den 1 maj 2007, då Landsbygdsverket inleder
sin
verksamhet.
Åtgärder
som
verkställigheten av lagarna förutsätter
föreslås dock kunna vidtas redan innan
lagarna träder i kraft.
4.

Förhållande till grundlagen
s a m t l a g s t i ftningsordning

Enligt 80 § 2 mom. i grundlagen kan även
andra myndigheter än republikens president,
statsrådet och ministerierna genom lag
bemyndigas att utfärda rättsnormer i
bestämda frågor, om det med hänsyn till
föremålet för regleringen finns särskilda skäl
och regleringens betydelse i sak inte kräver
att den sker genom lag eller förordning.
Jämfört med ett bemyndigande att utfärda
förordning ställs det på ett bemyndigande av
detta slag ett mera långtgående krav på exakt
avgränsning, så att de ärenden som
bemyndigandet omfattar skall anges exakt i
lag. Tilläm pningsområdet för bemyndigandet
skall dessutom vara exakt avgränsat. I
grundlagsutskottets utlåtandepraxis har det i
fråga om bemyndigande att meddela

föreskrifter ägnats uppmärksamhet åt
målgruppen
för
föreskrifterna
och
föreskrifternas innehåll. Ett särskilt skäl att i
lag uppta bestämmelser om bemyndigande
att meddela föreskrifter kan anses föreligga
närmast när det är fråga om en sådan teknisk
reglering av smärre detaljer som inte
inbegriper prövningsrätt i någon större
utsträckning.
I flera av de lagar som föreslås bli ändrade
föreslås Landsbygdsverket få rätt att meddela
föreskrifter om frågor som avses vara
tekniska och om vissa förfaranden.
Bemyndigandet att meddela föreskrifter
avgränsas i propositionen
att
gälla
förfaranden
som
tillämpas
vid
verkställigheten till den del det inte skall
föreskrivas om dem genom lag eller
bestämmas om dem genom förordning av
statsrådet eller ministeriet. Bemyndigandet
att meddela föreskrifter hänför sig också till
Landsbygdsve rkets uppgifter i egenskap av
utbetalande
myndighet
och
centralförvaltningsmyndighet som svarar för
verkställandet av stöd, och det är en
nödvändig förutsät tning för skötseln av de
uppgifter och axlandet av det ansvar som i
gemenskapslagstiftningen
åläggs
den
utbet alande myndigheten. Det kan anses vara
fråga om teknisk reglering av smärre detaljer,
där det som bemyndigandet omfattar
definieras
exakt
i
den
nationella
lagstiftningen
och
i
Europeiska
gemenskapens
lagstiftning
och
där
tillämpningsområdet för bemyndigandena är
exakt avgränsat.
Regeringens proposition med förslag till
lagstiftning
om
inrättande
av
Landsbygdsverket (RP 140/2001) innehöll
motsvarande
bemyndiganden
för
Landsbygdsverket att meddela föreskrifter.
Grundlagsutskottet har i sitt utlåtande (GrUU
46/2001)
konstaterat
beträffande den
dåvarande
propositionen
att
Landsbygdsverkets behörighet att meddela
föreskrifter i de flesta fall inskränkte sig till
vissa tekniska detaljer av mindre betydelse
och
att
tillämpningsområdet
för
befogenheterna
var
tillräckligt
exakt
avgränsat.
De olika lagar som föreslås bli ändrade
innehåller många andra bestämmelser
beträffande
vilka
jordoch
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skogsbruksministeriet är medveten om att de
i sin nuvarande form inte uppfyller de kr av
som ställs bland annat i 80 och 124 § i
grundlagen. På grund av den tidtabell som
anvisats för beredningen av propositionen
har det dock i detta skede inte varit möjligt
att rätta de gamla bestämmelserna eller att
företa en totalreform av vissa lagar. Jord- och
skogsbruksministeriet är redo att så snart som
möjligt efter det att denna proposition har
överlämnats till riksdagen börja revidera
lagarna inom jordbruksområdet för att de
skall motsvara grundlagens krav. Till
exempel kommer en reform av lagen om
finansiering av landsbygdsnäringar i vilket

fall som helst att påbörjas vid ingången av
2007, och i fråga om lagstiftningen om
ersättande av översvämningsskador har den
arbetsgrupp som berett en reform sin
slutrapport redan klar så långt att den har
sänts för utlåtande.
Man torde kunna anse att 80 § 2 mom. i
grundlagen inte ställer några hinder för
utfärdandet av de nya bestämmelser som nu
föreslås. Regeringen anser det dock vara
öns kvärt att grundlagsutskottets utlåtande om
propositionen begärs.
Med stöd av vad som anförts ovan
föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslagen

1.
Lag
om ändring av lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma
jordbrukspolitik
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens
gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) 2 § 3 mom., 3 § 1 mom., rubriken för 5 a § och 5 a
§ 1 mom., 7 a § samt rubriken för 11 § och 11 § 1 mom., sådana de lyder i lag 273/2003, och
fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 273/2003, ett nytt 3 mom., varvid det
ändrade 3 mom. blir 4 mom., och till 11 §, sådan den lyder i nämnda lag 273/2003, ett nytt
4 mom. som följer:
2§
3§
Behörig myndighet
Övervakning
——————————————
Landsbygdsverket utgör den utbetalande
myndighet som avses i artikel 6 i rådets
förordning (EG) nr 1290/2005 om
finansieringen
av
den
gemensamma
jordbrukspolitiken,
nedan
finansieringsförordningen .
Landsbygdsverket ansvarar i fråga om de
uppgifter
som
ålagts
det
i
gemenskapslagstiftningen för övervakningen
av användningen av medel och anordnandet
av tillsynen inom sitt ansvarsområde samt för
utarbetandet
av
redogörelser
för
användningen av medel. Landsbygdsverket
styr och övervakar andra myndigheter när de
utför sådana uppgifter som den utbetalande
myndigheten ansvarar för enligt artikel 6 i
finansieringsförordningen.
Jord- och skogsbruksministeriet utser en
attesterande myndighet som avses i artikel 7 i
finansieringsförordningen. Till attesterande
myndighet kan enligt samtycke utses en
myndighet
eller
en
sådan
revisionssammanslutning eller revisor som
avses i revisionslagen (936/1994) eller i
lagen om revisorer inom den offentliga
förvaltningen och ekonomin (467/1999).

Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar
för tillsynen över att de rättsakter och
förfat tningar
som
gäller
Europeiska
gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik
iakttas. I fråga om de uppgifter som anges i
lagen om Landsbygdsverket (666/2006)
utövas tillsynen över iakttagandet av
rättsakterna
och
författningarna
av
Landsbygdsverket, och i fråga om de
uppgifter som anges i lagen om
Livsmedelssäkerhetsverket (25/2006) utövas
tillsynen av Livsmedelssäkerhetsverket.
——————————————
5a§
Den attesterande myndighetens rätt att
utföra inspektioner och få information
För utförande av granskningar som behövs
för
attestering
enligt
artikel 8
i
finansieringsförordningen
kan
den
attesterande myndigheten utföra inspektioner
hos de myndigheter eller sammanslutningar
som utför uppgifter som ankommer på en
utbetalande myndi ghet eller hos en
stödtagare. Den som utför inspektionen har
rätt att, i den omfattning uppdraget
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förutsätter,
inspektera
stödtagarens
husdjursbyggnader, odlingar, lokaliteter samt
övriga omständigheter som utgör en
förutsättning för betalning av stödet.
Inspe ktioner får dock inte utföras i lokaler
som omfattas av hemfriden.
——————————————
7a§
Förfarandet vid utförande av uppgifter
Vid utförandet av uppgifter enligt denna
lag
skall
dessutom
förvaltningslagen
(434/2003), språkl agen (423/2003) och det
som bestäms i 14 och 15 § i
statstjänstemannalagen (750/1994) iakttas.
När det gäller offentligheten i fråga om
handlingar och verksamhet skall lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet
iakttas.
På den som utför övervakning, granskning,
attestering eller andra uppgifter enligt denna
lag
tillämpas
bestämmelserna
om
straffrättsligt tjänsteansvar vid skötseln av
uppdraget.
Bestämmelser
om
skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen
(412/1974).
11 §
Närmare bestämmelser och föreskrifter

integrerade
administrations och
kontrollsystem som föreskrivs i rådets
förordning (EG) nr 1782/2003 om
upprättande av gemensamma bestämmelser
för system för direktstöd inom den
gemensamma jordbrukspolitiken och om
upprättande av vissa stödsystem för
jordbrukare och i kommissionens förordning
(EG) nr 1973/2004 om fastställande av
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning
(EG) nr 1782/2003 när det gäller de
stödsystem som avses i avdelning IV och IV
a i den förordningen och användningen av
uttagen mark för produktion av råvaror.
——————————————
Genom
förordning
av
jordoch
skogsbruksministeriet kan bestämmelser
utfärdas om förutsättningarna för utbetalning
av kvoter, stöd, bidrag och ersät tningar i den
utsträckning
som
verkställigheten
av
Europeiska
gemenskapens
lagstiftning
förutsätter. Landsbygdsverket kan meddela
föreskrifter om ansöknings-, beviljande- och
utbetalningsförfaranden i anslutning till
kvoter, stöd, bidrag och ersättningar s amt om
tekniska detaljer i anslutning till dels
lagrings -,
planeringsoch
övervakningssystem som hänför sig till
skötseln av dem, dels förvaltningen av
marknadsorganisationer som är förenliga
med EG:s gemensamma jordbrukspolitik, till
den del verkställigheten av Eur opeiska
geme nskapens lagstiftning förutsätter det och
föreskrifterna utgör verkställighet av de
uppgifter om vilka det föreskrivs i 2 § i lagen
om Landsbygdsverket. Dessutom meddelar
Landsbygdsverket de ansöknings-, avtals-,
övervaknings- och beslutsblanketter och
andra motsvarande blanketter som behövs för
utförande av dess uppgifter.
———

Genom förordning av statsrådet bestäms
om övervakningen av stödvillkor, det
förfarande
som
skall
iakttas
vid
övervakningen, fastställandet av bas- och
jordbruksskiftenas yttre och inre gränser,
mätmetoderna,
mätningssätten,
mätnoggrannheten och toleransen samt om
grunderna för minskning och avbr ytande av
stöd, minskningens storlek och det förfarande
genom vilket stödet minskas och avbryts, i
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.
den
utsträckning
som
förutsätts
i
Åtgärder som verkställigheten av lagen
kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 förutsätter får vidtas innan lagen träder i
om närmare föreskrifter för tillämpningen av kraft.
de tvärvillkor, den modulering och det
—————
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2.
Lag
om ändring av 2 a och 3 § i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 16 december 1966 om gårdsbrukets utvecklingsfond (657/1966) det
inledande stycket i 2 a § 1 mom. samt 2 a § 2 mom. och 3 § 4 mom., sådana de lyder i lag
1307/1994, som följer:
——————————————
2a§
Fondens medel får användas för köp av
Gårdsbrukets utvecklingsfond finns i
anslutning
till
jordoch referenskvantiteter för mjölk till och
skogsbruksministeriet. Fonden förvaltas av försäljning av dem från den nationella
en direktion som tillsätts av statsrådet. Om reserven samt även för inlösen till staten av
direktionens
sammansättning
och sådana lägenheter och områden som sålts på
mandatperiod bestäms genom fö rordning av exekutiv auktion enligt vad som föreskrivs
särskilt, samt för anskaffning av lägenheter
statsrådet. Direktionen skall
och områden till staten som säkerhet för
——————————————
Förvaltningen
av
gårdsbrukets statens fordran vid skuldsanering eller
utvecklingsfond samt fondens bokföring och annars.
———
betalningsrörelse sköts till andra delar än de
som nämns i 1 mom. av Landsbygdsverket,
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.
om inte uppgifterna genom lag särskilt har
Åtgärder som verkställigheten av lagen
överförts
på
Statskontoret.
Genom
förordning av statsrådet bestäms närmare om förutsätter får vidtas innan lagen träder i
de uppgifter i anslutning till detta som hör till kraft.
Landsbygdsverket.
3§
—————
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3.
Lag
om ändring av lagen om finansieri ng av landsbygdsnäringar
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) 25 §
1 mom., 26 § 2 mom., 27 § 1, 2 och 4 mom., 28 § 2 mom., 29 § 1 mom., 30 § 2 mom., 31 §
3 mom., 32 § 1 mom., 34 §, 35 § 2 mom., 37 § 1 mom., 41 § 1 mom., 43 § 2 mom., 44 § 1 och
2 mom., 45 § 3 mom., 46 § 4 mom., 52 § 2 mom., 55 § 1 mom., 58 § 1 mom., 60 och 63 §,
rubriken för 64 § och 64 § 2 och 3 mom. samt 65 § 1 mom. 6 punkten,
av dem 26 § 2 mom., 30 § 2 mom., 31 § 3 mom., 37 § 1 mom., 41 § 1 mom., 44 § 1 mom.,
46 § 4 mom. och 55 § 1 mom., sådana de lyder i lag 274/2003, 33 § 1 mom., 52 § 2 mom. och
60 §, sådana de lyder i lag 225/2002, 44 § 2 mom., sådant det lyder i lag 693/2004 och 64 § 2
och 3 mom., sådana de lyder i lag 44/2000, samt
fogas till lagen en ny 74 b § som följer:
25 §

27 §

Ränta på statliga lån

Gottgörelser för statliga lån

Kreditinstituten kan bevilja lån av medel ur
gårdsbrukets utvecklingsfond vilka anvisats
av jord- och skogsbruksministeriet (statliga
lån).
Landsbygdsverket
beslutar
om
beviljande av lån till kreditinstitut för statlig
långivning som genomförs med medel ur
fonden.
——————————————

Landsbygdsverket beslutar om den
gottgörelse för kapital och räntor som på
basis av statens ansvar skall betalas till
kreditinstitutet. Innan gottgörelse fastställs
skall Landsbygdsverket klarlägga att den
slutliga förlusten till följd av gäldenärens och
en eventuell borgensmans insolvens har
konstaterats och att förlusten inte har kunnat
täckas med medel från försäljningen av den
egendom som utgör säkerhet. Försäljning av
säkerheten krävs dock inte när gäldenären
eller en tredje person som ansvarar för lånet
vid företagssanering eller skuldsanering för
pri vatpersoner eller vid en annan liknande
reglering
eller
vid
reglering
av
säkerhetsansvaret får behålla den egendom
som utgör säkerhet. Landsbygdsverket skall
betala gottgörelsen till kreditinstitutet med
medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond.
Om kreditinstitutet efter betalningen av
gottgörelsen kan driva in utestående
amorteringar och räntor hos låntagaren, skall
instit utet betala de indrivna beloppen till
Landsbygdsverket för att intäktsföras i
gårdsbr ukets
utvecklingsfond.
Landsbygdsverket
kan
av
låntagaren
återkräva den gottgörelse som har betalts till
kreditinstitutet.
——————————————

26 §
Statens ansvar
——————————————
För att statens ansvar skall gälla krävs att
kreditinstitutet sköter lånet och säkerheterna
för det enligt denna lag samt de
bestämmelser och föreskrifter som utfärdats
med stöd av den samt iakttar god banksed.
Det kreditinstitut som har beviljat lånet är
även skyldigt att bevaka statens intressen.
Landsbygdsverket
kan
meddela
kreditinstitutet föreskrifter om det förfarande
genom vilket den egendom som utgör
säkerhet för lånet förvandlas till pengar
genom frivillig skuldsanering, exekutiv
auktion eller konkursförfarande.
——————————————
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Landsbygdsverket skall behandla en
ansökan om gottgörelse som gäller statliga
lån
inom
tre
månader
efter
att
kreditinstitutets ansökan har inkommit till
Landsbygdsverket och den slutliga förlusten
till följd av gäldenärens och en eventuell
borgensmans insolvens har konstaterats. Om
avgörandet av ansökan om gottgörelse
förutsätter att krediti nstitutet lämnar en
tilläggsutredning, räknas tiden om tre
månader från det att de tilläggsutredningar
som Landsbygdsverket begärt har lämnats in
till verket. Om tiden överskrids, är staten
skyldig att betala dröjsmålsränta för den
överskridande tiden enligt den räntefot som
avses i 4 § 1 mom. i räntelagen (683/1982).
——————————————

genomförande
av
projektet,
betalningslättnader,
uppbörden
av
amorteringar och ränta, tidpunkten för
betalningarna,
låneöverföringar,
extra
amorteringar och deras inverkan på
amorteringar som förfaller, betalning av en
fordran vars kapitalbelopp är litet,
konstaterande av statens ansvar för statliga
lån samt om övriga villkor i anslutning till
beviljande av lånen och skötseln av dem.
Landsbygdsverket kan meddela närmare
föreskrifter om förfaranden i anslutning till
beviljande av lånen och skö tseln av dem
samt om förfarandet för ändring av
lånevillkoren.
——————————————
31 §

28 §
Redovisning av statliga lån
——————————————
Betalningarna enligt Landsbygdsverkets
beslut med anledning av kreditinstitutets
ansökan om gottgörelse skall göras inom sju
bankdagar efter att kreditinstitutet har fått del
av beslutet.

De statliga lånens och räntestödslånens
penningrörelse
——————————————
Landsbygdsverket kan meddela föreskrifter
om i vilka fall kreditinstituten kan utföra
ovan nämnda uppgifter utan ett central t
finansiellt
institut.
Landsbygdsverket
undertecknar de i 1 mom. 3 punkten avsedda
skuldebreven på statens vägnar.

29 §
32 §
Ränta på räntestödslån
Statsborgen
Den totalränta som kreditinstitutet bär upp
för ett räntestödslån får vara högst lika stor
som den ränta som banken uppbär för lån
med normal ränta vilka beviljas för liknande
ändamål förhöjd med de extra kostnader som
beviljandet och skötseln av räntestödslånen
medför. Landsbygdsverket har rätt att inte
godkänna ett lån som räntestödslån, om
totalräntan på lånet avviker från den ovan
nämnda räntan.
——————————————
30 §
Allmänna bestämmelser om långivningen
——————————————
Genom förordning av statsrådet bestäms
om utlåtanden som krävs för ansökan om lån,
lyftandet av lånemedlen, tiden för

Landsbygdsverket eller en arbetskrafts- och
näringscentral med årlig fullmakt av
Landsbygdsverket kan på statens vägnar
ställa borgen som säkerhet för kapital och
ränta på lån med normala villkor och
räntestödslån
som
beviljats
landsbygdsföretag och andra stö dberättigade
sammanslutningar för anläggningstillgångar
och driftskapital samt för andra betalningar
enligt
kreditvillkoren.
Kapital
på
borgenskrediter får samtidigt vara obetalt till
ett belopp av högst 80 miljoner euro.
Bestämmelser om när borgen innehåller stöd
och hur stödbeloppet skall beräknas utfärdas
genom förordning av statsrådet. Låntagaren
skall för statsborgen betala en borgensavgift
som
intäktsförs
i
gårdsbrukets
utvecklingsfond. Kreditinstitutet ser till att
avgiften redovisas till staten. Om avgiftens
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belopp och uppbärandet av den bestäms
genom
förordning
av
statsrådet.
Landsbygdsverket kan meddela närmare
föreskrifter om förfarandet vid uppbärande
av borgensavgift.
——————————————
34 §
Avstående från regressanspråk
Landsbygdsverket
kan
besluta
att
lånekapital, räntor och borgensavgift för ett
lån som på grundval av borgen har betalts till
kreditinstitutet av statens medel skall lämnas
oindrivna hos den som på grund av bestående
arbetsoförmåga,
långvarig
arbetslöshet,
vårdnadsskyldighet eller av annan härmed
jämförbar orsak inte rimligen kan väntas
klara av betalningarna.
35 §
Ersättning för kreditinstituts kostnader
——————————————
Landsbygdsverket
beslutar
att
de
ersättningar enligt 1 mom. som betalts till
kreditinstitutet för skötseln av statliga lån
helt eller delvis skall återkrävas hos
kreditinstitutet, om kreditinstitutet inte har
skött ett statligt lån så som bestäms i denna
lag eller med stöd av den. Utan hinder av det
som bestäms i 46 § kan ersättningarna
återkrävas under hela lånetiden.

41 §
Övervakning
Jord- och skogsbruksministeriet ser till att
övervakningen av användningen av medel
har
ordnats
på
behörigt
sätt.
Landsbygdsve rket genomför övervakningen
av användningen av medel så att det med
hjälp av nödvändiga uppgifter om
användningen
av
medlen
och
kontrolluppgifter
kan
fastställas
om
förutsättningarna
för
beviljande
och
betalning av stöd har funnits och om
villkoren för beviljande och betalning av stöd
har beaktats. Handels- och industriministeriet
bär dock det primära ansvaret för
övervakningen
och
inspektionen
av
användningen av stöd för fö rädling och
marknadsföring i fråga om delfinansierat
stöd som avses i artiklarna 25–28 i EG:s
förordning om utveckling av landsbygden.
Landsbygdsverket kan meddela tekniska
föreskrifter
om
övervakningen
och
uppföljningen av användningen av lån och
stöd. I fråga om övervakning av stöd för
vilka handels- och industriministeriet
ansvarar kan motsvarande bestämmelser av
teknisk natur utfärdas genom förordning av
handels- och industriministeriet.
——————————————
43 §
Övervakningen inom kred itinstitut

37 §
Avgränsningar av frivillig skuldsanering
Vid frivillig skuldsanering får befrielse från
betalning av amortering på statliga lån inte
beviljas, om realsäkerheten för lånet eller
borgen genom affärsverksamhet eller därmed
jämförbar verksamhet tryggar betalningen av
amorteringen.
För
bibehållande
av
gäldenärens bostad, tryggande av företagets
fortsatta verksamhet eller av andra
synnerligen
vägande
skäl
kan
betalningsbefrielse dock beviljas. I sådana
fall skall ansökan föras till Landsbygdsverket
för avgörande.
——————————————

——————————————
Det kreditinstitut som beviljat lånet är
skyldigt att på en specificerad begäran ge
jordoch
skogsbruksministeriet
och
Landsbygdsverket sådana uppgifter som är
nödvändiga för att utreda om den sökande
varit i behov av stöd eller inte. Institutet är
också
skyldigt
att
ge
jordoch
skogsbruksministeriet,
Landsbygdsverket
eller en person som dessa bemyndigat de
uppgifter som behövs för att konstatera om
lånevillkoren samt Europeiska gemenskapens
regelverk, denna lag sam t de författningar
och föreskrifter som utfärdats med stöd av
den har iakttagits i övrigt. Den ovan nämnda
skyldigheten att lämna uppgifter gäller även
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sekretessbelagda uppgifter.

——————————————

44 §

45 §

Inspektionsrätt

Erhållande, utlämnande och hemlighållande
av uppgifter

Jordoch
skogsbruksministeriet,
Landsbygdsverket,
ar betskraftsoch
näringscentralerna, i fråga om delfinansierat
stöd enligt artiklarna 25—28 i EG:s
förordning om utveckling av landsbygden för
förädling
och
marknadsföring
av
jordbruksprodukter
handelsoch
industriministeriet samt i fråga om stöd för
åkerbeskogning
eller
andra
skogsbruksåtgärder skogscentralerna liksom
beträffande sådana avtal om miljöspecialstöd
som baserar sig på planer även de regionala
miljöcentralerna har rätt att låta sina
tjänstemän utan förhandsmeddelande utföra
de
inspektioner
som
behövs
för
övervakningen av att förutsättningarna och
villkoren i anslutning till beviljande,
betalning och användning av bidrag, lån och
andra stöd som avses i denna lag iakttas.
För att övervakningen och inspektionerna
skall kunna utföras på ett ändamålsenligt sätt
kan jord- och skogsbruksministeriet och
Landsbygdsverket bemyndiga en annan
myndighet eller en utomstående revisor att
utföra inspektioner vilka riktar sig mot dem
som förmedlar och beviljar stöd samt mot
stödtagarna och vilka har samband med
användningen av de stödformer som nämns i
1 mom. Revisorn skall vara en sådan
godkänd
revisor
eller
revisionssammanslutning som avses i
revisionslagen (936/1994) eller i lagen om
revisorer inom den offentliga förvaltningen
och
ekonomin
(467/1999).
Revisionssammanslutningen skall utse en
ansvarig revisor för inspektionen. På
revisorer och revisionssammanslutningar
som
bemyndigats
att
utföra
inspektionsuppdrag
tillämpas
förvaltningslagen, språklagen (423/2003)
samt lagen om offentlighet i myndigheternas
verksamhet (621/1999). Bestämmelserna om
straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på
revisorn
vid
skötseln
av
inspektionsuppdraget. Bestämmelser om
skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen
(412/1974).

——————————————
En myndighet som deltar i verkställigheten
av denna lag och skogscentralen har utan
hinder av tystnadsplikten rätt att till jord- och
skogsbruksministeriet,
Landsbygdsverket,
handels- och industriministeriet samt
miljöministeriet lämna en sådan i övrigt
sekretessbelagd uppgift för vidareförmedling
till vederbörande institution inom Europeiska
gemenskapen som behövs för övervakningen
av att Europeiska gemenskapens lagstiftning
har iakttagits då ett stöd beviljats med
delfinansiering av Europeiska gemenskapen.
46 §
Återkrav av stöd och statligt lån hos
stödtagaren
——————————————
Vederbörande
ministerium
och
Landsbygdsverket beslutar om återkrav och
indragning av de bidrag som de har bevi ljat. I
övrigt
beslutar
arbetskraftsoch
näringscentralen om återkrav och indragning
av stöd. Stödet skall återkrävas inom en
skälig tid med beaktande av grunden för
återkravet och personens betalningsförmåga.
Tiden för återbetalning av bidrag får vara
högst ett år och tiden för återbetalning av
statligt lån högst två år. När lån och bidrag
sägs upp och när stöd återkrävs skall
samtidigt beslutas om det kapital som skall
betalas skall betalas i en eller flera rater. Stöd
får inte återkrävas efter att tio år har förflutit
från utbetalningen av den sista stödposten.
——————————————
52 §
Ränta och dröjsmålsränta på belopp som
skall återbetalas
——————————————
Landsbygdsverket kan av särskilda skäl
besluta att den i 1 mom. avsedda räntan
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lämnas helt eller delvis ouppburen, om inte
något
annat
följer
av
Europeiska
gemenskapens lagstiftning.

ärendet och sitt utlåtande över besvären till
landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd.
63 §

55 §
Uttag av avgift för behandling av ärenden
Myndigheter
Verkställigheten av denna lag sköts av
jordoch
skogsbruksministeriet,
Landsbygdsverket,
arbetskraftsoch
näringscentralerna, skogscentralerna och de
kommunala
landsbygdsnäringsmyndigheterna. Till den
del det är fråga om stöd för förädling och
marknadsföring av jordbruksprodukter sköts
verkställigheten av denna lag även av
handelsoch
industriministeriet.
Verkställigheten
av
miljöstödet
för
jordbruket
sköts
av
jordoch
skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket
i samarbete med miljöministeriet. Genom
förordning av statsrådet bestäms närmare hur
behörigheten fördelas mellan ministerierna.
——————————————
58 §
Ändringssökande
I ett beslut som Landsbygdsverket och
arbetskrafts- och näringscentralen fattat med
stöd av denna lag får parten söka ändring
genom besvär hos landsbygdsnäringarnas
besvärsnämnd inom 30 dagar efter att han
har fått del av beslutet.
——————————————
60 §
Förfarandet vid ändringssökande
I de fall som avses i 58 § kan
besvärsskriften tillställas besvärsinstansen
eller den arbetskrafts- och näringscentral vars
beslut överklagas. Om ändring söks i ett
beslut som Landsbygdsverket fattat med stöd
av denna lag kan besvärsskriften tillställas
också Landsbygdsverket. Landsbygdsverket
och arbetskrafts- och näringscentralen skall
sända besvärsskriften samt handlingarna i

För beslut som har fattats med stöd av
denna lag tas avgift ut enligt vad som särskilt
bestäms
om
uttag
av
avgifter.
Landsbygdsve rkets och arbetskrafts- och
näringscentralens
beslut
angående
skuldsanering och andra betalningslättnader
för krediter samt beviljande av bidrag och
annat stöd är dock avgiftsfria. Även beslut av
landsbygdsnäringarnas
besvärsnämnd
angående
skuldsanering
och
andra
betalningslättnader är avgiftsfria.
64 §
Närmare bestämmelser och föreskrifter
——————————————
Genom
förordning
av
jordoch
skogsbruksministeriet bestäms om de
godtagbara kostnaderna för åtgärder som
stöds, om de maximala totalinvesteringar
som stöds, om tiden för genomförande av
projekt och åtgärder och om överföring av
stöd. Genom förordning av jord- och
skogsbruksministeriet kan bestämmas också
om förfarandet vid ansökan om samt
beviljande och betalning av stöd.
Landsbygdsverket
meddelar
närmare
föreskrifter om sökandens självkostnadsandel
i skuldsaneringsplanen och förfarandet vid
ersättning av kostnader i samband med
skuldsanering. Landsbygdsverket meddelar
föreskrifter om hur behövliga likviditets- och
lönsamhetskalkyler samt andra kalkyler,
utvecklingsplaner för landsbygdsföretag och
avtal om skuldsanering skall göras upp.
Dessutom
meddelar
Landsbygdsverket
föreskrifter
om
köpe och
skuldebrevsformulären, om ansöknings-,
avtals- och beslutsfo rmulären och om
detaljer i lagrings -, uppföljnings- och
övervakningssystem som ansluter sig till
skötseln av lån och stöd. Även handels- och
industriministeriet kan genom förordning
utfärda närmare bestämmelser om dessa
omständigheter till den del det är fråga om
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stöd för marknadsföring och förädling inom
dess förvaltningsområde.
65 §
Användningen av medel ur gårdsbrukets
utvecklingsfond
Gårdsbrukets utvecklingsfonds medel får,
utöver vad som ovan bestäms om
användningen av dem, användas för
——————————————
6) beskogning av åker i jord- och
skogsbruksministeriets, Landsbygdsverkets
eller arbetskrafts- och näringscentralens
besittning och behövliga skogsvårds- och
skogsförbättringsarbeten på de skogsmarker
som är i deras besittning, samt för
——————————————
74 b §
Uppgifter för Landsbygdsverket som följer av
tidigare lagstiftning

74 § föreskrivs om bestämmelser, föreskrifter
och avtalsvillkor som skall tillämpas på
rättsförhållanden som uppkommit innan
denna lag trätt i kraft sköts de uppgifter som
hört till jord- och skogsbruksministeriets
informations tjänstcentral
av
Landsbygdsverket, om inte annat föreskrivs
särskilt genom lag.
———
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
När denna lag träder i kraft överförs de
ärenden som har inletts vid jord- och
skogsbruksministeriet och som enligt denna
eller någon annan lag eller enligt en
förordning som utfärdas med stöd av lag hör
till Landsbygdsverkets uppgifter på det
nämnda verket för behandling. De
ansökningar om gottgörelse enligt 27 § som
är
anhängiga
vid
jordoch
skogsbruksministeriet avgörs dock vid jordoch skogsbruksministeriet.

Utan hinde r av vad som i 68, 69 och 71—
—————
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4.
Lag
om ändring av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 21 januari 2000 om finansiering av renhushållning och naturnäringar
(45/2000) 2 § 1 mom., 21 § 1 mom., 23 § 1 och 2 mom., 24 § 1 mom., 25 § 2 mom., 26 §
1 mom., 27 § 2 mom., 28 § 3 mom., 29 § 2 mom., 31 § 2 mom., 35 § 1 mom., 37 § 1 mom.,
39 § 2 mom., 40 § 1 och 2 mom., 42 § 3 mom., 45 § 1 mom., 50 § 2 mom., 55 § 1 mom., 56 §
1 mom., 60 §, rubriken för 64 § och 64 § 2 och 3 mom. samt 74 §,
av dem 31 § 2 mom., 40 § 1 och 2 mom. och 45 § 1 mom. sådana de lyder i lag 275/2004,
och
fogas till lagen en ny 76 a § som följer:
21 §
Statliga lån och ränta på dem
Kreditinstituten kan bevilja lån av medel ur
gårdsbrukets utvecklingsfond vilka anvisats
av jord- och skogsbruksministeriet (statliga
lån ).
Landsbygdsverket
beslutar
om
beviljande av lån till kreditinstitut för statlig
långivning som genomförs med medel ur
utvecklingsfonden.
——————————————

säkerhetsansvaret får behålla den egendom
som utgör säkerhet. Landsbygdsverket
betalar gottgörelsen till kreditinstitutet med
medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond.
Om kreditinstitutet efter betalningen av
gottgörelsen kan driva in utestående
amorteringar och räntor hos låntagaren, skall
det redovisa de indrivna beloppen till
Landsbygdsverket för att intäktsföras i
gårdsbrukets
utvecklingsfond.
Landsbygdsverket beslutar om återkrav hos
låntagaren av den gottgörelse som har betalts
till kreditins titutet.
——————————————

23 §
Gottgörelser för statliga lån

24 §

Landsbygdsverket beslutar om den
gottgörelse för kapital och räntor som på
basis av statens ansvar skall betalas till
kreditinstitut. Innan gottgörelsen fastställs
skall Landsbygdsverket klarlägga att den
slutliga förlusten till följd av gäldenärens och
en eventuell borgensmans insolvens har
konstaterats och att förlusten inte har kunnat
täckas med medel från försäljningen av den
egendom som utgör säkerhet. Försäljning av
säkerheten krävs dock inte när gäldenären
eller tredje man som ansvarar för lånet vid
företagssanering eller skuldsanering för
privatpersoner eller vid en annan liknande
reglering
eller
vid
reglering
av

Behandlingstiden för ansökan om gottgörelse
och dröjsmålsräntor på gottgörelser
Landsbygdsverket skall behandla en
ansökan om gottgörelse som gäller statliga
lån
inom
tre
månader
efter
att
kreditinstitutets ansö kan har inkommit till
Landsbygdsve rket och den slutliga förlusten
till följd av gäldenärens och en eventuell
borgensmans insolvens har konstaterats. Om
avgörandet av ansökan om gottgörelse
förutsätter
att
kreditinstitutet
lämnar
tilläggsutredning, räknas tiden om tre
månader från det att de tilläggsutre dningar
som Landsbygdsverket begärt har lämnats in.
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Om tiden överskrids, är staten skyldig att
betala dröjsmålsränta för den överskridande
tiden enligt den räntefot som avses i 4 § 1
mom. i räntelagen (633/19 82).
——————————————

skötseln av dem. Landsbygdsverket kan
meddela närmare föreskrifter om förfaranden
i anslutning till beviljande av lånen och
skötseln av dem samt om förfarandet för
ändring av lånevillkoren.
——————————————

25 §
28 §
Redovisning av statliga lån
——————————————
Betalningarna enligt Landsbygdsverkets
beslut med anledning av kreditinstitutets
ansökan om gottgörelse skall göras inom sju
bankdagar efter att kreditinstitutet har fått del
av beslutet.
26 §

De statliga lånens och räntestödslånens
penningrörelse
——————————————
Landsbygdsverket kan meddela föreskrifter
om i vilka fall kreditinstituten kan utföra
ovan nämnda uppgifter utan ett centralt
finansiellt inst itut eller ett finansiellt
serviceföretag.
Landsbygdsverket
undertecknar de i 1 mom. 3 punkten avsedda
skuldebreven på statens vägnar.

Ränta på räntestödslån
Den totalränta som kreditinstitutet bär upp
för ett räntestödslån får vara högst lika stor
som den ränta som banken uppbär för lån
med normal ränta vilka på sedvanliga villkor
beviljas för liknande ändamål förhöjd med de
extra kostnader som beviljandet och skötseln
av
räntestödslånen
medför.
Landsbygdsve rket har rätt att inte godkänna
ett lån som räntestödslån, om totalräntan på
lånet avviker från den ovan nämnda räntan.
——————————————
27 §
Allmänna bestämmelser om långivningen
——————————————
Genom förordning av statsrådet bestäms
närmare om utlåtanden som krävs för
ansökan om stöd, lyftandet av lånemedlen,
tiden
för
utförande
av
arbetet,
betalningslättnader,
uppbörden
av
amorteringar och ränta, ti dpunkten för
betalningarna,
låneöverföringar,
extra
amorteringar och deras inverkan på
amorteringar som förfaller, betalning av en
fordran vars kapitalbelopp är litet,
konstat erande av statens ansvar för statliga
lån och om övriga omständigheter i
anslutning till beviljande av lånen och

29 §
Ersättning för kreditinstitutens kostnader
——————————————
Landsbygdsverket
beslutar
att
de
ersättningar enligt 1 mom. som betalts till ett
kreditinstitut för skötseln av statliga lån helt
eller
delvis
skall
återkrävas
hos
kreditinstitutet, om kreditinstitutet inte har
skött ett statligt lån så som bestäms i denna
lag eller med stöd av den eller så som god
banksed kräver. Utan hinder av 43 och 44 §
kan ersättningarna återkrävas under hela
lånetiden.
31 §
Begränsningar i fråga om frivillig
skuldsan ering
——————————————
Vid frivillig skuldsanering får befrielse från
betalning av amorteringar på statliga lån inte
beviljas, om realsäkerheten för lånet eller
borgen genom affärsverksamhet eller därmed
jämfö rbar verksamhet tryggar betalningen av
amorteringarna.
För
bevarande
av
gäldenärens bostad, tryggande av företagets
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fortsatta verksamhet eller av andra
synnerligen vägande skäl kan befrielse från
betalning dock beviljas. I sådana fall skall
ansökan föras till Landsbygdsverket för
avgörande.
——————————————
35 §
Myndigheter
Verkställigheten av denna lag sköts av
jordoch
skogsbruksministeriet,
Landsbygdsverket,
arbetskraftsoch
näringscentralerna och de kommunala
landsbygdsnäringsmyndigheterna.
——————————————
37 §
Övervakning
Landsbygdsverket
skall
ordna
övervakningen av användningen av medel så
att det med hjälp av nödvändiga uppgifter om
användningen
av
medlen
och
kontrolluppgifter
konstateras
om
förutsättningarna
för
beviljande
och
betalning av stöd har funnits och om
villkoren för beviljande och utbetalning av
stöd har iakttagits.
——————————————
39 §
Tillsynen vid kreditinstitut
——————————————
Det kreditinstitut som beviljat lånet är
skyldigt att på en specificerad begäran lämna
Landsbygdsverket sådana uppgifter som är
nödvändiga för att utreda om den som ansökt
om lån varit i behov av stöd eller inte.
Kreditinstitutet är också skyldigt att lämna
jordoch
skogsbruksministeriet
och
Landsbygdsverket de uppgifter och för
granskning de handlingar som behövs för att
konstatera om lånevillkoren och Europeiska
gemenskapens rättsakter, denna lag och de
bestämmelser och föreskrifter som utfärdats
med stöd av den har iakttagits i övrigt. Den
ovan nämnda skyldigheten att lämna
uppgifter gäller även sekretessbelagda
uppgifter.

40 §
Inspektionsrätt
Jordoch
skogsbruksministeriet,
Landsbygdsverket och arbetskrafts- och
näringscentralerna har rätt att utan
förhandsmeddelande utföra de inspektioner
som behövs för övervakningen av att
förutsättningarna och villkoren i anslutning
till beviljande, utbetalning och användning
av bidrag, lån och andra stöd som avses i
denna lag iakttas.
För att tillsynen och inspektionerna skall
kunna utföras på ett ändamålsenligt sätt kan
jordoch
skogsbruksministeriet
och
Landsbygdsverket bemyndiga en annan
myndighet eller en utomstående revisor att
utföra inspektioner som riktar sig mot dem
som fö rmedlar och beviljar stöd samt mot
stödtagarna och som gäller användningen av
de stödformer som nämns i 1 mom. Revisorn
skall vara en sådan godkänd revisor eller
revisionssammanslutning som avses i
revisionslagen (936/1994) eller i lagen om
revisorer inom den offentliga förvaltningen
och ekonomin (467/1999). Den som
bemyndigats skall i sitt inspektionsuppdrag
iaktta
förvaltningslagen
(434/2003),
språklagen (423/2003), samiska språklagen
(1086/2003) och lagen om offentlighet i
myndighe ternas verksamhet (621/1999).
Bestämmelserna
om
straffrättsligt
tjänsteansvar tillämpas på revisorn vid
skötseln
av
inspektionsuppdraget.
Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i
skadeståndslagen (412/1974).
——————————————
42 §
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter
——————————————
En myndighet som deltar i verkställigheten
av denna lag har utan hinder av
tystnadsplikten rätt att till jord- och
skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket
och för vidarefö rmedling till vederbörande
myndighet inom Europeiska gemenskapen
lämna ut en sådan i övrigt sekretessbelagd
uppgift som behövs för övervakningen av att
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Europeiska gemenskapens lagstiftning har
iakttagits
då
stöd
beviljats
med
delfinansiering av gemenskapen.

besvärsnämnd inom 30 dagar efter att han
eller hon har fått del av beslutet.
——————————————
56 §

45 §
Förfarandet vid ändringssökande
Behörigheten vid återkrav
Jord- och skogsbruksministeriet och
Landsbygdsverket beslutar om återkrav och
indragning av de stöd som de har beviljat. I
övrigt
beslutar
arbetskraftsoch
näringscentralen om återkrav och indragning
av stöd. Stödet skall återkrävas inom en
skälig tid med beaktande av grunden för
återkravet och pe rsonens betalningsförmåga.
Tiden för återbetalning av bidrag får vara
högst ett år och tiden för återbetalning av
statligt lån högst två år. När lån och bidrag
sägs upp och när stöd återkrävs skall
samtidigt beslutas om det kapital som skall
betalas skall betalas i en eller flera rater. Stöd
får inte återkrävas efter det att tio år har
förflutit från utbetalningen av den sista
stödposten.
——————————————
50 §
Ränta och dröjsmålsränta på belopp som
skall återbetalas
——————————————
Landsbygdsverket kan av särskilda skäl
besluta att den i 1 mom. avsedda räntan
lämnas helt eller delvis ouppburen, om
stödtagarens förfarande har ägt rum under
förmildrande
omständigheter
eller
stödtagarens situation på grund av ålderdom,
sjukdom, bestående arbetsoförmåga eller
tvingande ekonomiska svårigheter eller av
någon annan motsvarande orsak är sådan att
räntorna inte skulle kunna drivas in.
55 §
Besvärsrätt
I ett beslut som Landsbygdsverket och
arbetskrafts- och näringscentralen fattat med
stöd av denna lag får en part söka ändring
genom besvär hos landsbygdsnäringarnas

Besvärsskriften
kan
tillställas
besvärsinstansen eller den arbetskrafts- och
näringscentral vars beslut överklagas. Om
ändring
söks
i
ett
beslut
som
Landsbygdsverket fattat med stöd av denna
lag kan besvärsskriften tillställas också
Lands bygdsverket. Landsbygdsverket och
arbetskrafts- och näringscentralen skall sända
besvärsskriften samt handlingarna i ärendet
och sitt utlåtande över besvären till
landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd.
——————————————
60 §
Uttag av avgift för behandling av ärenden
För beslut som har fattats med stöd av
denna lag tas avgift ut enligt vad som särskilt
bestäms
om
uttag
av
avgifter.
Landsbygdsve rkets och arbetskrafts- och
näringscentralens
beslut
angående
skuldsanering och andra lättnader i
betalningen av krediter samt bevi ljande av
stöd är dock avgiftsfria. Även beslut av
landsbygdsnäringarnas
besvärsnämnd
angående skuldsanering och andra lättnader i
betalningen av krediter är avgiftsfria.
64 §
Närmare bestämmelser och föreskrifter
——————————————
Genom
förordning
av
jordoch
skogsbruksministeriet bestäms om de
godtagbara kostnaderna för åtgärder som
stöds, om de maximala totalinvesteringar
som stöds, om tiden för genomförande av
projekt och åtgärder och om överföring av
stöd. Genom förordning av jord- och
skogsbruksministeriet kan bestämmas också
om förfarandet vid ansökan om samt
beviljande och betalning av stöd.
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Landsbygdsverket
meddelar
närmare
föreskrifter om sökandens självkostnadsandel
i skuldsaneringsplanen och förfarandet vid
ersättning av kostnader i samband med
skuldsanering. Landsbygdsverket meddelar
föreskrifter om hur behövliga likviditets- och
lönsamhetskalkyler samt andra kalkyler,
utvecklingsplaner för landsbygdsföretag och
avtal om skuldsanering skall göras upp.
Dessuto m
meddelar
Landsbygdsverket
föreskrifter
om
köpe och
skuldebrevsformulären, om ansöknings-,
avtals- och beslutsfo rmulären och om
detaljer i lagrings -, uppföljnings- och
övervakningssystem i anslutning till skötseln
av lån och stöd.
74 §
Statens ansvar för lån enligt tidigare
lagstiftning
I fråga om statens ansvar för statliga lån
som enligt den lagstiftning som gällde när
denna lag trädde i kraft beviljats av medel ur
gårdsbrukets utvecklingsfond iakttas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.
Landsbygdsverket beslutar emellertid om den
gottgörelse för kapital och räntor som på
basis av statens ansvar skall betalas till
kreditinstitutet.

76 a §
Uppgifter för Landsbygdsverket som följer av
tidigare lagstiftning
Utan hinder av vad som i 70—76 §
föreskrivs om bestämmelser, föreskrifter och
avtalsvillkor som skall tillämpas på
rättsförhållanden som uppkommit innan
denna lag trätt i kraft sköts de uppgifter som
hört till jord- och skogsbruksministeriets
informationstjänstcentral
av
Landsbygdsverket, om inte annat föreskrivs
särskilt genom lag.
———
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
När denna lag träder i kraft överförs de
ärenden som har inletts vid jord- och
skogsbruksministeriet och som enligt denna
eller någon annan lag eller enligt en
förordning som utfärdas med stöd av lag hör
till Landsbygdsverkets uppgifter på det
nämnda verket för behandling. De
ansökningar om gottgörelse enligt 23 § som
är
anhängiga
vid
jordoch
skogsbruksministeriet avgörs dock vid jordoch skogsbruksministeriet.

—————
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5.
Lag
om ändring av skoltlagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i skoltlagen av den 24 februari 1995 (253/1995) 20 § 1 mom., 55 § 1 mom. och 65 §
2 mom., sådana de lyder, 20 § 1 mom. och 65 § 2 mom. i lag 276/2004 och 55 § 1 mom. i lag
1379/2004, som följer:
20 §
Övervakning
Jordoch
skogsbruksministeriet,
Landsbygdsverket och arbetskrafts- och
näringscentralen
har
rätt
att
utan
förhandsmeddelande utföra de inspektioner
som behövs för övervakningen av att
villkoren i anslutning till beviljande,
utbetalning och användning av bidrag, lån
och andra stöd som avses i denna lag iakttas.
——————————————
55 §
Verkställighetsmyndigheter

iakttas vid verkställigheten av denna lag kan
utfärdas genom förordning av jord- och
skogsbruksministeriet.
——————————————
65 §
Närmare bestämmelser och föreskrifter
——————————————
Bestämmelser om styrning av stöd och om
stödnivåer kan utfärdas genom förordning av
jordoch
skogsbruksministeriet.
Landsbygdsverket meddelar föreskrifter om
formulären för köpe - och skuldebrev,
ansökningar och beslut samt om andra
formulär som behövs för verkställigheten av
denna lag.
———

Jordoch
skogsbruksministeriet,
Landsbygdsverket, Lapplands arbetskraftsDenna lag träder i kraft den 1 maj 2007.
och
näringscentral,
Åtgärder som verkställigheten av lagen
landsbygdsnäringsmyndigheten
i
Enare
kommun
samt
Forststyrelsen
sköter förutsätter får vidtas innan lagen träder i
verkställigheten av denna lag. N ärmare kraft.
bestämmelser om de förfaranden som skall
—————
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6.
Lag
om ändring av lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om
landsbygdsnäringar
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i
fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992) 13 a §, sådan den lyder i lag 39/1997,
ändras 2 § 1 mom., 3 § 2 mom., 10 §, 11 § 1 mom., 12 § och rubriken för 13 §, av dem 12 §
sådan den lyder i lag 1514/1994, samt
fogas till 13 § ett nytt 2 mom. som följer:
2§
Myndigheter
Jordoch
skogsbruksministeriet,
Landsbygdsverket,
arbetskraftsoch
näringscentralerna
och
kommunernas
landsbygdsnäringsmyndigheter
sköter
uppgifter
enligt
denna
lag
samt
övervaknings- och andra uppgifter i
anslutning till dem.
——————————————
3§
Beslut
——————————————
Om en myndighet som anges i 2 § har
beviljat stöd med avvikelse från ansökan
eller om ansökan har avslagits, ges sökanden
som beslut ett utdrag ur protokollet eller ett
separat beslut.
——————————————

arbetskrafts- och näringscentralen och
Landsbygdsverket har fattat får sökas genom
besvär
hos
landsbygdsnäringarnas
besvärsnämnd. Hos besvärsnämnden anförs
besvär också över beslut som länsstyrelsen i
landskapet Åland fattat i ärenden som avses i
denna lag. På sökande av ändring tillämpas i
övrigt förvaltningsprocesslagen (586/1996).
Besvärsskriften kan även lämnas in till den
myndighet i vars beslut ändring söks.
Myndigheten skall sända besvärsskriften
jämte handlingarna i ärendet och sitt
utlåtande om besvären till besvärsinstansen.
Ändring
i
ett
beslut
av
landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd som
gäller ett ärende som nämns i 7 eller 8 § får
sökas
genom
besvär
hos
högsta
förvaltningsdomstolen på det sätt som
bestäms i förvaltningsprocesslagen. Ändring
i andra beslut som besvärsnämnden meddelar
får
sökas
endast
om
högsta
förvaltningsdomstolen
beviljar
besvärstillstånd.

10 §

11 §

Ändringssökande

Ersättning till kommunen

Ändring i beslut som kommunens
landsbygdsnäringsmyndighet har fattat får
sökas genom besvär hos arbetskrafts- och
näringscentralen. Behörig att pröva besvären
är den arbetskrafts- och näringscentral inom
vars verksamhetsområde kommunen i fråga
är belägen. Ändring i beslut som

För utgifter som kommunen åsamkas av
skötseln av de uppgifter som avses i denna
lag betalas kommunen ersättning enligt lagen
om
statsandelar
till
kommunerna
(1147/1996). I sådana fall som avses ovan i
2 § 3 mom. betalas kommunen dock
ersättning enligt de grunder som anges i en
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förordning av statsrådet.
——————————————
12 §
Avgifter för beslut
För myndigheters beslut som gäller stöd
enligt denna lag tas avgift ut enligt vad som
bestäms särskilt om uttag av avgifter. Den
kommunala landsbygdsnäringsmyndighetens
och arbetskrafts- och näringscentralens
expeditioner är avgiftsfria, dock inte
arbetskraftsoch
näringscentralens
expeditioner i besvärsärenden.
13 §

utbetalningsförfarandet i anslutning till
kvoter, stöd, bidrag och ersättningar samt om
tekniska detaljer i anslutning till lagrings-,
planerings - och övervakningssystem som
hänför sig till skötseln av dem, till den del
verkställigheten
av
den
nationella
lagstiftningen
eller
Europeiska
gemenskapens lagstiftning förutsätter det och
föreskrifterna utgör verkställighet av de
uppgifter om vilka det föreskrivs i 2 § i lagen
om Landsbygdsverket (666/2006). Dessutom
meddelar Landsbygdsverket föreskrifter om
sådana ansöknings-, avtals -, övervaknings och beslutsblanketter och andra motsvarande
blanketter som behövs för utförande av dess
uppgifter.
———
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

Närmare bestämmelser och föreskrifter

——————————————
Landsbygdsverket kan meddela föreskrifter
om
ansöknings -,
beviljande och
—————

7.
Lag
om ändring av 14 § i lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 15 juli 2005 om ver kställighet av systemet med samlat gårdsstöd
(557/2005) 14 §, som följer:
14 §
Registeransvarig, användare och ändamål
Landsbygdsverket ansvarar i egenskap av
registerägare
för
förandet
av
stödrättighetsregistret medan jord- och
skogsbruksministeriets
informationstjänstcentral ansvarar för det
tekniska upprätthållandet av det. Jord- och
skogsbruksministeriet,
Landsbygdsverket,
jordoch
skogsbruksministeriets
informationstjänstcentral, arbetskrafts- och
näringscentralernas landsbygdsavdelningar

och
kommunernas
landsbygdsnäringsmyndigheter har utan
hinder av sekretessbestämmelserna rätt att få
uppgifter ur registret vid ko ntroller av
stödrättigheter och samkörning av uppgifter i
överensstämmelse med artikel 21 i
förordningen om gårdsstöd samt vid annan
administration av stödrättigheter enligt
förordningen om gårdsstöd.
———
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
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kraft.
—————

8.
Lag
om ändring av 25 och 27 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och
trädgårdso dlingen (1559/2001) 25 § 3 mom. och 27 § som följer:
25 §
Ansökningsförfarande
——————————————
Landsbygdsverket meddelar föreskrifter
om ansökningstiderna. Genom förordning av
jord- och skogsbruksministeriet bestäms om
vilken behöriga myndighet ansökan om
respektive stödform skall lämnas in till.
27 §
Beviljande av undantag

som föreskrivs i 10 § 2 mom. 1 punkten. Vid
prövning av om särskilda skäl föreligger
skall den sökandes möjlighet att på ett rimligt
avstånd skaffa tillräckligt med åkrar som
lämpar sig för odling, idkande av
husdjur sskötsel i syfte att förvärva inkomster
samt andra motsvarande omständigheter
beaktas.
Landsbygdsverket kan av särskilda skäl
bevilja en sökande undantag från de tekniska
krav i fråga om växthusens konstruktion som
avses i 11 § 2 mom. 4 punkten. Vid prövning
av om särskilda skäl föreligger skall de
växter som odlas, byggnadsmaterialens
lämplighet
samt
andra
motsvarande
omständigheter beaktas.
Undantag enligt denna paragraf skall sökas
årligen
vid
en
tidpunkt
som
Landsbygdsve rket bestämmer.
———

Landsbygdsverket kan av särskilda skäl
bevilja en sökande undantag från andra
villkor som föreskrivs i 3 § 2 mom. 2
punkten än det som gäller ålder. Vid
prövning av om särskilda skäl föreligger
skall särdragen hos företagsformen, tidigare
stödberättigande pr oduktion samt andra
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.
Åtgärder som verkställigheten av lagen förmotsvarande omständi gheter beaktas.
Landsbygdsverket kan av särskilda skäl utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.
bevilja en sökande undantag från det villkor
—————
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9.
Lag
om ändring av lagen om landsbygdsnäring sregistret
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 29 december 1994 om landsbygdsnäringsregistret (1515/1994) 1 § 1
mom., 2 §, 3 § 1 mom. och 7 § 5 mom., av dem 2 § sådan den lyder i lag 305/2005, som
följer:
1§

egenproducerat utsäde, enligt
bestäms om saken i nämnda lag.

vad

som

Lagens tillämpningsområde
3§
För skötseln av uppgifterna inom jord- och
skogsbruksministeriets ansvarsområde förs
administrativa register, vilka omfattar
gårdsbruksenheterna,
skogsbrukslägenheterna, trädgårdsföretagen,
pälsfarmerna, rennäringsföretagen och övriga
kunder
inom
jordoch
skogsbruksministeriets ansvarsområde samt
lägenheter med ett eller flera produktionsdjur
eller andra djurhållningsenheter, samt
statistikregister. Tillsammans utgör de ssa
register landsbygdsnäringsregistret. Nämnda
företag och enheter benämns nedan
registerenheter.
——————————————
2§
Registrets ändamål
Uppgifterna i registret används inom jordoch skogsbruksministeriets ansvarsområde
vid förvaltning och övervakning av stöd samt
tillsyn över iakttagandet av lagstiftningen om
djurens hälsa och välfärd, växthälsa,
insatsvaror som används inom jordbruk,
jordbruksprodukter och livsmedel, vid
beredning av beslutsfattandet om de nämnda
uppgifterna, vid planering av åtgärder och
uppföljning av deras verkningar, för
statistiska ändamål och för forskning. Vidare
kan uppgifterna i registret användas vid uttag
av den ersättning enligt 6 c § i lagen om
växtförädlarrätt (789/1992) som skall betalas
till
sortägaren
för
nyttjande
av

Förande av registret
Registret förs av Landsbygdsverket,
Livsmedelssäkerhetsverket och jord- och
skogsbruksministeriets
informationstjänstcentral, var och en av dem
till den del som gäller det egna
ansvarsområdet.
Jordoch
skogsbruksministeriets
informationstjänstcentral svarar för det
tekniska upprätthållandet av registret.
Registret används och uppdateras i den
omfattning som skötseln av de föreskrivna
uppgifterna förutsätter av jord- och
skogsbruksministeriet,
Landsbygdsverket,
Livsmedelssäkerhetsverket,
jordoch
skogsbruksministeriets
informationstjänstcentral, arbetskrafts- och
näringscentralerna,
kommunernas
landsbygdsnäringsoch
livsmedelstillsynsmyndigheter,
länsstyrelserna och kommunalveterinärerna.
——————————————
7§
Givande och utlämnande av registeruppgifter
——————————————
Den
registeransvarige
beslutar
om
utlämnande av uppgifter till utomstående.
———
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.
Åtgärder som verkställigheten av lagen för-
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utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.
—————
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10.
Lag
om ändring av 25 kap. 8 § i ärvdabalken
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i ärvdabalken av den 5 februari 1965 (40/1965) 25 kap. 8 §, sådan den lyder i lag
612/1989, som följer:
25 kap.
Om skifte av gårdsbruksenhet som hör till
kvarlåtenskap

kvarlåtenskapen ingående gårdsbruksenhet,
lägenhet eller lägenhetsdel i enlighet med
detta kapitel skall tas med i deras arvslotter,
har de bästa yrkesförutsättningarna att idka
sådant lantbruk som kan komma i fråga,
4) är det med beaktande av 4 § möjligt att i
samband med skiftet överlåta områden från
en gårdsbruksenhet till andra delägare samt
5) vilket är det gängse värdet på den
gårdsbruksenhet, lägenhet eller lägenhetsdel
som hör till kvarlåtenskapen och vilket är det
beräknade värdet enligt 2 §.
Godkänner delägaren inte arbetskrafts- och
näringscentralens utlåtande, kan han inom en
månad från det han bevisligen fick del av
detta begära utlåtande av Landsbygdsverket
om de omständigheter som nämns i 1 mom.
Landsbygdsverket skall sända utlåtandet till
den som har begärt det och till
skiftesmannen.
Arbetskrafts- och näringscentralen och
Landsbygdsverket skall avge utlåtandena i
brådskande ordning.
———

8§
Innan ett slutligt arvskifte enligt detta
kapitel förrättas skall skiftesmannen, vid
behov eller då en delägare i dödsboet yrkar
det, begära utlåtande av den arbetskrafts- och
näringscentral inom vilken driftscentret för
den gårdsbruksenhet som helt eller delvis hör
till kvarlåtenskapen är beläget. Utlåtandet
skall gälla följande frågor:
1) är den gårdsbruksenhet som hör till
kvarlåtenskapen sådan att odlaren och
medlemmarna av hans familj kan få sin
huvudsakliga utkomst av den eller utgör de i
kvarlåtenskapen ingående lägenheterna och
lägenhetsdelarna var för sig eller tillsammans
med lägenheter och lägenhetsdelar som ägs
av den lämpliga övertagaren av gårdsbruket
eller hans make, eller tillsammans med den
del som i fall som avses i 1 b § 2 mom.
tillhör den efterlevande maken, ett sådant
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.
gårdsbrukskomplex
att
odlaren
och
När denna lag träder i kraft behandlas de
medlemmarna av hans familj kan få sin
ärenden som har inletts vid jord- och
huvudsakliga utkomst av det,
2) har den som önskar att en skogsbruksministeriet och som enligt denna
gårdsbruksenhet, lägenhet eller lägenhetsdel, lag hör till Landsbygdsverkets uppgifter dock
som hör till kvarlåtenskapen, i enlighet med vid jord- och skogsbruksministeriet i enlighet
detta kapitel skall tas med i hans arvslott med de bestämmelser som gällde vid
tillräckliga yrkesförutsättningar att idka ikraftträdandet.
Åtgärder som verkställigheten av lagen förgårdsbruk,
3) vem av flera sådana lämpliga övertagare utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.
av gårdsbruk, som önskar att en i
—————
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11.
Lag
om ändring av lagen om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella
översvämningar
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 18 mars 1983 om ersättande av skador som förorsakats av
exceptionella översvämningar (284/1983) 4 § 1 mom. samt 5 och 7 §, av dem 4 § 1 mom. och
5 § sådana de lyder i lag 92/1995, och
fogas till 4 §, sådan den lyder i nämnda lag 92/1995, ett nytt 3 mom. som följer:
handlingar som behövs.
4§
Landsbygdsverket meddelar föreskrifter
5§
om inom vilken tid den skadelidande för att
Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet
få ersättning skall göra en ersättningsansökan
hos landsbygdsnäringsmyndigheten i den beslutar om beviljande av ersättning och
kommun inom vilken den skadade betalar ersättningen sedan Landsbygdsverket
fastigheten eller det skadade lösöret finns i de enskilda fallen har konstaterat att det är
eller, ifall det är fråga om en skada som har fråga om ersättande av skador som avses i
drabbat en gårdsbruksenhet eller där denna lag och inom ramen för anslaget har
befintligt
lösöre,
hos ställt de utgående från de enskilda fallen
landsbygdsnäringsmyndigheten
i
den uträknade och för ersättande av skadorna
medlen
till
kommun
där
gårdsbruksenhetens behövliga
driftscentrum är beläget. Landsbygdsverket landsbygdsnäringsmyndighetens disposition.
förordning
av
jordoch
meddelar
föreskrifter
om
den Genom
bestäms
om
ansökningsblankett som skall användas för skogsbruksministeriet
ansökan om ersättning och om de utredningar ersättni ngsprocenten, som kan vara olika stor
för skador och kostnader av olika slag.
som skall fogas till ansökan.
——————————————
7§
Till de regionala skogscentralerna kan för
Om inte något annat bestäms i denna lag,
sakkunnighjälp som de har gett betalas
ersättning ur det anslag som avses i 1 § 2 iakttas dessutom i tillämpliga delar lagen om
mom. på de grunder om vilka det bestäms förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i
genom
förordning
av
jordoch fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).
———
skogsbruksministeriet.
Kommunens
landsbygdsnäringsmyndighet skall, efter att
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.
ha utfört de värderingar som anges i 2 mom.,
Åtgärder som verkställigheten av lagen
lämna in till Landsbygdsverket kopior av
ansökningarna och värderingsprotokollen, av förutsätter får vidtas innan lagen träder i
bilagorna till ans ökan och av de andra kraft.
—————
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12.
Lag
om ändring av lagen om ersättande av skö rdeskador
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 21 december 2000 om ersättande av skördeskador (1214/2000) 6 §,
7 §, 8 § 5 mom., 10 § 2 mom. samt 11 § som följer:
6§
Växtarternas priser per enhet
I fråga om växtarter som är ersättningsgilla
enligt denna lag meddelar Landsbygdsverket
årligen föreskrifter om priser per enhet vilka
tillämpas vid värderingen av skördeskador.
Som beräkningsgrund för priset per enhet
anses
interventionspriset
eller
det
marknadspris som betalats året före
skadeåret, varvid även senare utveckling på
marknaden
kan
beakt as. Om inget
interventions- eller marknadspris finns,
meddelar Landsbygdsverket föreskri fter om
priset per enhet efter att ha hört delegationen
för skördeskador. Vid bestämmandet av
priset per enhet kan produktionsstöd som
betalas för växtarten beaktas.
7§
Normskörd
Med växtartens normskörd avses den
genomsnittliga årsskörd per arealenhet som
erhållits
från
normskördeområdet.
Normskörden beräknas på grundval av
skördestatistiken för de fem år som föregår
skadeåret såsom ett aritmetiskt medelvärde.
Från detta beräkningssätt kan avvikelse göras
av särskilda skäl eller om behövlig
skördestatistik inte står till förfogande.
Värdet av en växtarts normskörd beräknas
så att det pris per enhet för växtarten i fråga
som
anges
i
en
föreskrift
av
Landsbygdsve rket används som koefficient.
Med
värdet
av
brukningsenhetens
normskörd avses summan av värdena av de

på brukningsenheten odlade enligt denna lag
ersättningsgilla växtarternas normskördar
multiplicerade med odlingsarealerna.
För bestämmandet av normskördar indelas
landet i normskördeområden vilka utgörs av
arbetskraftsoch
näringscentralernas
verksamhetsområden.
Landsbygdsverket
meddelar
årligen
föreskrifter
om
normskördar per växtart för respektive
normskördeområde.
8§
Lägenhetsbestämd skördeskadeersättning
——————————————
Ersättning enligt denna paragraf skall sökas
innan skörden inleds på skadeområdet.
Ersättning för övervintringsskada skall sökas
innan det skadade växtbeståndet bryts upp,
dock senast den 30 juni efter det att skadan
uppdagats. Ersättningsfrågan handläggs av
landsbygdsnäringsmyndigheten
i
den
kommun inom vilken brukningsenhetens
driftscentrum finns. Landsbygdsverket kan
meddela
föreskrifter
om
ansökningsförfarandet.
10 §
Kommunens landsbygdsnäringsmyndighets
uppgifter
——————————————
Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet
skall tillställa Landsbygdsverket de uppgifter
som
hänför
sig
till
skördeskadeersättningarna.
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Landsbygdsverket kan meddela föreskrifter
om förfarandena i anslutning till inlämnandet
av uppgifter.

ersättande av skördeskador. I delegationen
ingår
företrädare
för
jordoch
skogsbruksministeriet,
finansministeriet,
Landsbygdsverket
och
11 §
lantbruksproducenternas
centralorganisationer.
Angående
delegationen och dess uppgifter föreskrivs
Delegationen för skördeskador
närmare genom förordning av statsrådet.
För beredningen av åtgärder som avses i
———
denna lag tillsätter statsrådet en delegation
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.
för skördeskador, vars uppgift är att biträda
Åtgärder som verkställigheten av lagen
jordoch
skogsbruksministeriet
och förutsätter får vidtas innan lagen träder i
Landsbygdsverket i frågor som gäller kraft.
—————

13.
Lag
om ändring av lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk
och mjölkprodukter
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 17 mars 1995 om genomförande av Europeiska gemenskapens
kvo tsystem för mjölk och mjölkprodukter (355/1995) 5, 7, 8 a och 13 a §,
av dem 8 a § sådan den lyder i lag 550/1997 och 13 a § sådan den lyder i lag 38/1997, och
ändras 1—4 och 6 §, i 8 § rubriken och 1 mom., 10 § samt 11 § 1 och 3 mom.,
av dem 6 §, rubriken för 8 § och 8 § 1 mom. sådana de lyder i lag 443/2002 och 11 §
3 mom. sådant de t lyder i lag 550/1997, som följer:

2§

uppgift eller uppgiftskategori överföra
uppgifter som hör till dess behörighet på
arbetskraftsoch
näringscentralerna.
Referenskvantiteten och den fettprocent som
hör samman med referenskvantiteten
(grundfettprocent)
fastställs
av
den
arbetskrafts- och näringsce ntral inom vars
verksamhetsområde
gårdsbruksenhetens
driftscentrum är beläget.
I landskapet Åland utför länsstyrelsen de
uppgifter som enligt denna lag ankommer på
arbetskrafts- och näringscentralerna.

Behörig myndighet

3§

Verkställigheten av denna lag ankommer
på
jordoch
skogsbruksministeriet,
Landsbygdsverket och arbetskrafts- och
näringscentralerna.
Landsbygdsverket kan i fråga om någon

Register

1§
Tillämpningsområde
Denna lag gäller tillämpning av rådets
förordning (EG) nr 1788/2003 om införande
av en avgift inom sektorn för mjölk och
mjölkprodukter, nedan rådets förordning ,
och
av
kompletterande
gemenskapslagstiftning.

Landsbygdsverket
godkänner
mjölkuppköparna och för ett register där det
införs
uppgifter
om
fastställda
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referenskvantiteter, fettprocenter och avgifter
som
skall
betalas
samt
behövliga
individualiserings- och kontaktuppgifter i
fråga om mjölkuppköpare och producenter.
Beträffande offentligheten för uppgifterna i
registret, utlämnandet av dem och avgifterna
för utlämnandet tillämpas lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999), och beträffande behandlingen av
personuppgifter
tillämpas
perso nuppgiftslagen (523/1999). Uppgifterna
förvaras i registret i tio år från den sista
antec kningen, om det inte fortfarande är
behövligt att förvara uppgifterna på grund av
sådan
övervakning
som
Europeiska
gemenskapens regelverk förutsätter.
Närmare bestämmelser om förvaltningen
av registret kan meddelas genom förordning
av statsrådet. Landsbygdsverket kan meddela
föreskrifter om det tekniska förfarandet vid
driften
av
informationssystemet,
sökkriterierna och andra villkor för
användningen av systemet.
4§
Referenskvantitet för leveranser
Arbetskraftsoch
näringscentralen
fastställer på ansökan av en sådan producent
som avses i artikel 5 punkt c i rådets
förordning en individuell referenskvantitet
och grundfettprocent för en producent som i
enlighet med artikel 5 punkt f i rådets
förordning bö rjar leverera mjölk till en
uppköpare som avses i artikel 5 punkt e.
Referenskvantiteten för leveranser är den
kvantitet mjölk, uttryckt i liter, som
producenten under en tolvmånadersperiod
som inleds den 1 april respektive år, nedan
produktionsperiod, har rätt att utan någon
överskridningsavgift leverera till den ovan
avsedda uppköparen.
6§
Referenskvantitet för direktförsäljning
Arbetskraftsoch
näringscentralen
fastställer på ansökan av producenten en
individuell
referenskvantitet
för
direktförsäljning för en producent som
bedriver sådan direktförsäljning som avses i

artikel 5 punkt g i rådets föro rdning.
Referenskvantiteten för direktförsäljning är
den kvantitet, uttryckt i liter, som
producenten under produktionsperioden har
rätt att utan någon överskridningsavgift sälja
eller överföra i form av mjölk direkt till
konsumenten eller i form av andra
mjölkpr odukter.
Landsbygdsverket fastställer ekvivalenter
för ost och andra mjölkprodukter, med
undantag för grädde och smör, som levereras
från l ägenheten.
8§
Försummad överskridningsavgift
Om den avgiftsskyldige inte på eget
initiativ har betalt överskridningsavgift för
överskridning av referenskvantiteten för
mjölk eller om han har betalt för litet i avgift,
läggs till beloppet som skall betalas
dröjsmålsränta
enligt
artikel
15
i
kommissionens förordning (EG) nr 595/2004
om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EG) nr 1788/2003 om införande
av en avgift inom sektorn för mjölk och
mjölkprodukter.
——————————————
10 §
Delegation
För beredningen och uppföljningen av de
nationella åtgärder som avses i denna lag
tillsätter jord- och skogsbruksministeriet en
delegation vars uppgift är att följa hur
kvots ystemet för mjölk och mjölkprodukter
fungerar i Finland och att vid behov ge
förslag om genomförandet, tillämpningen
och utvecklingen av systemet.
Delegationen har en ordförande, en vice
ordförande och högst sex andra medlemmar
som
skall
företräda
jordoch
skogsbruksministeriet,
Landsbygdsverket,
lantbruksproducenternas
centralorganisationer och mejeriföretagen.
Personliga suppleanter i delegationen kan
utses för medlemmarna.
11 §
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skogsbruksministeriets beslut får sökas
genom
besvär
hos
högsta
Ändring
i
Landsbygdsverkets
och förvaltningsdomstolen på det sätt som
arbetskrafts- och näringscentralens beslut får föreskrivs
i
förvaltningsprocesslagen.
sökas
genom
besvär
hos Ändring i besvärsnämndens beslut får sökas
landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd på det genom
besvär,
om
högsta
sätt
som
föreskrivs
i förvaltningsdomstolen
beviljar
förvaltningsprocesslagen (586/1996). Hos besvärstillstånd.
besvärsnämnden söks ändring genom besvär
———
också i beslut som länsstyrelsen i landskapet
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.
Åland har fattat.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
——————————————
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
Ändring i besvärsnämndens samt jord- och kraft.
—————
Ändringssökande

14.
Lag
om ändring av 1 och 5 § i lagen om förval tningen av landsbygdsnäringar i kommunerna
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 20 december 1991 om förvaltningen av landsbygdsnäringar i
kommunerna (1558/1991) 6 §, och
ändras 1 § 2 mom. samt 5 §, sådana de lyder, 1 § 2 mom. i lag 48/2000 och 5 § delvis
ändrad i lag 694/1992, som följer:
1§
——————————————
Kommunen skall lämna handräckning och
ge utlåtanden och redogörelser till jord- och
skogsbruksministeriet,
Livsmedelssäkerhetsverket,
Landsbygdsverket,
jordoch
skogsbruksministeriets
informationstjänstcentral, arbetskrafts- och
näringscentralen
och
andra
statliga
myndigheter i ärenden som hör samman med
landsbygdsnäringarna samt rennäringen och
naturnäringarna.

Tillsynen över det kommunala organets
verksamhet utövas av arbetskrafts- och
näringscentralerna, Landsbygdsverket och
jord- och skogsbruksministeriet i fråga om de
uppgifter som nämns i 1 §.
Kommunerna beviljas statsandel för
skö tseln av de i 1 § nämnda uppgifterna
enligt lagen om statsandelar till kommunerna
(1147/1996).
———
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.
Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

5§
—————
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15.
Lag
om ändring av 14 § i lagen om avträdelsepension
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 4 januari 1974 om avträdelsepension (16/1974) 14 § 1 mom., sådant
det lyder i lag 1304/1990, som följer:
lantbruksföretagare , nedan pensionsanstalten.
14 §
För verkställigheten av denna lag svarar — — — — — — — — — — — — — —
———
jordoch
skogsbruksministeriet,
Landsbygdsverket,
arbetskraftsoch
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.
näringscentralerna,
kommunernas
Åtgärder som verkställigheten av lagen förlandsbygdsnäringsmyndigheter
samt
lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, som utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.
avses
i
lagen
om
pension
för
—————

16.
Lag
om ändring av 28 och 31 § i lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 18 december 1992 om avträdelseersättning för lantbruksföretagare
(1330/1992) 28 § 1 mom. och 31 § som följer:
28 §
För verkställigheten av denna lag svarar
jordoch
skogsbruksministeriet,
Landsbygdsverket,
kommunernas
landsbygdsnäringsmyndigheter, arbetskraftsoch
näringscentralerna
och
pensionsanstalten.

31 §
Kommunernas
landsbygdsnäringsmyndigheter, arbetskraftsoch
näringscentralerna
och
Landsbygdsverket skall vid sidan av
pensionsanstalten övervaka att mottagaren av
avträdelseersättning inte bedriver lantbruk
eller renskötsel för egen eller gemensam
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räkning och att förbindelser enligt denna lag
iakttas.
———

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.
Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

—————
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17.
Lag
om ändring av 35 och 38 § i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretag are
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 28 december 1990 om generationsväxlingspension för
lantbruksföretagare (1317/1990) 35 § 1 mom. och 38 §, sådana de lyder i lag 1471/1993, som
följer:
35 §
För verkställigheten av denna lag svarar
jordoch
skogsbruksministeriet,
Landsbygdsverket,
arbetskraftsoch
näringscentralerna,
kommunernas
landsbygdsnäringsmyndigheter
samt
pensionsanstalten.
——————————————

Landsbygdsverket skall vid sidan av
pensionsanstalten övervaka att mottagaren av
gener ationsväxlingspension så som förutsätts
i denna lag avstår från att bedriva lantbruk,
yrkesfiske
och
renskötsel
samt
att
övertagaren infriar sin i 10 § 1 mom. 3
punkten avsedda utfästelse att fortsätta
gårdsbruket.
———

38 §
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.
Kommunernas
Åtgärder som verkställigheten av lagen förlandsbygdsnäringsmyndigheter, arbetskraftsoch
näringscentralerna
och utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.
—————

18.
Lag
om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 16 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
(1293/1994) 30 a § 2 mom., 34 § 1 och 3 mom., 36 § 1 mom. och 40 § 5 mom., sådana de
lyder, 30 a § 2 mom. och 34 § 3 mom. i lag 593/2002 samt 34 § 1 mom., 36 § 1 mom. och 40
§ 5 mom. i lag 1326/1999, som följer:
30 a §
——————————————
Pensionsanstalten,
Landsbygdsverket,
arbetskrafts- och näringscentralen eller
kommunens
landsbygdsnäringsmyndighet
kan vid behov av den som får avträdelsestöd
kräva utredning om att han eller hon
fortfarande
uppfyller
vi llkoren
för
avträdelsestöd. Om stödtagaren inte inom en

för honom eller henne utsatt skälig tid lämnar
nämnda utredning, kan pensionsanstalten
besluta att utbetalningen av avträdelsestödet
avbryts tills utredningen har lämnats.
——————————————
34 §
För verkställigheten av denna lag svarar
kommunernas
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landsbygdsnäringsmyndigheter, arbetskrafts- redovisning av utgi fterna och andra
och näringscentralerna, Landsbygdsverket, redovisningar samt tidsfristerna för dem.
jordoch
skogsbruksministeriet,
Renbeteslagsföreningen
och
36 §
pensionsanstalten.
Kommunernas
——————————————
landsbygdsnäringsmyndigheter, arbetskraftsLandsbygdsverket ersätter jord- och och näringscentralerna, Landsbygdsverket
skogsbruksministeriet som avtalspart i det och jord- och skogsbruksministeriet skall vid
avtal om användningen av Europeiska sidan av pensionsanstalten övervaka att
gemenskapens medel som jord- och mottagaren av avträdelsestöd inte bedriver
skogsbruksministeriet
ingått
med jordbruk och att såväl avträdaren som
pensionsanstalten och som avses i artikel 4.1 förvärvaren iakttar förbinde lserna enligt
i rådets förordning (EG) nr 1258/1999 om denna lag.
finansiering
av
den
gemensamma — — — — — — — — — — — — — —
jordbrukspolitiken. I avtalet anges de
uppgifter som pe nsionsanstalten skall sköta i
40 §
stället för den utbetalande myndigheten på — — — — — — — — — — — — — —
det sätt som bestäms om dem i lag, nämnda
Pensionsanstalten är skyldig att lämna jordförordning av rådet och i förordning av och
skogsbruksministeriet,
statsrådet. Vid behov kan Landsbygdsverket Landsbygdsve rket och arbetskrafts- och
också ändra avtalet eller förlänga dess näringscentralen nödvändiga uppgifter för
giltighetstid på det sätt som därom bestäms i skötseln av uppgifterna enligt 36 § 1 mom.
geme nskapens lagstiftning. I avtalet kan samt för övervakning av stödsystemet för
också tas in bestämmelser om tekniska beskogning av åker enligt lagen om
omständigheter som behövs för att strukturpolitiska åtgärder inom jord- och
pensionsanstaltens
lagstadgade skogsbruket (1303/1994).
upplysningsskyldighet
och
andra
———
skyldigheter skall kunna uppfyllas, såsom
verifiering
av
utgifternas
riktighet,
Denna lag träde r i kraft den 1 maj 2007.
tillhandahållandet av uppgifter som behövs
Åtgärder som verkställigheten av lagen förför
den
utbetalande
myndighetens utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.
—————
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19.
Lag
om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 21 juli 2006 om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk
(612/2006) 63 och 65 §, 66 § 1 mom., 70 § 2 mom. och 73 § 3 mom. som följer:
63 §
66 §
Verkställighet av lagen
För verkställigheten av denna lag svarar
kommunens landsbygdsnäringsmyndighet,
arbetskraftsoch
näringscentralerna,
Landsbygdsverket,
jordoch
skogsbruksministeriet och pe nsionsanstalten.
65 §
Ordnandet av tillsyn
Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar
för tillsynen över användningen av
avträdelsestöd. Landsbygdsverket ansvarar
för genomförandet av tillsynen. Ministeriet
har
rätt
att
styra
och
övervaka
pensionsanstaltens verksamhet till den del
pensionsanstalten utför uppgifter som avses i
denna lag. Landsbygdsverket har rätt att
granska pensionsanstaltens verksamhet i
fråga om ve rkställandet av det stödsystem
som avses i denna lag.
När
pensionsanstalten
verkställer
stöds ystemet skall den se till att stöd inte
betalas i strid med förbindelserna.
Pensionsanstalten skall ordna sin verksamhet
så att jord- och skogsbruksministeriet och
Landsbygdsverket kan övervaka uppfyllandet
av villkoren för beviljande och betalning av
stöd samt infriandet av förbindelserna.
Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet
och arbetskrafts- och näringscentralerna skall
för sin del övervaka infriandet av avgivna
förbindelser.

Utförande av kontroller som gäller
stödtagare och förbindelsegivare
Jordoch
skogsbruksministeriet,
Landsbygdsverket samt arbetskrafts- och
näringscentralen har rätt att låta sina
anställda tjänstemän utan förhandsanmälan
utföra sådana kontroller som behövs för
tillsynen över iakttagandet av villkor för
beviljande och betalning av stöd samt
förbindelser som avses i denna lag.
——————————————
70 §
Rätt att få uppgifter för avgörande av
ärenden och för verkställande av
lagstadgade uppgifter
——————————————
Jordoch
skogsbruksministeriet,
Landsbygdsverket,
arbetskraftsoch
näringscentralen
samt
kommunens
landsbygdsnäringsmyndighet har rätt att utan
hinder av sekretessbestämmelserna och andra
begränsningar som gäller erhållande av
uppgifter av pe nsionsanstalten få de
uppgifter om en mottagare av avträdelsestöd
och förbindelsegivare som är nödvändiga för
skötseln av de uppgi fter som föreskrivs i 65
och 66 §. Jord- och skogsbruksministeriet
och Landsbygdsverket har rätt att få
uppgifter
om
alla
mottagare
av
avträdelsestöd
och
förbindelsegivare.
Arbetskrafts- och näringscentralen samt
kommunens
landsbygdsnäringsmyndighet
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har rätt att få uppgifter om de stödtagare och
förbi ndelsegivare som har avgivit förbindelse
om en gårdsbruksenhet som är belägen inom
myndighetens verksamhetsområde.
——————————————
73 §
Pensionsanstaltens rätt och skyldighet att
lämna uppgifter

behövs för tillsynen över användningen av
stödet och verkställigheten av stödsystemet.
Närmare bestämmelser om lämnande av
uppgifter utfärdas genom förordning av
statsrådet. Jord- och skogsbruksministeriet,
Landsbygdsverket samt arbetskrafts- och
näringscentralen
har
rätt
att
av
pensionsanstalten få personbeteckning samt
kontaktuppgifter
för
mottagare
av
avträdelsestöd och hans eller hennes make
samt för förbindelsegivare och hans eller
hennes make.
———

——————————————
Pensionsanstalten skall för uppföljning av
och
tillsyn
över
användningen
av
avträdelsestöd
lämna
jordoch
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.
skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket
Åtgärder som verkställigheten av lagen förde i 70 § 2 mom. avsedda uppgifter som utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.
—————

20.
Lag
om ändring av 18 och 20 § i lagen om stöd för nedläggning av jordbruksproduktion
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 30 december 1996 om stöd för nedläggning av jordbruksproduktion
(1340/1996) 18 § 1 mom. och 20 § 1 mom. som följer:
18 §
Verkställighet av lagen
För verkställigheten av denna lag svarar
jordoch
skogsbruksministeriet,
Landsbygdsverket,
arbetskraftsoch
näringscentralerna,
kommunernas
landsbygdsnäringsmyndigheter
och
pensionsanstalten.
——————————————
20 §
Tillsyn
Jord-

och

Landsbygdsverket,
arbetskraftsoch
näringscentralerna
och
kommunernas
landsbygdsnäringsmyndigheter skall vid
sidan om pensionsanstalten utöva tillsyn över
att den som får ne dläggningsstöd inte
bedriver jordbruk för egen eller gemensam
räkning och att en överlåtare, som lägger ned
sitt jordbruk, och förvärvaren fullföljer
förbi ndelserna i denna lag.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.
Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen t räder i kraft.

skogsbruksministeriet,
—————
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21.
Lag
om ändring av 17 f § i lagen om pension för lantbruksföretagare
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/1969) 17 f §
3 mom., sådant det lyder i lag 484/2002, som följer:
17 f §
andra förmåner samt de uppgifter som ligger
——————————————
till grund för dem samt för jord- och
Socialoch
hälsovårdsministeriet, skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket
Försäkringsinspektionen
och i fråga om verksamhet som avses i 1 mom. 2
finansministeriet har rätt att inom skälig tid
punkten.
som dessa bestämmer få även annan skriftlig
———
utredning
över
pe nsionsanstaltens
verksamhet, och de kan även på annat sätt
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.
granska anstaltens verksamhet. Samma rätt
Åtgärder som verkställigheten av lagen förgäller för pensionsskyddscentr alen i fråga om utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.
i 1 mom. 1 punkten avsedda pensioner och
—————
Helsingfors den 19 oktober 2006

Republikens President

TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja
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Bilaga
Parallelltexter

1.
Lag
om ändring av lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma
jordbrukspolitik
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens
gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) 2 § 3 mom., 3 § 1 mom., rubriken för 5 a § och 5 a
§ 1 mom., 7 a § samt rubriken för 11 § och 11 § 1 mom., sådana de lyder i lag 273/2003, och
fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 273/2003, ett nytt 3 mom., varvid det
ändrade 3 mom. blir 4 mom., och till 11 §, sådan den lyder i nämnda lag 273/2003, ett nytt
4 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
2§

2§

Behörig myndighet

Behörig myndighet

——————————————

— — — — — — — — —— — — — —
Landsbygdsverket utgör den utbetalande
myndighet som avses i artikel 6 i rådets
förordning (EG) nr 1290/2005 om
finansieringen av den gemensamma
jordbrukspolitiken,
nedan
finansieringsförordningen.
Landsbygdsverket ansvarar i fråga om de
uppgifter
som
ålagts
det
i
gemenskapslagstiftningen
för
övervakningen av användningen av medel
och anordnandet av tillsynen inom sitt
ansvarsområde samt för utarbetandet av
redogörelser för användningen av medel.
Landsbygdsverket styr och övervakar andra
myndigheter när de utför sådana uppgifter
som den utbetalande myndigheten ansvarar
för
enligt
artikel
6
i
finansieringsförordningen.
Jord- och skogsbruksministeriet utser en
attesterande myndighet som avses i artikel
7
i
finansieringsförordningen.
Till
attesterande myndighet kan enligt samtycke
utses en myndighet eller en sådan
revisionssammanslutning eller revisor som
avses i revisionslagen (936/1994) eller i
lagen om revisorer inom den offentliga
förvaltningen och ekonomin (467/1999).

Jord- och skogsbruksministeriet utser ett
attesterande organ, nedan organet, som
avses i artikel 6 i rådets förordning (EG) nr
1258/1999 om finansiering av den
geme nsamma jordbrukspolitiken. Till ett
sådant organ kan enligt samtycke utses en
myndighet
eller
en
sådan
revisionssammanslutning eller revisor som
avses i revisionslagen (936/1994) eller i
lagen om revisorer inom den offentliga
förvaltningen och ekonomin (467/1999).
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3§

3§

Övervakning

Övervakning

Jord- och skogsbruksministeriet leder och
övervakar iakttagandet av rättsakterna om
Europeiska gemenskapens gemensamma
jordbrukspolitik.

Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar
för tillsynen över att de rättsakter och
författningar som gäller Europeiska
gemenskapens
gemensamma
jordbrukspolitik iakttas. I fråga om de
uppgifter som anges i lagen om
Landsbygdsverket
(666/2006)
utövas
tillsynen över iakttagandet av rättsakterna
och författningarna av Landsbygdsverket,
och i fråga om de uppgifter som anges i
lagen
om
Livsmedelssäkerhetsverket
(25/2006)
utövas
tillsynen
av
Livsmedelssäkerhetsverket.
— — — — — — — — —— — — — —

——————————————

5a§

5a§

Attesterande organs rätt att utföra
inspektioner och få information

Den attesterande myndighetens rätt att
utföra inspektioner och få information

För utförande av granskningar som
behövs för utfärdandet av ett intyg enligt
artikel 6 i rådets förordning (EG) nr
1258/1999 om finansiering av den
gemensamma
jordbrukspolitiken
kan
organet utföra inspektioner hos de
myndigheter eller sammanslutningar som
med stöd av lag eller överenskommelse
utför uppgifter som ankommer på ett sådant
utbetalningsställe som avses i artikel 5 i den
nämnda förordningen, eller hos en
stödtagare. Den som utför inspektionen har
rätt att, i den omfattning uppdraget
förutsätter,
inspektera
stödtagarens
husdjursbyggnader, odlingar, lokaliteter
samt övriga omständigheter som utgör en
förutsättning för betalning av stödet.
Inspektioner får dock inte utföras i lokaler
som omfattas av hemfriden.
——————————————

För utförande av granskningar som
behövs för attestering enligt artikel 8 i
finansieringsförordningen
kan
den
attesterande
myndigheten
utföra
inspektioner hos de myndigheter eller
sammanslutningar som utför uppgifter som
ankommer på en utbetalande myndighet
eller hos en stödtagare. Den som utför
inspektionen har rätt att, i den omfattning
uppdraget
förutsätter,
inspektera
stödtagarens husdjursbyggnader, odlingar,
lokaliteter samt övriga omständigheter som
utgör en förutsättning för betalning av
stödet. Inspe ktioner får dock inte utföras i
lokaler som omfattas av hemfriden.

7a§

7a§

Förfarandet vid utförande av uppgifter

Förfarandet vid utförande av uppgifter

— — — — — — — — —— — — — —
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De som utför uppgifter enligt denna lag
handlar under tjänsteansvar. Vid utförandet
av uppgifter enligt denna lag skall dessutom
lagen
om
förvaltningsförfarande
(598/1982), språklagen (148/1922) samt 14
och 15 § statstjänstemannalagen (750/1994)
iakttas. När det gäller offentligheten i fråga
om handlingar och verksamhet skall lagen
om
offentlighet
i
myndigheternas
verksamhet iakttas.

Vid utförandet av uppgifter enligt denna
lag skall dessutom förvaltningslagen
(434/2003), språklagen (423/2003) och det
som bestäms i 14 och 15 § i
statstjänstemannalagen (750/1994) iakttas.
När det gäller offentligheten i fråga om
handlingar och ver ksamhet skall lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet
iakttas.
På den som utför övervakning,
granskning,
attestering
eller andra
uppgifter enligt denna lag tillämpas
bestämmelserna
om
straffrättsligt
tjänsteansvar vid skötseln av uppdraget.
Bestämmelser om skadestånd sansvar finns i
skadeståndslagen (412/1974).

11 §

11 §

Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser och föreskrifter

Genom förordning av jord- och
sko gsbruksministeriet
kan
närmare
bestämmelser utfärdas om förfarandet vid
ansökan, bevi ljande och betalning när det
gäller kvoter, stöd, bidrag och ersättningar
samt om förutsättningarna för betalning och
om andra omständigheter av motsvarande
art samt om tekniska detaljer i lagrings -,
planerings- och uppföljningssystem som
ansluter sig till skötseln av kvoter, stöd,
bidrag
och
ersättningar samt om
övervakning av teknisk natur, till den del
verkställigheten
av
Europeiska
gemenskapens lagstiftning så kräver.

Genom förordning av statsrådet bestäms
om övervakningen av stödvillkor, det
förfarande
som
skall
iakttas
vid
övervakningen, fastställandet av bas- och
jordbruksskiftenas yttre och inre gränser,
mätmetoderna,
mätningssätten,
mätnoggrannheten och toleransen samt om
grunderna för minskning och avbrytande av
stöd, minskningens storlek och det
förfarande genom vilket stödet minskas och
avbryts, i den utsträckning som förutsätts i
kommissionens förordning (EG) nr
796/2004 om närmare föreskrifter för
tillämpningen av de tvärvillkor, den
modulering
och
det
integrerade
administrations- och kontrollsystem som
föreskrivs i rådets förordning (EG) nr
1782/2003
om
up prättande
av
gemensamma bestämmelser för system för
direktstöd
inom
den
gemensamma
jordbrukspolitiken och om upprättande av
vissa stödsystem för jordbrukare och i
kommissionens förordning (EG) nr
1973/2004
om
fastställande
av
tillämpningsföreskrifter
för
rådets
förordning (EG) nr 1782/2003 när det
gäller de stödsystem som avses i avdelning
IV och IV a i den förordningen och
användningen av uttagen mark för

——————————————
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produktion av råvaror.
— — — — — — — — —— — — — —
Genom förordning av jord - och
skogsbruksministeriet kan bestämmelser
utfärdas
om
förutsättningarna
för
utbetalning av kvoter, stöd, bidrag och
ersättningar i den utsträckning som
verkställigheten
av
Europeiska
gemenskapens
lagstiftning
förutsätter.
Landsbygdsverket kan meddela föreskrifter
om
ansöknings-,
beviljandeoch
utbetalningsförfaranden i anslutning till
kvoter, stöd, bidrag och ersättningar samt
om tekniska detaljer i anslutning till dels
lagrings-,
planeringsoch
övervakningssystem som hänför sig till
skötseln av dem, dels förvaltningen av
marknadsorganisationer som är förenliga
med EG:s gemensamma jordbrukspolitik,
till den del verkställigheten av Europeiska
gemenskapens lagstiftning förutsätter det
och föreskrifterna utgör verkställighet av de
uppgifter om vilka det föreskrivs i 2 § i
lagen om Landsbygdsverket. Dessutom
meddelar Landsbygdsverket de ansöknings,
avtals-,
övervakningsoch
beslutsblanketter och andra motsvarande
blanketter som behövs för utförande av dess
uppgifter.
———
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
———

2.
Lag
om ändring av 2 a och 3 § i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 16 december 1966 om gårdsbrukets utvecklingsfond (657/1966) det
inledande stycket i 2 a § 1 mom. samt 2 a § 2 mom. och 3 § 4 mom., sådana de lyder i lag
1307/1994, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
2a§

2a§
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Gårdsbrukets utvecklingsfond finns i
anslutning
till
jordoch
skogsbruksministeriet. Fonden förvaltas av
en direktion som tillsätts av statsrådet. Om
direktionens
sammansättning
och
mandatperiod stadgas genom förordning.
Direktionen skall
——————————————
Förvaltningen
av
gårdsbrukets
utvecklingsfond sköts till andra delar än de
som nämns i 1 mom. av jord- och
skogsbruksministeriet så som närmare
stadgas
genom
förordning.
Utvecklingsfondens
bokföring
och
betalningsrörelse sköts av jord- och
skogsbruksministeriets
informationstjänstcentral enligt vad som
särskilt stadgas.
3§
——————————————
Fondens medel får användas även för
inlösen till staten av sådana lägenheter och
områden som sålts på exekutiv auktion
enligt vad som stadgas särskilt, samt för
anskaffning av lägenheter och områden till
staten som säkerhet för statens fordran vid
skuldsanering eller annars.

Gårdsbrukets utvecklingsfond finns i
anslutning
till
jordoch
skogsbruksministeriet. Fonden förvaltas av
en direktion som tillsätts av statsrådet. Om
direktionens
sammansättning
och
mandatperiod bestäms genom förordning av
statsrådet. Direktionen skall
— — — — — — — — —— — — — —
Förvaltningen
av
gårdsbrukets
utvecklingsfond samt fondens bokföring
och betalningsrörelse sköts till andra delar
än de som nämns i 1 mom. av
Landsbygdsverket, om inte uppgifterna
genom lag särskilt har överförts på
Statskontoret. Genom förordning av
statsrådet bestäms närmare om de uppgifter
i anslutning till detta som hör till
Landsbygdsverket.

3§
— — — — — — — — —— — — — —
Fondens medel får användas för köp av
referenskvantiteter för mjölk till och
försäljning av dem från den nationella
reserven samt även för inlösen till staten av
sådana lägenheter och områden som sålts på
exekutiv auktion enligt vad som föreskrivs
särskilt, samt för anskaffning av lägenheter
och områden till staten som säkerhet för
statens fordran vid skuldsanering eller
annars.
———
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
———
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3.
Lag
om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) 25 §
1 mom., 26 § 2 mom., 27 § 1, 2 och 4 mom., 28 § 2 mom., 29 § 1 mom., 30 § 2 mom., 31 §
3 mom., 32 § 1 mom., 34 §, 35 § 2 mom., 37 § 1 mom., 41 § 1 mom., 43 § 2 mom., 44 § 1 och
2 mom., 45 § 3 mom., 46 § 4 mom., 52 § 2 mom., 55 § 1 mom., 58 § 1 mom., 60 och 63 §,
rubriken för 64 § och 64 § 2 och 3 mom. samt 65 § 1 mom. 6 punkten,
av dem 26 § 2 mom., 30 § 2 mom., 31 § 3 mom., 37 § 1 mom., 41 § 1 mom., 44 § 1 mom.,
46 § 4 mom. och 55 § 1 mom., sådana de lyder i lag 274/2003, 33 § 1 mom., 52 § 2 mom. och
60 §, sådana de lyder i lag 225/2002, 44 § 2 mom., sådant det lyder i lag 693/2004 och 64 § 2
och 3 mom., sådana de lyder i lag 44/2000, samt
fogas till lagen en ny 74 b § som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
25 §

25 §

Ränta på statliga lån

Ränta på statliga lån

Kreditinstituten kan bevilja lån av medel
ur gårdsbrukets utvecklingsfond vilka
anvisats av jord- och skogsbruksministeriet
(statliga lån).

——————————————

Kreditinstituten kan bevilja lån av medel
ur gårdsbrukets utvecklingsfond vilka
anvisats av jord- och skogsbruksministeriet
(statliga lån). Landsbygdsverket beslutar
om beviljande av lån till kreditinstitut för
statlig långivning som genomförs med
medel ur fonden.
— — — — — — — — —— — — — —

26 §

26 §

Statens ansvar

Statens ansvar

——————————————
För att statens ansvar skall gälla krävs att
kreditinstitutet sköter lånet och säkerheterna
för det enligt denna lag samt de
bestämmelser och föreskrifter som utfärdats
med stöd av den samt iakttar god banksed.
Det kredi tinstitut som har beviljat lånet är
även skyldigt att bevaka statens intressen
när den egendom som utgör säkerhet för
lånet fö rvandlas till pengar genom frivillig
skuldsanering, exekutiv auktion eller
konkursförf arande. Genom förordning av
jord- och skogsbruksministeriet bestäms vid
behov om förfarandet i anslutning till
bevakningen av statens intressen .

— — — — — — — — —— — — — —
För att statens ansvar skall gälla krävs att
kreditinstitutet sköter lånet och säkerheterna
för det enligt denna lag samt de
bestämmelser och föreskrifter som utfärdats
med stöd av den samt iakttar god banksed.
Det kredi tinstitut som har beviljat lånet är
även skyldigt att bevaka statens intressen.
Landsbygdsverket
kan
meddela
kreditinstitutet
föreskrifter
om
det
förfarande genom vilket den egendom som
utgör säkerhet för lånet förvandlas till
pengar genom frivillig skul dsanering,
exekutiv auktion eller konkursförfarande.
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27 §

27 §

Gottgörelser för statliga lån

Gottgörelser för statliga lån

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar
om den gottgörelse för kapital och räntor
som på basis av statens ansvar skall betalas
till kreditinstitutet. Innan gottgörelse
fastställs skall ministeriet klarlägga att den
slutliga förlusten till följd av gäldenärens
och en eventuell borgensmans insolvens har
konstaterats och att förlusten inte har
kunnat täckas med medel från försäljningen
av den egendom som utgör säkerhet.
Försäljning av säkerheten krävs dock inte
när gäldenären eller en tredje person som
ansvarar för lånet vid företagssanering eller
skuldsanering för privatpersoner eller vid
en annan liknande reglering eller vid
reglering av säkerhetsansvaret får behålla
säkerheten.
Jordoch
skogsbruksministeriets
informationstjänstcentral
skall
betala
gottgörelsen till kreditinstitutet med medel
ur gårdsbr ukets utvecklingsfond.
Om kreditinstitutet efter betalningen av
gottgörelsen kan driva in utestående
amorteringar och räntor hos låntagaren,
skall institutet betala de indrivna beloppen
till jord- och skogsbruksministeriet för att
intäktsföras i gårdsbrukets utvecklingsfond.
Jord- och skogsbruksministeriet kan av
låntagaren återkräva den gottgörelse som
har betalts till kreditinstitutet.
——————————————
Jord- och skogsbruksministeriet skall
behandla en ansökan om gottgörelse som
gäller statliga lån inom tre månader efter att
kreditinstitutets ansökan har inkommit till
jord- och skogsbruksministeriet och den
slutliga förlusten till följd av gäldenärens
och en eventuell borgensmans insolvens har
konstaterats. Om avgörandet av ansökan om
gottgörelse förutsätter att kreditinstitutet
lämnar en tilläggsutredning, räknas tiden
om tre månader från det att de
tilläggsutredningar
som
jordoch
skogsbruksministeriet begärt har lämnats in
till ministeriet. Om tiden överskrids, är
staten skyldig att betala dröjsmålsränta för
den överskridna tiden enligt den räntefot
som avses i 4 § 3 mom. räntelagen.
——————————————

Landsbygdsverket beslutar om den
gottgörelse för kapital och räntor som på
basis av statens ansvar skall betalas till
kreditinstitutet. Innan gottgörelse fastställs
skall Landsbygdsverket klarlägga att den
slutliga förlusten till följd av gäldenärens
och en eventuell borgensmans insolvens har
konstaterats och att förlusten inte har
kunnat täckas med medel från försäljningen
av den egendom som utgör säkerhet.
Försäljning av säkerheten krävs dock inte
när gäldenären eller en tredje person som
ansvarar för lånet vid företagssanering eller
skuldsanering för privatpersoner eller vid
en annan liknande reglering eller vid
reglering av säkerhetsansvaret får behålla
den egendom som utgör säkerhet.
Landsbygdsverket skall betala gottgörelsen
till
kreditinstitutet
med
medel
ur
gårdsbrukets ut vecklingsfond.
Om kreditinstitutet efter betalningen av
gottgörelsen kan driva in utestående
amorteringar och räntor hos låntagaren,
skall institutet betala de indrivna beloppen
till Landsbygdsverket för att intäktsföras i
gårdsbrukets
utvecklingsfond.
Landsbygd sverket kan av låntagaren
återkräva den gottgörelse som har betalts
till kreditinstitutet.
— — — — — — — — —— — — — —
Landsbygdsverket skall behandla en
ansökan om gottgörelse som gäller statliga
lån inom tre månader efter att
kreditinstitutets ansökan har inkommit till
Landsbygdsverket och den slutliga förlusten
till följd av gäldenärens och en eventuell
borgensmans insolvens har konstaterats.
Om avgörandet av ansökan om gottgörelse
förutsätter att kreditinstitutet lämnar en
tilläggsutredning, räknas tiden om tre
månader från det att de tilläggsutredningar
som Landsbygdsverket begärt har lämnats
in till verket. Om tiden överskrids, är staten
skyldig att betala dröjsmålsränta för den
överskridande tiden enligt den räntefot som
avses i 4 § 1 mom. i ränt elagen (683/1982).
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— — — — — — — — —— — — — —
28 §

28 §

Redovisning av statliga lån

Redovisning av statliga lån

——————————————
Betalningarna
enligt
jordoch
skogsbruksministeriets
beslut
med
anledning av kreditinstitutets ansökan om
gottgörelse skall göras inom sju bankdagar
efter att kreditinstitutet har tagit del av
beslutet.

— — — — — — — — —— — — — —
Betalningarna enligt Landsbygdsverkets
beslut med anledning av kreditinstitutets
ansökan om gottgörelse skall göras inom
sju bankdagar efter att kreditinstitutet har
fått del av beslutet.

29 §

29 §

Ränta på räntestödslån

Ränta på räntestödslån

Den totalränta som kreditinstitutet bär
upp för ett räntestödslån får vara högst lika
stor som den ränta som banken uppbär för
lån med normal ränta vilka beviljas för
liknande ändamål förhöjda med de extra
kostnader som beviljandet och skötseln av
räntestödslånen
medför.
Jordoch
skogsbruksministeriet har rätt att inte
godkänna ett lån som räntestödslån, om
totalräntan på lånet avviker från den ovan
nämnda räntan.
——————————————

Den totalränta som kreditinstitutet bär
upp för ett räntestödslån får vara högst lika
stor som den ränta som banken uppbär för
lån med normal ränta vilka be viljas för
liknande ändamål förhöjd med de extra
kostnader som beviljandet och skötseln av
räntestödslånen medför. Landsbygdsverket
har rätt att inte godkänna ett lån som
ränt estödslån, om totalräntan på lånet
avviker från den ovan nämnda räntan.
— — — — — — — — —— — — — —

30 §

30 §

Allmänna bestämmelser om långivningen

Allmänna bestämmelser om långivnin gen

——————————————
Genom förordning av statsrådet bestäms
närmare om utlåtanden som krävs för
ansökan om lån, lyftandet av lånemedlen,
tiden för genomförande av projektet,
betalningslättnader,
uppbörden
av
amorteringar och ränta, tidpunkten för
betalningarna,
låneö verföringar,
extra
amorteringar och deras inverkan på
amorteringar som förfaller, betalning av en
fordran vars kapitalbelopp är litet,
konstaterande av statens ansvar för statliga
lån samt om övriga villkor i anslutning till
beviljande av lånen och skötseln av dem.
Genom
förordning
av
jordoch
skogsbruksministeriet
kan
utfärdas
bestämmelser om förfaranden i anslutning

— — — — — — — — —— — — — —
Genom förordning av statsrådet bestäms
om utlåtanden som krävs för ansökan om
lån, lyftandet av lånemedlen, tiden för
genomförande
av
projektet,
betalningslättnader,
uppbörden
av
amorteringar och ränta, tidpunkten för
betalningarna,
låneöverföringar,
extra
amorteringar och deras inve rkan på
amorteringar som förfaller, betalning av en
fordran vars kapitalbelopp är litet,
konstaterande av statens ansvar för statliga
lån samt om övriga villkor i anslutning till
beviljande av lånen och skötseln av dem.
Landsbygdsverket kan meddela närmare
föreskrifter om förfaranden i anslutning till
beviljande av lånen och skötseln av dem
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till beviljande av lånen och skötseln av dem
samt om förfarandet för ändring av
lånevillkoren.
——————————————

samt om förfarandet
lånevillkoren.

för

ändring

av

— — — — — — — — —— — — — —

31 §

31 §

De statliga lånens och räntestödslånens
penningrörelse

De statliga lånens och räntestödslånens
penningrörelse

——————————————
Genom förordning av jord- och
skogsbruksministeriet kan bestämmas i
vilka fall kreditinstituten kan utföra ovan
nämnda uppgifter utan ett centralt
finansiellt institut.

— — — — — — — — —— — — — —
Landsbygdsverket
kan
meddela
föreskrifter om i vilka fall kreditinstituten
kan utföra ovan nämnda uppgifter utan ett
centralt
finansiellt
institut.
Landsbygdsverket undertecknar de i 1 mom.
3 punkten avsedda skuldebreven på statens
vägnar.

32 §

32 §

Statsborgen

Statsborgen

Jord- och skogsbruksministeriet eller en
arbetskrafts - och näringscentral med
fullmakt av jord- och skogsbruksministeriet
kan på statens vägnar ställa borgen som
säkerhet för kapital och ränta på lån med
normala villkor och räntestödslån som
beviljats landsbygdsföretag och andra
stödberättigade
sammanslutningar
för
anläggningstillgångar och driftskapital samt
för andra betalningar enligt kreditvillkoren.
Kapital på borgenskrediter får samtidigt
vara obetalda till ett belopp av högst 80
miljoner euro. Bestämmelser om när borgen
innehåller stöd och hur stödbeloppet skall
beräknas utfärdas genom förordning av
statsrådet. Låntagaren skall för statsborgen
betala en borgensavgift som intäktsförs i
gårdsbrukets
utvecklingsfond.
Kreditinstit utet ser till att avgiften redovisas
till staten. Om avgiftens belopp och
uppbärandet av den bestäms geno m
förordning av statsrådet. Jord- och
skogsbruksministeriet
kan
genom
förordning meddela närmare föreskrifter om
förfarandet
vid
uppbärande
av
borgensavgift.
——————————————

Landsbygdsverket eller en arbetskraftsoch näringscentral med årlig fullmakt av
Landsbygdsverket kan på statens vägnar
ställa borgen som säkerhet för kapital och
ränta på lån med normala villkor och
ränt estödslån
som
beviljats
landsbygdsföretag
och
andra
stödberättigade
sammanslutningar
för
anläggningstillgångar och driftskapital samt
för andra betalningar enligt kredi tvillkoren.
Kapital på borgenskrediter får samtidigt
vara obetalt till ett belopp av högst 80
miljoner euro. Bestämmelser om när borgen
innehåller stöd och hur stödbeloppet skall
beräknas utfärdas genom fö rordning av
statsrådet. Låntagaren skall för statsborgen
betala en borgensavgift som intäktsförs i
gårdsbrukets
utvecklingsfond.
Kreditinstitutet ser till att avgiften redovisas
till staten. Om avgiftens belopp och
uppbärandet av den bestäms genom
förordning av statsrådet. Landsbygdsverket
kan meddela närmare föreskrifter om
förfarandet
vid
uppbärande
av
borgensavgift.
— — — — — — — — —— — — — —
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34 §

34 §

Avstående från regressanspråk

Avstående från regressanspråk

Jord- och skogsbruksministeriet kan
besluta att lånekapit al, räntor och
borgensavgift för ett lån som på grundval
av borgen har betalts till kreditinstitutet av
statens medel skall lämnas oindrivna hos
den som på grund av bestående
arbetsoförmåga, långvarig arbetslöshet,
vårdnadsskyldighet eller av annan härmed
jämförbar orsak inte rimligen kan väntas
klara av betalningarna.

Landsbygdsverket
kan
besluta
att
lånekapital, räntor och borgensavgift för ett
lån som på grundval av borgen har betalts
till kreditinstitutet av statens medel skall
lämnas oindrivna hos den som på grund av
bestående
arbetsoförmåga,
långvarig
arbetslöshet, vårdnadsskyldighet eller av
annan härmed jämförbar orsak inte rimligen
kan väntas klara av betalningarna.

35 §

35 §

Ersättning för kreditinstituts kostnader

Ersättning för kreditinstituts kostnader

——————————————
Jord- och skogsbruksministeriet kan
besluta att de ersättningar enligt 1 mom.
som betalts till kreditinstitutet för skötseln
av statliga lån helt eller delvis skall
återkrävas av kreditinstitutet, om det inte
har skött ett statligt lån så som bestäms i
denna lag eller med stöd av den. Utan
hinder av 46 § kan ersättningarna återkrävas
under hela lånetiden.

— — — — — — — — —— — — — —
Landsbygdsverket
beslutar
att
de
ersättningar enligt 1 mom. som betalts till
kreditinstitutet för skötseln av statliga lån
helt eller delvis skall återkrävas hos
kreditinstitutet, om kreditinstitutet inte har
skött ett statligt lån så som bestäms i denna
lag eller med stöd av den. Utan hinder av
det som bestäms i 46 § kan ersättningarna
återkrävas under hela l ånetiden.

37 §

37 §

Avgränsningar av frivillig skuldsanering

Avgränsningar av frivillig skuldsanering

Vid frivillig skuldsanering får befrielse
från betalning av amortering på statliga lån
inte beviljas, om realsäkerheten för lånet
eller borgen genom affärsverksamhet eller
därmed jämförbar verksamhet tryggar
betalningen av amorteringen. För bibehållande av gäldenärens bostad, tryggande
av företagets fortsatta verksamhet eller av
andra synnerligen vägande skäl kan
betalningsbefrielse dock beviljas. I sådana
fall skall ansökan tillställas jord- och
skogsbruksministeriet för avgörande.
——————————————

Vid frivillig skuldsanering får befrielse
från betalning av amortering på statliga lån
inte beviljas, om realsäkerheten för lånet
eller borgen genom affärsverksamhet eller
därmed jämförbar verksamhet tryggar
betalningen
av
amorteringen.
För
bibehållande av gäldenärens bostad,
tryggande
av
företagets
fortsatta
verksamhet eller av andra synnerligen
vägande skäl kan betalningsbefrielse dock
beviljas. I sådana fall skall ansökan föras
till Landsbygdsverket för avgörande.
— — — — — — — — —— — — — —

41 §

41 §
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Övervakning

Övervakning

Jord- och skogsbruksministeriet är
skyldigt att ordna övervakning av
användningen av medel så att det med hjälp
av nödvändiga uppgifter om användningen
av medlen och kontrolluppgifter kan
fastställas
om
förutsättningarna
för
beviljande och betalning av stöd har funnits
och om villkoren för beviljande och
betalning av stöd har beaktats. Handels- och
industriministeriet bär dock det primära
ansvaret
för
övervakningen
och
inspektionen av användningen av stöd för
förädling och marknadsföring i fråga om
delfinansierat stöd som avses i artiklarna
25? 28 i EG:s förordning om utvec kling av
landsbygden. Genom förordning av jordoch skogsbruksministeriet eller, om det är
fråga om övervakning av stöd för vilka
handels- och industriministeriet ansvarar,
genom förordning av handels- och
industriministeriet, kan vid behov utfärdas
bestämmelser av teknisk natur om
övervakningen och uppföljningen av
användningen av lån och stöd.

Jord- och skogsbruksministeriet ser till att
övervakningen av användningen av medel
har
ordnats
på
behörigt
sätt.
Landsbygd sverket genomför övervakningen
av användningen av medel så att det med
hjälp av nödvä ndiga uppgifter om
användningen
av
medlen
och
kontrolluppgifter kan fastställas om
förutsättningarna för beviljande och
betalning av stöd har funnits och om
villkoren för beviljande och betalning av
stöd
har
beaktats.
Handelsoch
industriministeriet bär dock det primära
ansvaret
för
övervakningen
och
inspektionen av användningen av stöd för
förädling och marknadsföring i fr åga om
delfinansierat stöd som avses i arti klarna
25—28 i EG:s förordning om utvec kling av
landsbygden.
Landsbygdsverket
kan
meddela
tekniska
föreskrifter
om
övervakningen och uppföljningen av
användningen av lån och stöd. I fråga om
övervakning av stöd för vilka handels- och
industriministeriet
ansvarar
kan
motsvarande bestämmelser av teknisk natur
utfärdas genom förordning av handels- och
industriministeriet.
— — — — — — — — —— — — — —

——————————————

43 §

43 §

Övervakningen inom kreditinstitut

Övervakningen inom kreditinstitut

——————————————
Det kreditinstitut som beviljat lånet är
skyldigt att på en specificerad begäran ge
jord- och skogsbruksministeriet sådana
uppgifter som är nödvändiga för att utreda
om den sökande varit i behov av stöd eller
inte. Institutet är också skyldigt att ge jordoch skogsbruksministeriet eller en person
som detta bemyndigat de uppgifter och för
granskning de handlingar som behövs för
att konstatera om lånevillkoren samt
Europeiska gemenskapens regelverk, denna
lag samt de författningar och föreskrifter
som utfärdats med stöd av den har iakttagits
i övrigt. Den ovan nämnda skyldigheten att
lämna
uppgifter
gäller
även

— — — — — — — — —— — — — —
Det kreditinstitut som beviljat lånet är
skyldigt att på en specificerad begäran ge
jord- och skogsbruksministeriet och
Landsbygdsverket sådana uppgifter som är
nödvändiga för att utreda om den sökande
varit i behov av stöd eller inte. Institutet är
också skyldigt att ge jord- och
skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket
eller en person som dessa bemyndigat de
uppgifter som behövs för att konstatera om
lånevillkoren
samt
Europeiska
gemenskapens regelverk, denna lag samt de
författningar och föreskrifter som utfärdats
med stöd av den har iakttagits i övrigt. Den
ovan nämnda skyldigheten att lämna
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sekretessbelagda uppgifter.

uppgifter gäller
uppgifter.

även

sekretessbelagda

44 §

44 §

Inspektionsrätt

Inspektionsrätt

Jordoch
skogsbruksministeriet,
arbetskrafts - och näringscentralerna, i fråga
om delfinansierat stöd enligt artiklarna
25? 28 i EG:s förordning om utveckling av
landsbygden
för
förädling
och
marknadsföring av jordbruksprodukter
handels- och industriministeriet samt i fråga
om stöd för återbeskogning eller andra
skogsbruksåtgärder skogscentralerna liksom
beträffande
sådana
avtal
om
miljöspecialstöd som baserar sig på planer
även de regionala miljöcentralerna har rätt
att
låta
sina
tjänstemän
utan
förhandsmeddelande utföra de inspektioner
som behövs för övervakningen av att
förutsättningarna och villkoren i anslutning
till beviljande, betalning och användning av
bidrag, lån och andra stöd som avses i
denna lag iakttas.
För att övervakningen och inspektionerna
skall kunna utföras på ett ändamålsenligt
sätt kan jord- och skogsbruksministeriet
bemyndiga en annan myndighet eller en
utomstående revisor att utföra inspektioner
vilka riktar sig mot dem som förmedlar och
beviljar stöd samt mot stödtagarna och vilka
har samband med användningen av de
stö dformer som nämns i 1 mom. Revisorn
skall vara en sådan godkänd revisor eller
revisionssammanslutning som avses i
revisionslagen (936/1994) eller i lagen om
revisorer inom den offentliga förvaltningen
och
eko nomin
(467/1999).
Revisionssammanslutningen skall utse en
ansvarig revisor för inspektionen. På
revisorer och revisionssammanslutningar
som
bemyndigats
att
utföra
inspektionsuppdrag
tillämpas
förvaltningslagen, språklagen (423/2003)
samt
lagen
om
offentlighet
i
myndigheternas verksamhet (621/1999). De
revisorer som utför inspektioner handlar
under tjänsteansvar.

Jordoch
skogsbruksministeriet,
Landsbygdsverket,
arbetskraftsoch
näringscentralerna, i fråga om delfinansierat
stöd enligt artiklarna 25—28 i EG:s
förordning om utveckling av landsbygden
för förädling och marknadsföring av
jordbruksprodukter
handelsoch
industriministeriet samt i fråga om stöd för
åkerbeskogning
eller
andra
skogsbruksåtgärder skogscentralerna liksom
beträffande
sådana
avtal
om
miljöspecialstöd som baserar sig på planer
även de regionala miljöcentralerna har rätt
att
låta
sina
tjänstemän
utan
förhandsmeddelande utföra de inspektioner
som behövs för överva kningen av att
förutsättningarna och villkoren i anslutning
till beviljande, betalning och användning av
bidrag, lån och andra stöd som avses i
denna lag iakttas.
För att övervakningen och inspektionerna
skall kunna utföras på ett ändamålsenligt
sätt kan jord- och skogsbruksministeriet och
Landsbygdsverket bemyndiga en annan
myndighet eller en utomstående revisor att
utföra inspektioner vilka riktar sig mot dem
som förmedlar och beviljar stöd samt mot
stödtagarna och vilka har samband med
användningen av de stödformer som nämns
i 1 mom. Revisorn skall vara en sådan
godkänd
revisor
eller
revisionssammanslutning som avses i
revisionslagen (936/1994) eller i lagen om
revisorer inom den offentliga förvaltningen
och
ekonomin
(467/1999).
Revisionssammanslutningen skall utse en
ansvarig revisor för inspektionen. På
revisorer och revisionssammanslutningar
som
bemyndigats
att
utföra
inspektionsuppdrag
tillämpas
förvaltningslagen, språklagen (423/2003)
samt
lagen
om
offentlighet
i
myndigheternas verksamhet (621/1999).
Bestämmelserna
om
straffrättsligt
tjänsteansvar tillämpas på revisorn vid
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——————————————

skötseln
av
inspektionsuppdraget.
Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i
skadeståndslagen (412/1974).
— — — — — — — — —— — — — —

45 §

45 §

Erhållande, utlämnande och
hemlighållande av uppgifter

Erhållande, utlämnande och
hemlighållande av uppgifter

——————————————
En
myndighet
som
deltar
i
verkställigheten av denna lag och
skogscentralen har utan hinder av
tystnadsplikten rätt att till jord- och
skogsbruksministeriet,
handelsoch
industriministeriet samt miljöministeriet
lämna en sådan i övrigt sekretessbelagd
uppgift
för
vidareförmedling
till
vederbörande institution inom Europeiska
geme nskapen
som
behövs
för
övervakningen
av
att
Europeiska
gemenskapens lagstiftning har iakttagits då
ett stöd beviljats med delfinansiering av
Europeiska gemenskapen.

— — — — — — — — —— — — — —
En
myndighet
som
deltar
i
verkställigheten av denna lag och
skogscentralen har utan hinder av
tystnadsplikten rätt att till jord- och
skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket,
handels- och industriministeriet samt
miljöministeriet lämna en sådan i övrigt
sekretessbelagd
uppgift
för
vidareförmedling
till
vederbörande
institution inom Europeiska gemenskapen
som behövs för övervakningen av att
Europeiska gemenskapens lagstiftning har
iakttagits då ett stöd beviljats med
delfinansiering
av
Eur opeiska
gemenskapen.

46 §

46 §

Återkrav av stöd och statligt lån hos
stödtagaren

Återkrav av stöd och statligt lån hos
stödtagaren

——————————————
Vederbörande ministerium beslutar om
återkrav och indragning av de bidrag som
det har beviljat. I övrigt beslutar
arbetskrafts - och näringscentralen om
återkrav och indr agning av stöd. Stödet
skall återkrävas inom en skälig tid med
beaktande av grunden för återkravet och
personens
betalningsförmåga.
Genom
förordning av statsrådet kan bestämmas om
den tid inom vilken stödet skall återkrävas.
Stöd får inte återkrävas efter att tio år har
förflutit från utbetalningen av den sista
stödposten.

— — — — — — — — —— — — — —
Vederbörande
ministerium
och
Landsbygdsverket beslutar om återkrav och
indragning av de bidrag som de har beviljat.
I övrigt beslutar arbetskrafts- och
näringscentralen
om
återkrav
och
indragning av stöd. Stödet skall återkrävas
inom en skälig tid med beaktande av
grunden för återkravet och personens
betalningsförmåga. Tiden för återbetalning
av bidrag får vara högst ett år och tiden för
återbetalning av statligt lån högst två år.
När lån och bidrag sägs upp och när stöd
återkrävs skall samtidigt beslutas om det
kapital som skall betalas skall betalas i en
eller flera rater. Stöd får inte återkrävas
efter att tio år har förflutit från
utbetalningen av den sista stödposten.
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——————————————

— — — — — — — — —— — — — —

52 §

52 §

Ränta och dröjsmålsränta på belopp som
skall återbetalas

Ränta och dröjsmålsränta på belopp som
skall återbetalas

——————————————
Jord- och skogsbruksministeriet kan av
särskilda skäl besluta att den i 1 mom.
avsedda räntan lämnas helt eller delvis
ouppburen, om inte något annat följer av
Europeiska gemenskapens lagstiftning.

— — — — — — — — —— — — — —
Landsbygdsverket kan av särskilda skäl
besluta att den i 1 mom. avsedda räntan
lämnas helt eller delvis ouppburen, om inte
något annat följer av Europeiska
gemenskapens lagstiftning.

55 §

55 §

Myndigheter

Myndigheter

Verkställigheten av denna lag handhas av
jord- och skogsbruksministeriet, jord- och
skogsbruksministeriets
informationstjänstcentral, arbetskrafts- och
näringscentralerna, skogscentralerna och de
kommunala
landsbygdsnäringsmyndigheterna. Till den
del det är fråga om stöd för förädling och
marknadsföring av jordbruksprodukter
handhas verkställigheten av denna lag även
av
handels- och industriministeriet.
Verkställigheten
av
miljöstödet
för
jordbruket
handhas
av
jordoch
skogsbruksministeriet i samarbete med
miljöministeriet. Genom förordning av
statsrådet
bestäms
närmare
hur
behörigheten fördelas mellan ministerierna.
——————————————

Verkställigheten av denna lag sköts av
jordoch
skogsbruksministeriet,
Landsbygdsverket,
arbetskraftsoch
näringscentralerna, skogscentralerna och de
komm unala
landsbygdsnäringsmyndigheterna. Till den
del det är fråga om stöd för förädling och
marknadsföring av jordbruksprodukter
sköts verkställigheten av denna lag även av
handelsoch
industriministeriet.
Verkställigheten
av
miljöstödet
för
jordbruket
sköts
av
jordoch
skogsbruksministeriet
och
Landsbygdsverket i samarbete med
miljöministeriet. Genom förordning av
statsrådet
bestäms
närmare
hur
behörigheten fördelas mellan ministerierna.
— — — — — — — — —— — — — —

58 §

58 §

Ändringssökande

Ändringssökande

I ett beslut som arbetskrafts- och
näringscentralen fattat med stöd av denna
lag får parten söka ändring genom besvär
hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd
inom 30 dagar efter att han har fått del av
beslutet.
——————————————

I ett beslut som Landsbygdsverket och
arbetskrafts- och näringscentralen fattat
med stöd av denna lag får parten söka
ändring
genom
besvär
hos
landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd inom
30 dagar efter att han har fått del av
beslutet.
— — — — — — — — —— — — — —
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60 §

60 §

Förfarandet vid ändringssökande

Förfarandet vid ändringssökande

I de fall som avses i 58 § kan
besvärsskriften
tillställas
besvärsmyndigheten eller den arbetskraftsoch näringscentral vars beslut överklagas.
Arbetskrafts- och näringscentralen skall
sända besvärsskriften samt de handlingar
som uppkommit i äre ndet och sitt utlåtande
över besvären till landsbygdsnäringarnas
besvärsnämnd.

I de fall som avses i 58 § kan
besvärsskriften tillställas besvärsinstansen
eller den arbetskrafts- och näringscentral
vars beslut överklagas. Om ändring söks i
ett beslut som Landsbygdsverket fattat med
stöd av denna lag kan besvärsskriften
tillställas
också
Landsbygdsverket.
Landsbygdsverket och arbetskrafts- och
näringscentralen skall sända besvärsskrifte n
samt handlingarna i ärendet och sitt
utlåtande
över
besvären
till
landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd.

63 §

63 §

Uppbärande av avgift för ärendets
behandling

Uttag av avgift för behandling av ärenden

För beslut som har fattats med stöd av
denna lag uppbärs avgift enligt vad som
särskilt bestäms om uppbärande av avgifter.
Arbetskrafts- och näringscentralens beslut
angående
skuldsanering
och
andra
betalningslättnader för krediter samt
beviljande av bidrag och annat stöd är dock
avgiftsfria.
Även
beslut
av
landsbygdsnäringarnas
besvärsnämnd
angående
skuldsanering
och
andra
betalningslättnader är avgiftsfria.

För beslut som har fattats med stöd av
denna lag tas avgift ut enligt vad som
särskilt bestäms om uttag av avgifter.
Landsbygdsverkets och arbetskrafts- och
näringscentralens
beslut
angående
skuldsanering och andra betalningslättnader
för krediter samt beviljande av bidrag och
annat stöd är dock avgiftsfria. Även beslut
av landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd
angående
skuldsanering
och
andra
betalningslättnader är avgiftsfria.

64 §

64 §

Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser och föreskrifter

——————————————
Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar
förordningar som är noggrannare än lagen
och statsrådets förordning om de
godtagbara kostnaderna för åtgärder som
stöds, de maximala totalinvesteringar som
stöds, om tiden för genomförande av
projekt och åtgärder, överföring av stöd
samt om hur behövliga likviditets- och
lönsamhetskalkyler samt andra kalkyler,
utvecklingsplaner för landsbygdsföretag
och avtal om skuldsanering skall göras upp.

— — — — — — — — —— — — — —
Genom förordning av jord - och
skogsbruksministeriet bestäms om de
godtagbara kostnaderna för åtgärder som
stöds, om de maximala totalinvesteringar
som stöds, om tiden för genomförande av
projekt och åtgärder och om överföring av
stöd. Genom förordning av jord- och
skogsbruksministeriet kan bestämmas också
om förfarandet vid ansökan om samt
beviljande och beta lning av stöd.
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Jord- och skogsbruksministeriet fastställer
likaså köpe - och skuldebrevsformulären,
ansöknings-, avtals- och beslutsformulären
samt
bestämmer
den
sökandes
självkostnadsandel i skuldsaneringsplanen
och meddelar genom förordning närmare
föreskrifter om förfarandet vid ersättning av
kostnader.
Jord- och skogsbruksministeriet kan
genom förordning också meddela närmare
föreskrifter om förfarandet vid ansökan,
beviljande och betalning av stöd och lån
samt om tekniska detaljer i lagrings -,
uppföljnings- och övervakningssystem som
ansluter sig till skötseln av lån och stöd.
Även handels- och industriministeriet kan
genom förordning meddela närmare
föreskrifter om dessa omständigheter till
den del det är fr åga om stöd för
marknadsföring och förädling inom dess
förvaltningsområde.

Landsbygdsverket meddelar närmare
föreskrifter
om
sökandens
självkostnadsandel i skuldsaneringsplanen
och förfarandet vid ersättning av kostnader
i
samband
med
skuldsanering.
Landsbygdsverket meddelar föreskrifter om
hur
behövliga
likviditetsoch
lönsamhetskalkyler samt andra kalkyler,
utvecklingsplaner för landsbygdsföretag
och avtal om skuldsanering skall göras upp.
Dessutom meddelar Landsbygdsverket
föreskrifter
om
köpeoch
skuldebrevsformulären, om ansöknings -,
avtals- och beslutsformulären och om
detaljer i lagrings-, uppföljnings- och
övervakningssystem som ansluter sig till
skötseln av lån och stöd. Även handels- och
industriministeriet kan genom förordning
utfärda närmare bestämmelser om dessa
omständigheter till den del det är fråga om
stöd för marknadsföring och förädling inom
dess förvaltningsområde.

65 §

65 §

Användningen av medel ur gårdsbrukets
utvecklingsfond

Användningen av medel ur gårdsbrukets
utvecklingsfond

Gårdsbrukets utvecklingsfonds medel får,
utöver vad som ovan bestäms om
användningen av dem, användas för
——————————————
6) beskogning av åker i jord- och
sko gsbruksministeriets och arbetskraftsoch näringscentralens besittning och
behövliga
skogsvårds och
skogsförbättringsarbeten på de skogsmarker
som är i deras besittning, samt för
——————————————

Gårdsbrukets utvecklingsfonds medel får,
utöver vad som ovan bestäms om
användningen av dem, användas för
— — — — — — — — —— — — — —
6) beskogning av åker i jord- och
skogsbruksministeriets, Landsbygdsverkets
eller arbetskrafts- och näringsce ntralens
besittning och behövliga skogsvårds- och
skogsförbättringsarbeten på de skogsmarker
som är i deras besittning, samt för
— — — — — — — — —— — — — —
74 b §
Uppgifter för Landsbygdsverket som följer
av tidigare lagstiftning
Utan hinder av vad so m i 68, 69 och 71—
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74 §
föreskrivs
om
bestämmelser,
föreskrifter och avtalsvillkor som skall
tillämpas på rättsförhållanden som
uppkommit innan denna lag trätt i kraft
sköts de uppgifter som hört till jord - och
skogsbruksministeriets
informationstjänstcentral
av
Landsbygdsverket, om inte annat föreskrivs
särskilt genom lag.
———
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
När denna lag träder i kraft överförs de
ärenden som har inletts vid jord- och
skogsbruksministeriet och som enligt denna
eller någon annan lag eller enligt en
förordning som utfärdas med stöd av lag
hör till Landsbygdsverkets uppgifter på det
nämnda verket för behandling. De
ansökningar om gottgörelse enligt 27 § som
är
anhängiga
vid
jordoch
skogsbruksministeriet avgörs dock vid jord och skogsbruksministeriet.
———

4.
Lag
om ändring av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 21 januari 2000 om finansiering av renhushållning och naturnäringar
(45/2000) 2 § 1 mom., 21 § 1 mom., 23 § 1 och 2 mom., 24 § 1 mom., 25 § 2 mom., 26 §
1 mom., 27 § 2 mom., 28 § 3 mom., 29 § 2 mom., 31 § 2 mom., 35 § 1 mom., 37 § 1 mom.,
39 § 2 mom., 40 § 1 och 2 mom., 42 § 3 mom., 45 § 1 mom., 50 § 2 mom., 55 § 1 mom., 56 §
1 mom., 60 §, rubriken för 64 § och 64 § 2 och 3 mom. samt 74 §,
av dem 31 § 2 mom., 40 § 1 och 2 mom. och 45 § 1 mom. sådana de lyder i lag 275/2004,
och
fogas till lagen en ny 76 a § som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
21 §

21 §

Statliga lån och ränta på dem

Statliga lån och ränta på dem
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Kreditinstituten kan bevilja lån av medel
ur gårdsbrukets utvecklingsfond vilka
anvisats av jord- och skogsbruksministeriet
(statliga lån ).

——————————————

Kreditinstituten kan bevilja lån av medel
ur gårdsbrukets utvecklingsfond vilka
anvisats av jord- och skogsbruksministeriet
(statliga lån ). Landsbygdsverket beslutar
om beviljande av lån till kreditinstitut för
statlig långivning som genomförs med
medel ur utvecklingsfonden.
— — — — — — — — —— — — — —

23 §

23 §

Gottgörelser för statliga lån

Gottgörelser för statliga lån

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar
om den gottgörelse för kapital och räntor
som på basis av statens ansvar skall betalas
till kreditinstitut. Innan gottgörelsen
fastställs skall ministeriet klarlägga att den
slutliga förlusten till följd av gäldenärens
och en eventuell borgensmans insolvens har
konstaterats och att förlusten inte har
kunnat täckas med medel från försäljningen
av den egendom som utgör säkerhet.
Försäljning av säkerheten krävs dock inte
när gäldenären eller tredje man som
ansvarar för lånet vid företagssanering eller
skuldsanering för privatpersoner eller vid
en annan liknande reglering eller vid
reglering av säkerhetsansvaret får behålla
den egendom som utgör säkerhet. Jord- och
skogsbruksministeriets
informationstjänstcentral
betalar
gottgörelsen till kreditinstitutet med medel
ur gårdsbrukets utvecklingsfond.
Om kreditinstitutet efter betalningen av
gottgörelsen kan driva in utestående
amorteringar och räntor hos låntagaren,
skall det redovisa de indrivna beloppen till
jord- och skogsbruksministeriet för att
intäktsföras i gårdsbrukets utvecklingsfond.
Jord- och skogsbruksministeriet fattar
beslut om återkrav hos låntagaren av den
gottgörelse
som
har
betalts
till
kreditinstitutet.
——————————————

Landsbygdsverket beslutar om den
gottgörelse för kapital och räntor som på
basis av statens ansvar skall betalas till
kreditinstitut. Innan gottgörelsen fastställs
skall Landsbygdsverket klarlägga att den
slutliga förlusten till följd av gäldenärens
och en eventuell borgensmans insolvens har
konstaterats och att förlusten inte har
kunnat täckas med medel från försäljningen
av den egendom som utgör säkerhet.
Försäljning av säkerheten krävs dock inte
när gäldenären eller tredje man som
ansvarar för lånet vid företagssanering eller
skuldsanering för privatpersoner eller vid
en annan liknande reglering eller vid
reglering av säkerhetsansvaret får behålla
den egendom som utgör säkerhet.
Landsbygdsverket betalar gottgörelsen till
kreditinstitutet med medel ur gårdsbrukets
utvecklingsfond.
Om kreditinstitutet efter betalningen av
gottgörelsen kan driva in utestående
amorteringar och räntor hos låntagaren,
skall det redovisa de indrivna beloppen till
Landsbygdsverket för att intäktsföras i
gårdsbrukets
utvecklingsfond.
Landsbygdsverket beslutar om återkrav hos
låntagaren av den gottgörelse som har
betalts till kreditinstitutet.
— — — — — — — — —— — — — —

24 §

24 §

Behandlingstiden för ansökan om
gottgörelse och dröjsmålsräntor på

Behandlingstiden för ansökan om
gottgörelse och dröjsmålsräntor på
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gottgörelser

gottgörelser

Jord- och skogsbruksministeriet skall
behandla en ansökan om gottgörelse som
gäller statliga lån inom tre månader efter att
kreditinstitutets ansökan har inkommit till
jord- och skogsbruksministeriet och den
slutliga förlusten till följd av gäldenärens
och en eventuell borgensmans insolvens har
konstaterats. Om avgörandet av ansökan om
gottgörelse förutsätter att kreditinstitutet
lämnar tilläggsutredning, räknas tiden om
tre
månader
från
det
att
de
tilläggsutredningar
som
jordoch
skogsbruksministeriet begärt har lämnats
till ministeriet. Om tiden överskrids, är
staten skyldig att betala dröjsmålsränta för
den överskridande tiden enligt den räntefot
som avses i 4 § 3 mom. räntelagen
(633/1982).
——————————————

Landsbygdsverket skall behandla en
ansökan om gottgörelse som gäller statliga
lån inom tre månader efter att
kreditinstitutets ansökan har inkommit till
Landsbygdsverket och den slutliga förlusten
till följd av gäldenärens och en eventuell
borgensmans insolvens har konstaterats.
Om avgörandet av ansökan om gottgörelse
förutsätter att kreditinstitut et lämnar
tilläggsutredning, räknas tiden om tre
månader från det att de tilläggsutre dningar
som Landsbygdsverket begärt har lämnats
in. Om tiden överskrids, är staten skyldig
att
betala
dröjsmålsränta
för
den
överskridande tiden enligt den räntefot som
avses i 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982).

25 §

25 §

Redovisning av statliga lån

Redovisning av statliga lån

——————————————
Betalningarna
enligt
jordoch
skogsbruksministeriets
beslut
med
anledning av kreditinstitutets ansökan om
gottgörelse skall göras inom sju bankdagar
efter att kreditinstitutet har tagit del av
beslutet.

— — — — — — — — —— — — — —
Betalningarna enligt Landsbygdsverkets
beslut med anledning av kreditinstitutets
ansökan om gottgörelse skall göras inom
sju bankdagar efter att kreditinstitutet har
fått del av beslutet.

26 §

26 §

Ränta på räntestödslån

Ränta på räntestödslån

Den totalränta som kreditinstitutet uppbär
för ett räntestödslån får vara högst lika stor
som den ränta som banken uppbär för lån
med normal ränta vilka på sedvanliga
villkor beviljas för liknande ändamål
förhöjd med de extra kostnader som
beviljandet och skötseln av räntestödslånen
medför. Jord- och skogsbruksministeriet har
rätt att inte godkänna ett lån som
räntestödslån, om totalräntan på lånet
avviker från den ovan nämnda räntan.
——————————————

Den totalränta som kreditinstitutet bär
upp för ett räntestödslån får vara högst lika
stor som den ränta som banken uppbär för
lån med normal ränta vilka på sedvanliga
villkor beviljas för liknande ändamål
förhöjd med de extra kostnader som
beviljandet och skötseln av räntestödslånen
medför. Landsbygdsverket har rätt att inte
godkänna ett lån som räntestödslån, om
totalräntan på lånet avviker från den ovan
nämnda räntan.

— — — — — — — — —— — — — —

— — — — — — — — —— — — — —
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27 §

27 §

Allmänna bestämmelser om långivningen

Allmänna bestämmelser om långivningen

——————————————
Genom förordning som utfärdas av
statsrådet bestäms närmare om utlåtanden
som krävs för ansökan om stöd, lyftandet av
lånemedlen, tiden för arbetets utförande,
betalningslättnader,
uppbörden
av
amorteringar och ränta, tidpunkten för
betalningarna,
låneöverföringar,
extra
amorteringar och deras inverkan på
amorteringar som förfaller, betalning av en
fordran vars kapitalbelopp är litet,
konstaterande av statens ansvar för statliga
lån, förfarandet för ändring av lånevillkoren
samt om övriga förfaranden och villkor för
beviljandet av lånen och i anslutning till
skötseln av dem.

——————————————

— — — — — — — — —— — — — —
Genom förordning av statsrådet bestäms
närmare om utlåtanden som krävs för
ansökan om stöd, lyftandet av lånemedlen,
tiden
för
utförande
av
arbetet,
betalningslättnader,
uppbörden
av
amorteringar och ränta, tidpunkten för
betalningarna,
låneöverföringar,
extra
amorteringar och deras inve rkan på
amorteringar som förfaller, betalning av en
fordran vars kapitalbelopp är litet,
konstaterande av statens ansvar för statliga
lån och om övriga omständigheter i
anslutning till beviljande av lånen och
skötseln av dem. Landsbygdsverket kan
meddela
nä rmare
föreskrifter
om
förfaranden i anslutning till beviljande av
lånen och skötseln av dem samt om
förfarandet för ändring av lånevillkoren.
— — — — — — — — —— — — — —

28 §

28 §

De statliga lånens och räntestödslånens
penningrörelse

De statliga lånens och räntestödslånens
penningrörelse

——————————————
Genom förordning som utfärdas av jordoch skogsbruksministeriet kan bestämmas i
vilka fall kreditinstituten kan utföra ovan
nämnda uppgifter utan ett centralt
finansiellt institut eller ett finansiellt
serviceföretag.

— — — — — — — — —— — — — —
Landsbygdsverket
kan
meddela
föreskrifter om i vilka fall kreditinstituten
kan utföra ovan nämnda uppgifter utan ett
centralt finansiellt institut eller ett
finansiellt serviceföretag. Landsbygdsverket
undertecknar de i 1 mom. 3 punkten
avsedda skuldebreven på statens vägnar.

29 §

29 §

Ersättning för kreditinstitutens kostnader

Ersättning för kreditinstitutens kostnader

——————————————
Jord- och skogsbruksministeriet beslutar
att de ersättningar enligt 1 mom. som
betalts till ett kreditinstitut för skötseln av
statliga lån helt eller delvis skall återkrävas
hos kreditinstitutet, om kreditinstitutet inte
har skött ett statligt lån så som bestäms i

— — — — — — — — —— — — — —
Landsbygdsverket
beslutar
att
de
ersättningar enligt 1 mom. som betalts till
ett kreditinstitut för skötseln av statliga lån
helt eller delvis skall återkrävas hos
kreditinstitutet, om kreditinstitutet inte har
skött ett statligt lån så som bestäms i denna
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denna lag eller med stöd av den eller så som
god banksed kräver. Utan hinder av
återkravsreglerna i 43 och 44 § kan
ersättningarna återkrävas under hela
lånetiden.

lag eller med stöd av den eller så som god
banksed kräver. Utan hinder av 43 och 44 §
kan ersättningarna återkrävas under hela
lånetiden.

31 §

31 §

Begränsningar i fråga om frivillig
skuldsanering

Begränsningar i fråga om frivillig
skuldsanering

——————————————
Vid frivillig skuldsanering får befrielse
från betalning av amorteringar på statliga
lån inte beviljas, om realsäkerheten för
lånet eller borgen genom affärsverksamhet
eller därmed jämförbar verksamhet tryggar
betalningen av amorteringarna. För att
bevara
gäldenärens
bostad,
trygga
företagets fortsatta verksamhet eller av
andra synnerligen vägande skäl kan
befrielse från betalning dock beviljas. I
sådana fall skall ansö kan hänskjutas till
jord- och skogsbruksministeriet för
avgörande.
——————————————

— — — — — — — — —— — — — —
Vid frivillig skuldsanering får befrielse
från betalning av amorteringar på statliga
lån inte beviljas, om realsäkerheten för
lånet eller borgen genom affärsverksamhet
eller därmed jämförbar verksamhet tryggar
betalningen
av
amorteringarna.
För
bevarande av gäldenärens bostad, tryggande
av företagets fortsatta verksamhet eller av
andra synnerligen vägande skäl kan
befrielse från betalning dock beviljas. I
sådana fall skall ansökan föras till
Landsbygdsverket för avgörande.
— — — — — — — — —— — — — —

35 §

35 §

Myndigheter

Myndigheter

Verkställigheten av denna lag handhas av
jord- och skogsbruksministeriet, jord- och
skogsbruksministeriets
informationstjänstcentral, arbetskrafts- och
näringscentralerna samt de kommunala
landsbygdsnäringsmyndigheterna.
——————————————

Verkställigheten av denna lag sköts av
jordoch
skogsbruksministeriet,
Landsbygdsverket,
arbetskraftsoch
näringscentralerna och de kommunala
landsbygdsnäringsmyndigheterna.

37 §

37 §

Övervakning

Övervakning

Jord- och skogsbruksministeriet skall
ordna övervakningen av användningen av
medel så att det med hjälp av uppgifter om
användningen
av
medlen
och
kontrolluppgifter konstateras om de
nödvändiga förutsättningarna för beviljande

Landsbygdsverket
skall
ordna
övervakningen av användningen av medel
så att det med hjälp av nödvändiga
uppgifter om användningen av medlen och
kontrolluppgifter
konstateras
om
förutsättningarna för be viljande och

— — — — — — — — —— — — — —
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och utbetalning av stöd har funnits samt om
villkoren för beviljande och utbetalning av
stöd har iakttagits.
——————————————

betalning av stöd har funnits och om
villkoren för beviljande och utbetalning av
stöd har iakttagits.
— — — — — — — — —— — — — —

39 §

39 §

Tillsynen vid kreditinstitut

Tillsynen vid kreditinstitut

——————————————
Det kreditinstitut som beviljat lånet är
skyldigt att på en specificerad begäran
lämna jord- och skogsbruksministeriet
sådana uppgifter som är nödvändiga för att
utreda om den som ansökt om lån varit i
behov av stöd eller inte. Kreditinstitutet är
också skyldigt att lämna jord- och
skogsbruksministeriet de uppgifter och för
granskning de handlingar som behövs för
att konstatera om lånevillkoren samt
Europeiska gemenskapens rättsakter, denna
lag och de bestämmelser som utfärdats med
stöd av den har iakttagits i övrigt. Den ovan
nämnda skyldigheten att lämna uppgifter
gäller även sekretessbelagda uppgifter.

— — — — — — — — —— — — — —
Det kreditinstitut som beviljat lånet är
skyldigt att på en specificerad begäran
lämna Landsbygdsverket sådana uppgifter
som är nödvändiga för att utreda om den
som ansökt om lån varit i behov av stöd
eller inte. Kreditinstitutet är också skyldigt
att lämna jord- och skogsbruksministeriet
och Landsbygdsverket de uppgifter och för
granskning de handlingar som behövs för
att konstatera om lånevillkoren och
Europeiska gemenskapens rättsakter, denna
lag och de bestämmelser och föreskrifter
som utfärdats med stöd av den har iakttagits
i övrigt. Den ovan nämnda skyldigheten att
lämna
uppgifter
gäller
även
sekretessbelagda uppgifter.

40 §

40 §

Inspektionsrätt

Inspektionsrätt

Jord- och skogsbruksministeriet och
arbetskrafts - och näringscentralerna har rätt
att utan förhandsmeddelande utföra de
inspektioner som behövs för övervakningen
av att villkoren i anslutning till beviljande,
utbetalning och användning av bidrag, lån
och andra stöd som avses i denna lag
iakttas.
För att tillsynen och inspektionerna skall
kunna utföras på ett ändamålsenligt sätt kan
jord- och skogsbruksmini steriet bemyndiga
en annan myndighet eller en utomstående
revisor att utföra inspektioner som riktar sig
mot dem som förmedlar och beviljar stöd
samt mot stödtagarna och som gäller
användningen av de stödformer som nämns
i 1 mom. Revisorn skall vara en sådan
auktoriserad
revisor
eller
revisionssammanslutning som avses i
revisionslagen (936/1994) eller i lagen om

Jordoch
skogsbruksministeriet,
Landsbygdsverket och arbetskrafts- och
näringscentralerna har rätt att utan
förhandsmeddelande utföra de inspektioner
som behövs för övervakninge n av att
förutsättningarna och villkoren i anslutning
till beviljande, utbetalning och användning
av bidrag, lån och andra stöd som avses i
denna lag iakttas.
För att tillsynen och inspektionerna skall
kunna utföras på ett ändamålsenligt sätt kan
jord- och skogsbruksministeriet och
Landsbygdsverket bemyndiga en annan
myndighet eller en utomstående revisor att
utföra inspektioner som riktar sig mot dem
som förmedlar och beviljar stöd samt mot
stödtagarna och som gäller användningen
av de stö dformer som nämns i 1 mom.
Revisorn skall vara en sådan godkänd
revisor eller revisionssammanslutning som
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revisorer inom den offentliga förvaltningen
och
ekonomin
(467/1999).
Revisionssammanslutningen skall utse en
ansvarig revisor för inspektionen. På dem
som
bemyndigats
att
utföra
inspektionsuppdrag
tillämpas
förvaltningslagen (434/2003), språklagen
(423/2003),
samiska
språklagen
(1086/2003) samt lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet (621/1999).
Revisorerna handlar under tjänsteansvar vid
skötseln av sitt uppdrag.
——————————————

avses i revisionslagen (936/1994) eller i
lagen om revisorer inom den offentliga
förvaltningen och ekonomin (467/1999).
Den som bemyndigats skall i sitt
inspektionsuppdrag iaktta förvaltningslagen
(434/2003), språklagen (423/2003), samiska
språklagen (1086/2003) och lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999).
Bestämmelserna
om
straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på
revisorn
vid
skötseln
av
inspektionsuppdraget. Bestämmelser om
skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen
(412/1974).
— — — — — — — — —— — — — —

42 §

42 §

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

——————————————
En
myndighet
som
deltar
i
verkställigheten av denna lag har utan
hinder av tystnadsplikten rätt att till jordoch
skogsbruksministeriet
och
för
vidareförmedling
till
vederbörande
institution inom Europeiska gemenskapen
lämna ut en sådan i övrigt sekretessbelagd
uppgift som behövs för övervakningen av
att Europeiska gemenskapens lagstiftning
har iakttagits då stöd beviljats med
delfinansiering av gemenskapen.

— — — — — — — — —— — — — —
En
myndighet
som
deltar
i
verkställigheten av denna lag har utan
hinder av tystnadsplikten rätt att till jordoch
skogsbruksministeriet
och
Landsbygdsverket och för vidareförmedling
till
vederbörande
myndighet
inom
Europeiska gemenskapen lämna ut en sådan
i övrigt sekretessbelagd uppgift som behövs
för övervakningen av att Europeiska
gemenskapens lagstiftning har iakttagits då
stöd beviljats med delfinansiering av
gemenskapen.

45 §

45 §

Behörigheten vid återkrav

Behörigheten vid återkrav

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar
om återkrav och inställande av utbetalning
av de stöd som det har beviljat. I övrigt
beslutar arbetskrafts- och näringscentralen
om återkrav och inställande av utbetalning
av stöd. Stödet skall återkrävas inom en
skälig tid med hänsyn till grunden för
återkravet och den berörda personens
betalningsfö rmåga. Närmare bestämmelser
om den tid inom vil ken stödet skall
återkrävas kan utfärdas genom förordning
av statsrådet. Stöd får inte återkrävas efter
det att tio år har fö rflutit från utbetalningen

Jord- och skogsbruksministeriet och
Landsbygdsverket beslutar om återkrav och
indragning av de stöd som de har beviljat. I
övrigt
beslutar
arbetskraftsoch
näringscentralen
om
återkrav
och
indragning av stöd. Stödet skall återkrävas
inom en skälig tid med beaktande av
grunden för återkravet och pe rsonens
betalningsförmåga. Tiden för återbetalning
av bidrag får vara högst ett år och tiden för
återbetalning av statligt lån högst två år.
När lån och bidrag sägs upp och när stöd
återkrävs skall samtidigt beslutas om det
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av den sista stödposten.
——————————————

kapital som skall betalas skall betalas i en
eller flera rater. Stöd får inte återkrävas
efter det att tio år har förflutit från
utbetalningen av den sista stödposten.
— — — — — — — — —— — — — —

50 §

50 §

Ränta och dröjsmålsränta på belopp som
skall återbetalas

Ränta och dröjsmålsränta på belopp som
skall återbetalas

——————————————
Jord- och skogsbruksministeriet kan av
särskilda skäl besluta att den i 1 mom.
avsedda räntan lämnas helt eller delvis
ouppburen, om stödtagarens förfarande har
ägt rum under förmildrande omständigheter
eller stödtagarens situation på grund av
ålderdom,
sjukdom,
bestående
arbetsoförmåga eller tvingande ekonomiska
svårigheter eller
av
någon
annan
motsvarande orsak är sådan att räntorna inte
skulle kunna drivas in.

— — — — — — — — —— — — — —
Landsbygdsverket kan av särskilda skäl
besluta att den i 1 mom. avsedda räntan
lämnas helt eller delvis ouppburen, om
stödtagarens förfarande har ägt rum under
förmildrande
omständigheter
eller
stödtagarens situation på grund av
ålderdom,
sjukdom,
bestående
arbetsoförmåga eller tvingande ekonomiska
svårigheter eller av någon annan
motsvarande orsak är sådan att räntorna inte
skulle kunna drivas in.

55 §

55 §

Besvärsrätt

Besvärsrätt

I ett beslut som arbetskrafts- och
näringscentralen fattat med stöd av denna
lag får en part söka ändring genom besvär
hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd
inom 30 dagar efter att han eller hon har fått
del av beslutet.
——————————————

I ett beslut som Landsbygdsverket och
arbetskrafts- och näringscentralen fattat
med stöd av denna lag får en part söka
ändring
genom
besvär
hos
landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd inom
30 dagar efter att han eller hon har fått del
av beslutet.
— — — — — — — — —— — — — —

56 §

56 §

Förfarandet vid ändringssökande

Förfarandet vid ändringssökande

Besvärsskriften
kan
tillställas
besvärsinstansen eller den arbetskrafts- och
näringscentral vars beslut överklagas.
Arbetskraftsoch näringscentralen skall
sända besvärsskriften samt handlingarna i
ärendet och sitt utlåtande om besvären till

Besvärsskriften
kan
tillställas
besvärsi nstansen eller den arbetskrafts- och
näringscentral vars beslut överklagas. Om
ändring
söks
i
ett
beslut
som
Landsbygdsverket fattat med stöd av denna
lag kan besvärsskriften tillställas också
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landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd.

——————————————

Landsbygdsverket. Landsbygdsverket och
arbetskrafts- och näringscentralen skall
sända besvärsskriften samt handlingarna i
ärendet och sitt utlåtande över besvären till
landsbygds näringarnas besvärsnämnd.
— — — — — — — — —— — — — —

60 §

60 §

Uppbärande av avgift för behandling av
ärenden

Uttag av avgift för behandling av ärenden

För beslut som har fattats med stöd av
denna lag tas avgift ut enligt vad som
särskilt bestäms om uppbärande av avgifter.
Arbetskrafts- och näringscentralens beslut
angående skuldsanering och andra lättnader
i betalningen av krediter samt beviljande av
stöd är dock avgiftsfria. Även beslut av
landsbygdsnäringarnas
besvärsnämnd
angående skuldsanering och andra lättnader
i betalningen av krediter är avgiftsfria.

För beslut som har fattats med stöd av
denna lag tas avgift ut enligt vad som
särskilt bestäms om uttag av avgifter.
Landsbygdsverkets och arbetskrafts- och
näringscentralens
beslut
angående
skuldsanering och andra lättnader i
betalningen av krediter samt beviljande av
stöd är dock avgiftsfria. Även beslut av
landsbygdsnäringarnas
besvärsnämnd
angående skuldsanering och andra lättnader
i betalningen av krediter är avgiftsfria.

64 §

64 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter

Närmare bestämmelser och föreskrifter

——————————————
Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar
förordningar som är noggrannare än lagen
och förordningar som utfärdas av statsrådet
om godtagbara kostnader för de åtgärder
som stöds, de maximala totalinvesteringar
som stöds, tiden för genomförande av
projekt och åtgärder, överföring av stöd
samt hur behövliga likviditets- och
lönsamhetskalkyler samt andra kalkyler,
utvecklingsplaner för landsbygdsföretag
och avtal om skuldsanering skall utarbetas.
Jord- och sko gsbruksministeriet fastställer
likaså köpebrevs -, ansöknings -, avtals- och
beslutsformulären
samt
bestämmer
sökandens
självkostnadsandel
i
skuldsaneringsplanen
och
meddelar
närmare föreskrifter om förfaringssätten vid
ersättning av kostnaderna.
Genom förordning som utfärdas av jordoch skogsbruksministeriet kan närmare
föreskrifter också utfärdas om förfarandet
vid ansökan om och beviljande av stöd samt
om betalningsförfarandet eller tekniska

— — — — — — — — —— — — — —
Genom förordning av jord - och
skogsbruksministeriet bestäms om de
godtagbara kostnaderna för åtgärder som
stöds, om de maximala totalinvesteringar
som stöds, om tiden för genomförande av
projekt och åtgärder och om överföring av
stöd. Genom förordning av jord- och
skogsbruksministeriet kan bestämmas också
om förfarandet vid ansökan om samt
beviljande och beta lning av stöd.

Landsbygdsverket meddelar närmare
föreskrifter
om
sökandens
självkostnadsandel i skuldsaneringsplanen
och förfarandet vid ersättning av kostnader
i
samband
med
skuldsanering.
Landsbygdsverket meddelar föreskrifter om
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detaljer i lagrings -, uppföljnings - och
övervakningssystem i anknytning till
skötseln av lån och stöd.

hur
behövliga
likviditetsoch
lönsamhetskalkyler samt andra kalkyler,
utvecklingsplaner för landsbygdsföretag
och avtal om skuldsanering skall göras upp.
Dessutom meddelar Landsbygdsverket
föreskrifter
om
köpeoch
skuldebrevsformulären, om ansöknings -,
avtals- och beslutsformulären och om
detaljer i lagrings-, uppföljnings- och
övervakningssystem i anslutning till
skötseln av lån och stöd.

74 §

74 §

Statens ansvar för lån enligt tidigare
lagstiftning

Statens ansvar för lån enligt tidigare
lagstiftning

I fråga om statens ansvar för statliga lån
som enligt den lagstiftning som gäller när
denna lag träder i kraft beviljats av medel ur
gårdsbrukets utvecklingsfond iakttas de
bestämmelser
som
gäller
vid
ikraftträdandet.

I fråga om statens ansvar för statliga lån
som enligt den lagstiftning som gällde när
denna lag trädde i kraft beviljats av medel
ur gårdsbrukets utvecklingsfond iakttas de
bestämmelser
som
gällde
vid
ikraftträdandet. Landsbygdsverket beslutar
emellertid om den gottgörelse för kapital
och räntor som på basis av statens ansvar
skall betalas till kreditinstitutet.
76 a §
Uppgifter för Landsbygdsverket som följer
av tidigare lagstiftning
Utan hinder av vad som i 70 —76 §
föreskrivs om bestämmelser, föreskrifter
och avtalsvillkor som skall tillämpas på
rättsförhållanden som uppkommit innan
denna lag trätt i kraft sköts de uppgifter
som
hört
till
jord och
skogsbruksministeriets
informationstjänstcentral
av
Landsbygdsverket, om inte annat föreskrivs
särskilt genom lag.
———
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
När denna lag träder i kraft överförs de
ärenden som har inletts vid jord- och
skogsbruksministeriet och som enligt denna
eller någon annan lag eller enligt en
förordning som utfärdas med stöd av lag
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hör till Landsbygdsverkets uppgifter på det
nämnda verket för behandling. De
ansökningar om gottgörelse enligt 23 § som
är
anhängiga
vid
jordoch
skogsbruksministeriet avgörs dock vid jord och skogsbruksministeriet.
———

5.
Lag
om ändring av skoltlagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i skoltlagen av den 24 februari 1995 (253/1995) 20 § 1 mom., 55 § 1 mom. och 65 §
2 mom., sådana de lyder, 20 § 1 mom. och 65 § 2 mom. i lag 276/2004 och 55 § 1 mom. i lag
1379/2004, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
20 §

20 §

Övervakning

Övervakning

Jord- och skogsbruksministeriet, jord- och
skogsbruksministeriets
informationstjänstcentral samt arbetskraftsoch näringscentralen har rätt att utan
förhandsmeddelande utföra de inspektioner
som behövs för öve rvakningen av att
villkoren i anslutning till beviljande,
utbetalning och användning av bidrag, lån
och andra stöd som avses i de nna lag
iakttas.
——————————————

Jordoch
skogsbruksministeriet,
Landsbygdsverket och arbetskrafts- och
näringscentralen
har
rätt
att
utan
förhandsmeddelande utföra de inspektioner
som behövs för övervakningen av att
villkoren i anslutning till beviljande,
utbetalning och användning av bidrag, lån
och andra stöd som avses i denna lag
iakttas.

55 §

55 §

Verkställighetsmyndigheter

Verkställighetsmyndigheter

Jordoch
skogsbruksministeriet,
Lapplands arbetskrafts- och näringscentral,
jordoch
skogsbruksministeriets
informationstjänstcentral,
landsbygdsnäringsmyndigheten i Enare
kommun samt Forststyrelsen handhar
verkställigheten av denna lag. Jord- och

Jordoch
skogsbruksministeriet,
Landsbygdsverket, Lapplands arbetskraftsoch
näringscentral,
landsbygdsnäringsmyndi gheten i Enare
kommun samt Forststyrelsen sköter
verkställigheten av denna lag. Närmare
bestämmelser om de förfaranden som skall

— — — — — — — — —— — — — —

96
skogsbruksministeriet kan vid behov
utfärda närmare bestämmelser om de
förfaranden som skall iakttas vid
verkställigheten av denna lag.
——————————————

iakttas vid verkställigheten av denna lag
kan utfärdas genom förordning av jord- och
skogsbruksministeriet.

65 §

65 §

Närmare bestämmelser samt formulär för
handlingar

Närmare bestämmelser och föreskrifter

——————————————
Genom förordning av jord- och
skogsbruksministeriet kan utfärdas sådana
bestämmelser om styrning av stöd och
stödnivåer, som är noggrannare än
bestämmelserna i denna lag och en med
stöd av den utfärdad förordning. Jord- och
skogsbruksministeriet fastställer likaså
formulären för köpebrev och skuldebrev
samt för ansökningar och beslut samt andra
formulär som behövs för verkställigheten
av denna lag.

— — — — — — — — —— — — — —
Bestämmelser om styrning av stöd och om
stödnivåer kan utfärdas genom förordning
av
jord - och
skogsbruksministeriet.
Landsbygdsverket meddelar föreskrifter om
formulären för köpe- och skuldebrev,
ansökningar och beslut samt om andra
formulär som behövs för verkställigheten
av denna lag.

— — — — — — — — —— — — — —

———
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
———
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6.
Lag
om ändring av lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om
landsbygdsnäringar
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i
fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992) 13 a §, sådan den lyder i lag 39/1997,
ändras 2 § 1 mom., 3 § 2 mom., 10 §, 11 § 1 mom., 12 § och rubriken för 13 §, av dem 12 §
sådan den lyder i lag 1514/1994, samt
fogas till 13 § ett nytt 2 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
2§

2§

Myndigheter

Myndigheter

Jord- och skogsbruksministeriet, jord- och
skogsbruksministeriets
informationstjänstcentral,
landsbygdsnäringsdistrikten
och
kommunernas
landsbygdsnäringsmyndigheter
sköter
uppgifter
enligt
denna
lag
samt
övervaknings- och andra uppgifter i
anslutning till dem.
——————————————

Jordoch
skogsbruksministeriet,
Landsbygdsverket,
arbetskraftsoch
näringscentralerna
och
kommuner nas
landsbygdsnäringsmyndigheter
sköter
uppgifter
enligt
denna
lag
samt
övervaknings- och andra uppgifter i
anslutning till dem.

3§

3§

Beslut

Beslut

——————————————
Om
kommunens
landsbygdsnäringsmyndighet
eller
landsbygdsnäringsdistriktet har beviljat stöd
med avvikelse från ansökan eller om
ansökan har avslagits, ges sökanden som
beslut ett utdrag ur protokollet eller ett
separat beslut.
——————————————

— — — — — — — — —— — — — —
Om en myndighet som anges i 2 § har
beviljat stöd med avvikelse från ansökan
eller om ansökan har avslagits, ges
sökanden som beslut ett utdrag ur
protokollet eller ett separat beslut.

10 §

10 §

Ändringssökande

Ändringssökande

— — — — — — — — —— — — — —

— — — — — — — — —— — — — —
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Ändring i beslut som kommunens
landsbygdsnäringsmyndighet
och
landsbygdsnäringsdistriktet har fattat i ett
ärende som avses i denna lag får sökas
genom
besvär
hos
landsbygdsnäringsdistriktet i fråga om
kommunens landsbygdsnäringsmyndighets
beslut och hos landsbygdsnäringarnas
besvärsnämnd, som finns i anslutning till
jord- och skogsbruksministeriet, i fråga om
landsbygdsnäringsdistriktets beslut inom 30
dagar från den dag då besväranden har fått
del av beslutet. Hos besvärsnämnden anförs
besvär också över beslut som länsstyrelsen i
lands kapet Åland fattat i ärenden som avses
i denna lag.
Besvärsskriften kan även lämnas in till
den myndighet i vars beslut ändring söks.
Myndigheten skall sända besvärsskriften
jämte handlingarna i ärendet och sitt
utlåtande om besvären till besvärsinstansen.
Ändring i ett beslut som den
besvärsnämnd som avses i 1 mom.
meddelar i ett ärende som nämns i 7 eller 8
§ får sökas genom besvär hos högsta
förvaltningsdo mstolen enligt lagen om
ändringssökande i förvaltningsärenden
(154/ 50). Ändring i andra beslut som
besvärsnämnden meddelar i ärenden som
avses i denna lag får sökas endast om
högsta
förvaltningsdomstolen
beviljar
besvärstillstånd. Tillstånd kan beviljas
endast om det med hänsyn till
tillämpningen av lagen i andra liknande fall
eller en enhe tlig rättspraxis är viktigt att
ärendet
avgörs
av
högsta
förvaltningsdo mstolen
eller
om
det
föreligger något annat vägande skäl för att
tillstånd skall beviljas.

Ändring i beslut som kommunens
landsbygdsnäringsmyndighet har fattat får
sökas genom besvär hos arbetskrafts- och
näringscentralen. Behörig att pröva
besvären är den arbetskrafts- och
näringscentral
inom
vars
verksamhetsområde kommunen i fråga är
belägen. Ändring i beslut som arbetskraftsoch näringscentralen och Landsbygdsverket
har fattat får sökas genom besvär hos
landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd. Hos
besvärsnämnden anförs besvär också över
beslut som länsstyrelsen i landskapet Åland
fattat i ärenden som avses i denna lag. På
sökande av ändring tillämpas i övrigt
förvaltningsprocesslagen (586/1996).
Besvärsskriften kan även lämnas in till
den myndighet i vars beslut ändring söks.
Myndigheten skall sända besvärsskriften
jämte handlingarna i ärendet och sitt
utlåtande om besvären till besvärsinstansen.
Ändring
i
ett
beslut
av
landsbygd snäringarnas besvärsnämnd som
gäller ett ärende som nämns i 7 eller 8 § får
sökas
genom
besvär
hos
högsta
förvaltningsdomstolen på det sätt som
bestäms
i
förvaltningsprocesslagen.
Ändring
i
andra
beslut
som
besvärsnämnden meddelar får sökas endast
om högsta förvaltningsdomstolen beviljar
besvärstillstånd.

11 §

11 §

Ersättning till kommunen

Ersättning till kommunen

För utgifter som kommunen åsamkas av
skötseln av de uppgifter som avses i denna
lag betalas kommunen ersättning enligt
lagen om statsandelar till kommunerna
(688/92). I sådana fall som avses ovan i 2 §
3 mom. betalas kommunen dock ersättning
enligt grunder som statsrådet fastställer.

För utgifter som kommunen åsamkas av
skötseln av de uppgifter som avses i denna
lag betalas kommunen ersättning enligt
lagen om statsandelar till kommunerna
(1147/1996). I sådana fall som avses ovan i
2 § 3 mom. betalas kommunen dock
ersättning enligt de grunder som anges i en
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——————————————

förordning av statsrådet.
— — — — — — — — —— — — — —

12 §

12 §

Avgifter för beslut

Avgifter för beslut

För myndigheters expeditioner som gäller
stöd enligt denna lag uppbärs en avgift
enligt vad som stadgas eller bestäms särskilt
om
uppbärande
av
avgifter.
Den
kommunala
landsbygdsnäringsmyndighetens och, i det
fall att det inte är fråga om besvär över ett
beslut som meddelats av denna myndi ghet,
landsbygdsnäringsdistriktets expeditioner är
avgiftsfria.

För myndigheters beslut som gäller stöd
enligt denna lag tas avgift ut enligt vad som
bestäms särskilt om uttag av avgifter. Den
kommunala
landsbygdsnäringsmyndighetens
och
arbetskraftsoch
näringscentralens
expeditioner är avgiftsfria, dock inte
arbetskraftsoch
näringscentralens
exped itioner i besvärsärenden.

13 §

13 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter

Närmare bestämmelser och föreskrifter

——————————————

— — — — — — — — —— — — — —
Landsbygdsverket
kan
meddela
föreskrifter om ansöknings-, beviljandeoch utbetalningsförfarandet i anslutning till
kvoter, stöd, bidrag och ersättning ar samt
om tekniska detaljer i anslutning till
lagrings-,
planeringsoch
övervakningssystem som hänför sig till
skötseln
av
dem,
till
den
del
verkställigheten
av
den
nationella
lagstiftningen
eller
Europeiska
gemenskapens lagstiftning förutsätter det
och föreskrifterna utgör verkställighet av de
uppgifter om vilka det föreskrivs i 2 § i
lagen om Land sbygdsverket (666/2006).
Dessutom meddelar Landsbygdsverket
föreskrifter om sådana ansöknings-, avtals-,
övervaknings- och beslutsblanketter och
andra motsvarande blanketter som behövs
för utförande av dess uppgifter.

13 a §

13 a §

Tillämpning på arbetskrafts- och
näring scentralerna

Tillämpning på arbetskrafts- och
näringscentralerna

Vad som i denna lag eller med stöd av

(upphävs)

100
den
stadgas
eller
bestäms
om
landsbygd snäringsdistriktet
gäller
arbetskrafts- och näringscentralen.
———
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
———

7.
Lag
om ändring av 14 § i lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 15 juli 2005 om ver kställighet av systemet med samlat gårdsstöd
(557/2005) 14 §, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
14 §

14 §

Registeransvarig, användare och ändamål

Registeransvarig, användare och ändamål

Jordoch
skogsbruksministeriets
informationstjänstcentral
ansvarar
för
stödrättighetsregistret.
Jordoch
skogsbruksministeriet,
jordoch
skogsbruksministeriets
informationstjänstcentral, arbetskrafts- och
näringscentralernas landsbygdsavdelningar
samt
kommunernas
landsbygdsnäringsmyndigheter har utan
hinder av sekretessbestämmelserna rätt att
få uppgifter ur registret vid kontroller av
stödrättigheter och vid samkörning av
uppgifter i överensstämmelse med artikel
21 i förordningen om gårdsstöd samt vid
annan administration av stödrättigheter
enligt förordningen om gårdsstöd.

Landsbygdsverket ansvarar i egenskap av
registerägare
för
förandet
av
stödrättighetsregistret medan jord- och
skogsbruksministeriets
informationstjänstcentral ansvarar för det
tekniska upprätthållandet av det. Jord- och
skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket,
jordoch
skogsbruksministeriets
informationstjänstcentral, arbetskrafts- och
näringscentralernas landsbygdsavdelningar
och
kommunernas
landsbygdsnäringsmyndigheter har utan
hinder av se kretessbestämmelserna rätt att
få uppgifter ur registret vid kontroller av
stödrättigheter och samkörning av uppgifter
i överensstämmelse med artikel 21 i
förordningen om gårdsstöd samt vid annan
administration av stödrättigheter enligt
förordningen om gårdsstöd.
———
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.
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Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
———
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8.
Lag
om ändring av 25 och 27 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och
trädgårdso dlingen (1559/2001) 25 § 3 mom. och 27 § som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
25 §

25 §

Ansökningsförfarande

Ansökningsförfarande

——————————————
Genom förordning av jord- och
skogsbruksministeriet
föreskrivs
om
ansökningstiderna samt om de myndigheter
till vilka ansökan sänds.

— — — — — — — — —— — — — —
Landsbygdsverket meddelar föreskrifter
om ansökningstiderna. Genom förordning
av jord- och skogsbruksministeriet bestäms
om vilken behöriga myndighet ansökan om
respektive stödform skall lämnas in till.

27 §

27 §

Beviljande av undantag

Beviljande av undantag

Jord- och skogsbruksministeriet kan av
särskilda skäl bevilja en sökande undantag
från andra villkor som föreskrivs i 3 § 2
mom. 2 punkten än det som gäller ålder.
Vid prövning av om särskilda skäl
föreligger
skall
särdragen
hos
företagsformen, tidigare stödberättigande
produktion samt andra motsvarande
omständigheter beaktas.
Jord- och skogsbruksministeriet kan av
särskilda skäl bevilja en sökande undantag
från det villkor som föreskrivs i 10 § 2
mom. 1 punkten. Vid prövning av om
särskilda skäl föreligger skall den sökandes
möjlighet att på ett rimligt avstånd skaffa
tillräckligt med åkrar som lämpar sig för
odling, idkande av husdjursskötsel i syfte
att förvärva inkomster samt andra
motsvarande omständigheter beaktas.
Jord- och skogsbruksministeriet kan av
särskilda skäl bevilja en sökande undantag
från de tekniska krav i fråga om växthusens
konstruktion som avses i 11 § 2 mom. 4

Landsbygdsverket kan av särskilda skäl
bevilja en sökande undantag från andra
villkor som föreskrivs i 3 § 2 mom. 2
punkten än det som gäller ålder. Vid
prövning av om särskilda skäl föreligger
skall särdragen hos företagsformen, tidigare
stödberättigande produktion samt andra
motsvarande omständi gheter beaktas.
Landsbygdsverket kan av särskilda skäl
bevilja en sökande undantag från det villkor
som föreskrivs i 10 § 2 mom. 1 punkten.
Vid prövning av om särskilda skäl
föreligger skall den sökandes möjlighet att
på ett rimligt avstånd skaffa tillräckligt med
åkrar som lämpar sig för odling, idkande av
husdjursskötsel i syfte att förvärva
inkomster
samt
andra
motsvarande
omständigheter beaktas.
Landsbygdsverket kan av särskilda skäl
bevilja en sökande undantag från de
tekniska krav i fråga om växthusens
konstruktion som avses i 11 § 2 mom. 4
punkten. Vid prövning av om särskilda skäl
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punkten. Vid prövning av om särskilda skäl
föreligger skall de växter som odlas,
byggnadsmaterialens lämplighet samt andra
mots varande omständigheter beaktas.
Ändring i beslut som jord- och
skogsbruksministeriet fattat med stöd av
denna paragraf får sökas genom besvär hos
landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd på
det
sätt
som
föreskrivs
i
förvaltningsprocesslagen (586/1996).

föreligger skall de växter som odlas,
byggnadsmaterialens lämplighet samt andra
motsvarande omständigheter beaktas.
Undantag enligt denna paragraf skall
sökas årligen vid en tidpunkt som
Landsbygdsverket bestämmer.

———
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
———

9.
Lag
om ändring av lagen om landsbygdsnäring sregistret
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 29 december 1994 om landsbygdsnäringsregistret (1515/1994) 1 §
1 mom., 2 §, 3 § 1 mom. och 7 § 5 mom., av dem 2 § sådan den lyder i lag 305/2005, som
följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
1§

1§

Lagens tillämpningsområde

Lagens tillämpningsområde

Jordoch
skogsbruksministeriets
informationstjänstcentral skall för skötseln
av
landsbygdsnäringsförvaltningens
uppgifter föra register, vilka omfattar
gårdsbruksenheterna,
skogsbrukslägenheterna,
trädgårdsföretagen,
pälsfarmerna,
renhushållningsföretagen och övriga kunder
som landsbygdsnäringsförvaltningen har
samt lägenheter med ett eller flera
produktionsdjur
eller
andra
djurhållningsenheter och vilka tillsammans
utgör landsbygdsnäringsregistret. Nämnda
företag och enheter benämns ne dan
registerenheter.
——————————————

För skötseln av uppgifterna inom jord och skogsbruksministeriets ansvarsområde
förs administrativa register, vilka omfattar
gårdsbruksenheterna,
skogsbrukslägenheterna,
trädgårdsföretagen,
pälsfarmerna,
rennäringsföretagen och övriga kunder
inom jord- och skogsbruksministeriets
ansvarsområde samt lägenheter med ett
eller flera produktionsdjur eller andra
djurhållningsenheter, samt statistikregister.
Tillsammans
utgör
dessa
register
landsbygd snäringsregistret.
Nämnda
företag och enheter benämns ne dan
registerenheter.
— — — — — — — — —— — — — —
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2§

2§

Registrets ändamål

Registrets ändamål

Uppgifterna i registret används inom
landsbygdsnäringsförvaltningen
vid
förvaltning och övervakning av stöd, vid
annan beredning av beslutsfattandet, vid
planering av åtgärder och vid uppföljning
och kontroll av deras verkningar, för
statistiska ändamål och för forskning.
Vidare kan uppgifterna i registret användas
för ver kställande av uttag av den ersättning
enligt 6 c § i lagen om växtförädlarrätt
(789/1992) som skall betalas till sortägaren
för nyttjande av egenproducerat utsäde,
enligt vad som bestäms om saken i nämnda
lag, samt för tillsyn över veterinära
bestämmelser och föreskrifter och för
administration som denna förutsätter.

Uppgifterna i registret används inom jordoch skogsbruksministeriets ansvarsområde
vid förvaltning och övervakning av stöd
samt tillsyn över iakttagandet av
lagstiftningen om djurens hälsa och välfärd,
växthälsa, insatsvaror som används inom
jordbruk,
jordbruksprodukter
och
livsmedel, vid beredning av beslutsfattandet
om de nämnda uppgifterna, vid planering
av åtgärder och uppföljning av deras
verkningar, för statistiska ändamål och för
forskning. Vidare kan uppgifterna i registret
användas vid uttag av den ersättning enligt
6 c § i lagen om växtförädlarrätt (789/1992)
som skall betalas till sortägaren för
nyttjande av egenproducerat utsäde, enligt
vad som bestäms om saken i nämnda lag.

3§

3§

Förande av registret

Förande av registret

Jordoch
skogsbruksministeriets
informationstjänstcentral svarar för förandet
av registret. Registret används och
uppdateras i den omfattning som skötseln
av de stadgade uppgifterna förutsätter av
jord- och skogsbruksministeriet, jord- och
skogsbruksministeriets
informationstjänstcentral, anstalten för
veterinärmedicin
och
livsmedel,
kontrollcentralen
för
växtproduktion,
landsbygdsnäringsdistrikten
samt
kommunernas
landsbygdsnäringsmyndigheter. Registret
kan också användas och uppdateras av
länsstyrelserna, kommunveterinärerna och
besiktningsveterinärerna i den omfattning
tillsynen över veterinära stadganden och
bestämmelser samt administrationen av
denna förutsätter.

Registret förs av Landsbygdsverket,
Livsmedelssäkerhetsverket och jord- och
skogsbruksministeriets
informationstjänstcentral, var och en av
dem till den del som gäller det egna
ansvarsområdet.
Jordoch
skogsbruksministeriets
informationstjänstcentral svarar för det
tekniska upprätthållandet av registret.
Registret används och uppdateras i den
omfattning som skötseln av de föreskrivna
uppgifterna förutsätter av jord- och
skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket,
Livsmedelssäkerhetsverket,
jordoch
skogsbruksministeriets
informationstjänstcentral, arbetskrafts- och
näringscentralerna,
kommunernas
landsbygd snäringsoch
livsmedelstillsynsmyndigheter,
länsstyrelserna
och
kommunalveterinärerna.
— — — — — — — — —— — — — —

——————————————
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7§

7§

Givande och utlämnande av
registeruppgifter

Givande och utlämnande av
registeruppgifter

——————————————
Jord- och skogsbruksministeriet beslutar
om
utlämnande
av
uppgifter
till
utomstående.

— — — — — — — — —— — — — —
Den registeransvarige beslutar om
utlämnande av uppgifter till utomstående.
———
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
———

10.
Lag
om ändring av 25 kap. 8 § i ärvdabalken
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i ärvdabalken av den 5 februari 1965 (40/1965) 25 kap. 8 §, sådan den lyder i lag
612/1989, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
25 kap.

25 kap.

Om skifte av gårdsbruksenhet som hör
till kvarlåtenskap

Om skifte av gårdsbruksenhet som hör till
kvarlåtenskap

8§
Innan ett slutligt arvskifte enligt detta
kapitel förrättas skall skiftesmannen, vid
behov eller då en delägare i dödsboet yrkar
det,
begära
utlåtande
av
det
lantbruksdistrikt inom vilket driftscentret
för den gårdsbruksenhet som helt eller
delvis hör till kvarlåtenskapen är beläget.
Utlåtandet skall gälla följande frågor:
1) är den gårdsbruksenhet som hör till
kvarlåtenskapen sådan att odlaren och
medlemmarna av hans familj kan få sin

8§
Innan ett slutligt arvskifte enligt detta
kapitel förrättas skall skiftesmannen, vid
behov eller då en delägare i dödsboet yrkar
det, begära utlåtande av den arbetskra ftsoch näringscentral inom vilken driftscentret
för den gårdsbruksenhet som helt eller
del vis hör till kvarlåtenskapen är beläget.
Utl åtandet skall gälla följande frågor:
1) är den gårdsbruksenhet som hör till
kvarlåtenskapen sådan att odlaren och
medlemmarna av hans familj kan få sin
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huvudsakliga utkomst av den eller utgör de
i kvarlåtenskapen ingående lägenheterna
och lägenhetsdelarna var för sig eller
tillsammans
med
lägenheter
och
lägenhetsdelar som ägs av den lämpliga
övertagaren av gårdsbruket eller hans make,
eller tillsammans med den del som i fall
som avses i 1 b § 2 mom. tillhör den
efterlevande
maken,
ett
sådant
gårdsbrukskomplex
att
odlaren
och
medlemmarna av hans familj kan få sin
huvudsakliga utkomst av det,
2) har den som önskar att en
gårdsbruksenhet,
lägenhet
eller
lägenhetsdel, som hör till kvarlåtenskapen, i
enlighet med detta kapitel skall tas med i
hans
arvslott
tillräckliga
yrkesförutsättningar att idka gårdsbruk,
3) vem av flera sådana lämpliga
övertagare av gårdsbruk, som önskar att en i
kvarlåtenskapen ingående gårdsbruksenhet,
lägenhet eller lägenhetsdel i enlighet med
detta kapitel skall tas med i deras arvslotter,
har de bästa yrkesförutsättningarna att idka
sådant lantbruk som kan komma i fråga,
4) är det med beaktande av 4 § möjligt att
i samband med skiftet överlåta områden
från en gårdsbruksenhet till andra delägare
samt
5) vilket är det gängse värdet på den
gårdsbruksenhet, lägenhet eller lägenhetsdel
som hör till kvarlåtenskapen och vilket är
det beräknade värdet enligt 2 §.
Godkänner
delägaren
inte
lantbruksdistriktets utlåtande, kan han inom
en månad från det han bevisligen fick del av
detta begära utlåtande av jordbruksstyrelsen
om de omständigheter som nämns i 1 mom.
Jordbruksstyrelsen skall sända utlåtandet till
den som har begärt det och till
skiftesmannen.
Lantbruksdistriktet och jordbruksstyrelsen
skall avge utlåtandena i brådskande
ordning.

huvudsakliga utkomst av den eller utgör de
i kvarlåtenskapen ingående lägenheterna
och lägenhetsdelarna var för sig eller
tillsammans
med
lägenheter
och
lägenhetsdelar som ägs av den lämpliga
övertagaren av gårdsbruket eller hans make,
eller tillsammans med den del som i fall
som avses i 1 b § 2 mom. tillhör den
efterlevande
maken,
ett
sådant
gårdsbrukskomplex
att
odlaren
och
medlemmarna av hans familj kan få sin
huvudsakliga utkomst av det,
2) har den som önskar att en
gårds bruksenhet,
lägenhet
eller
lägenhetsdel, som hör till kvarlåtenskapen, i
enlighet med detta kapitel skall tas med i
hans
arvslott
tillräc kliga
yrkesförutsättningar att idka gårdsbruk,
3) vem av flera sådana lämpliga
övertagare av gårdsbruk, som önskar att en i
kvarlåtenskapen ingående gårdsbruksenhet,
lägenhet eller lägenhetsdel i enlighet med
detta kapitel skall tas med i deras arvslotter,
har de bästa yrkesförutsättningarna att idka
sådant lantbruk som kan komma i fråga,
4) är det med beaktande av 4 § möjligt att
i samband med skiftet överlåta områden
från en gårdsbruksenhet till andra delägare
samt
5) vilket är det gängse värdet på den
gårdsbruksenhet, lägenhet eller lägenhetsdel
som hör till kvarlåtenskapen och vilket är
det beräknade värdet enligt 2 §.
Godkänner delägaren inte arbetskraftsoch näringscentralens utlåtande, kan han
inom en månad från det han bevisligen fick
del av detta begära utlåtande av
Landsbygdsverket om de omständigheter
som nämns i 1 mom. Landsbygdsverket
skall sända utlåtandet till den som har
begärt det och till skiftesmannen.
Arbetskrafts- och näringscentralen och
Landsbygdsverket skall avge utlåtandena i
brådskande ordning.
———
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.
När denna lag träder i kraft behandlas de
ärenden som har inletts vid jord- och
skogsbruksministeriet och som enligt denna
lag hör till Landsbygdsverkets uppgifter
dock vid jord- och skogsbruksministeriet i
enlighet med de bestämmelser som gällde
vid ikraftträdandet.
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Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
———

11.
Lag
om ändring av lagen om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella
översvämningar
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 18 mars 1983 om ersättande av skador som förorsakats av
exceptionella översvämningar (284/1983) 4 § 1 mom. samt 5 och 7 §, av dem 4 § 1 mom. och
5 § sådana de lyder i lag 92/1995, och
fogas till 4 §, sådan den lyder i nämnda lag 92/1995, ett nytt 3 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

4§
För att få ersättning skall den
skadelidande inom en av jord- och
skogsbruksministeriet fastställd tid göra en
ersättningsansökan
hos
landsbygdsnäringsmyndigheten
i
den
kommun inom vilken den skadade
fastigheten eller det skadade lösöret finns
eller, om det är fråga om en skada som har
drabbat en gårdsbruksenhet eller där
befintligt
lösöre,
hos
landsbygdsnäringsmyndigheten
i
den
kommun
där
gårdsbruksenhetens
driftscentrum är beläget.

4§
Landsbygdsverket meddelar föreskrifter
om inom vilken tid den skadelidande för att
få
ersättning
skall
göra
en
ersättningsansökan
hos
landsbygdsnäringsmyndigheten
i
den
kommun inom vilken den skadade
fastigheten eller det skadade lösöret finns
eller, ifall det är fråga om en skada som har
drabbat en gårdsbruksenhet eller där
befintligt
lösöre,
hos
landsbygdsnäringsmyndigheten
i
den
kommun
där
gårdsbruksenhetens
driftscentrum är beläget. Landsbygdsverket
meddelar
föreskrifter
om
den
ansökning sblankett som skall användas för
ansökan om ersättning och om de
utredningar som skall fogas till ansökan.
— — — — — — — — —— — — — —
Till de regionala skogscentralerna kan
för sakkunnighjälp som de har gett betalas
ersättning ur det anslag som avses i 1 § 2
mom. på de grunder om vilka det bestäms
genom
förordning
av
jordoch
skogsbruksministeriet.
Kommunens
landsbygd snäringsmyndighet skall, efter att
ha utfört de värderingar som anges i 2
mom., lämna in till Landsbygdsverket

——————————————
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kopior
av
ansö kningarna
och
värderingsprotokollen, av bilagorna till
ansökan och av de andra handlingar som
behövs.
5§
Landsbygdsnäringsmyndigheten
fattar
beslut om beviljande av ersättning och
betalar ersättningen sedan jord- och
skogsbruksministeriet har konstaterat att det
är fråga om ersättande av skador som avses
i denna lag och ställt behövliga anslag till
landsbygdsnäringsmyndighetens
disposition. Jord- och skogsbruksministeriet
beslutar, med beaktande av disponibla
anslag, vilka skador som skall ersättas och
kostnadsbeloppen samt med beaktande av 6
§ vilken andel som skall ersättas av de
skador och kostnader som orsakats av
översvämning och som avses i 2 §, varvid
den andel som skall ersättas kan vara olika
stor för skador och kostnader av olika slag.

5§
Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet
beslutar om beviljande av ersättning och
betalar
ersättningen
sedan
Landsbygdsverket i de enskilda fallen har
konstaterat att det är fråga om ersättande av
skador som avses i denna lag och inom
ramen för anslaget har ställt de utgående
från de enskilda fallen uträknade och för
ersättande av skadorna behövliga medlen
till
landsbygdsnäring smyndighetens
disposition. Genom förordning av jord - och
skogsbruksministeriet
bestäms
om
ersättningsprocenten, som kan vara olika
stor för skador och kostnader av olika slag.

7§
Om i denna lag inte annat är stadgat,
iakttages dessutom i tillämpliga delar vad
som är stadgat i lagen om handhavande av
utdelnings- och övervakningsuppgifter
beträffande lantbruksstödet (88/71).

7§
Om inte något annat bestäms i denna lag,
iakttas dessutom i tillämpliga delar lagen
om
förfarandet
vid
skötseln
av
stöduppgifter
i
fråga
om
landsbygdsnäringar (1336/1992).
———
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
———

12.
Lag
om ändring av lagen om ersättande av skö rdeskador
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 21 december 2000 om ersättande av skördeskador (1214/2000) 6 §,
7 §, 8 § 5 mom., 10 § 2 mom. samt 11 § som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
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6§

6§

Växtarternas priser per enhet

Växtarternas priser per enhet

För växtarter som är ersättningsgilla
enligt denna lag fastställs årligen genom
förordning
av
jordoch
skogsbruksministeriet priser per enhet vilka
tillämpas vid värderingen av skördeskador.
Som beräkningsgrund för priset per enhet
anses
interve ntionspriset
eller
det
marknadspris som bet alats året före
skadeåret, varvid även senare utveckling på
marknaden kan beaktas. Om inget
interventions- eller marknadspris finns,
bestämmer jord- och skogsbruksministeriet
priset per enhet efter att ha hört
delegationen
för
skördeskador.
Vid
bestämmandet av priset per enhet kan
beaktas produktionsstöd som betalas för
växtarten.

I fråga om växtarter som är
ersättningsgilla enligt denna lag meddelar
Landsbygdsverket årligen föreskrifter om
priser per enhet vilka tillämpas vid
värderingen
av
skö rdeskador.
Som
beräkningsgrund för priset per enhet anses
interventionspriset eller det marknadspris
som betalats året före skadeåret, varvid
även senare ut veckling på marknaden kan
beaktas. Om inget interventions- eller
marknadspris
finns,
meddelar
Landsbygdsverket föreskrifter om priset per
enhet efter att ha hört delegationen för
skördeskador. Vid bestämmandet av priset
per enhet kan produktionsstöd som betalas
för växtarten beaktas.

7§

7§

Normskörd

Normskörd

För bestämmandet av normskördar
indelas landet i normskördeområden på det
sätt som särskilt föreskrivs genom
förordning av statsrådet. Genom förordning
av jord- och skogsbruksministeriet fastställs
årligen normskördar per växtart för
respektive normskördeområde.

Med växtartens normskörd avses den
genomsnittliga årsskörd per arealenhet som
erhållits
från
normskördeområdet.
Normskörden beräknas på grundval av
skördest atistiken för de fem år som föregår
skadeåret såsom ett aritmetiskt medelvärde.
Från detta beräkningssätt kan avvikelse
göras av särskilda skäl eller om behövlig
skördestatistik inte står till förfogande.
Värdet av en växtarts normskörd beräknas
så att det pris per enhet för växtarten i fråga
som
anges
i
en
föreskrift
av
Landsbygd sverket används som koefficient.

Med växtartens normskörd avses den
genomsnittliga årsskörd per arealenhet som
erhållits
från
normskördeområdet.
Normskörden beräknas på grundvalen av
skördestatistiken för de fem år som föregår
skadeåret såsom ett aritmetiskt medelvärde.
Från detta beräkningssätt kan avvikelse
göras av särskilda skäl eller om behövlig
skördestatistik inte står till förfogande.
Värdet av en växtarts normskörd beräknas
så att det pris per enhet som jord- och
skogsbruksministeriet fastställt för den
ifrågavarande växtarten används som
koefficient.
Med
värdet
av
brukningsenhetens
normskörd avses summan av värdena av de
på brukningsenheten odlade enligt denna

Med värdet av brukningsenhetens
normskörd avses summan av värdena av de
på brukningsenheten odlade enligt denna
lag
ersättningsgilla
växtarternas
normskördar
multiplicerade
med
odlingsarealerna.
För bestämmandet av normskördar
indelas landet i normskördeområden vilka
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lag
ersättningsgilla
växtarternas
normskördar
multiplicerade
med
odlingsarealerna.

utgörs
av
arbetskraftsoch
näringscentralernas verksamhetsområden.
Landsbygdsverket
meddelar
årligen
föreskrifter om normskördar per växtart för
respektive normskördeområde.

8§

8§

Lägenhetsbestämd skördeskadeersättning

Lägenhetsbestämd skördeskadeersättning

——————————————
Ersättning enligt denna paragraf skall
sökas
innan
skörden
inleds
på
skadeområdet.
Ersättning
för
övervintringsskada skall sökas innan det
skadade växtbeståndet bryts upp, dock
senast den 30 juni efter de t att skadan
uppdagats. Ersättningsfrågan handläggs av
landsbygdsnäringsmyndigheten
i
den
kommun inom vilken brukningsenhetens
driftscentrum finns. Närmare bestämmelser
om ansökningsförfarandet kan utfärdas
genom
förordning
av
jordoch
skogsbruksministeriet.

— — — — — — — — —— — — — —
Ersättning enligt denna paragraf skall
sökas
innan
skörden
inleds
på
skadeområdet.
Ersättning
för
övervintringsskada skall sökas innan det
skadade växtbeståndet bryts upp, dock
senast den 30 juni efter det att skadan
uppdagats. Ersättningsfrågan handläggs av
landsbygdsnäringsmyndigheten
i
den
kommun inom vilken brukningsenhetens
driftscentrum finns. Landsbygdsverket kan
meddela
föreskrifter
om
ansökningsfö rfarandet.

10 §

10 §

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighets
uppgifter

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighets
uppgifter

——————————————
Kommunens
landsbygdsnäringsmyndighet skall tillställa
jordoch
skogsbruksministeriet
de
uppgifter
som
hänför
sig
till
skö rdeskadeersättningarna på det sätt som
närmare bestäms genom förordning av jordoch skogsbruksministeriet.

— — — — — — — — —— — — — —
Kommunens
landsbygdsnäringsmyndi ghet skall tillställa
Landsbygdsverket de uppgifter som hänför
sig
till
skördeskadeersättningarna.
Landsbygdsverket kan medd ela föreskrifter
om förfarandena i anslutning till
inlämnandet av uppgifter.

11 §

11 §

Delegationen för skördeskador

Delegationen för skördeskador

För beredningen av åtgärder som avses i
denna lag tillsätter statsrådet en delegation
för skördeskador, vars uppgift är att biträda
jord- och skogsbruksministeriet i frågor
som gäller ersättande av skördeskador. I
delegationen ingår företrädare för jord- och
skogsbruksministeriet, finansministeriet och

För beredningen av åtgärder som avses i
denna lag tillsätter statsrådet en delegation
för skördeskador, vars uppgift är att biträda
jord- och skogsbruksministeriet och
Landsbygdsverket i frågor som gäller
ersättande av skördeskador. I delegationen
ingår
företrädare
för
jordoch
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lantbruksproducenternas
centralorganis ationer.
Angående
delegationen och dess uppgifter föreskrivs
närmare genom förordning av statsrådet.

skogsbruksministeriet,
finansministeriet,
Landsbygdsverket
och
lantbruksproducenternas
centralorganisationer.
Angående
delegationen och dess uppgifter föreskrivs
närmare genom förordning av statsrådet.
———
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
———

13.
Lag
om ändring av lagen om g enomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk
och mjölkprodukter
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 17 mars 1995 om genomförande av Europeiska gemenskapens
kvo tsystem för mjölk och mjölkprodukter (355/1995) 5, 7, 8 a och 13 a §,
av dem 8 a § sådan den lyder i lag 550/1997 och 13 a § sådan den lyder i lag 38/1997, och
ändras 1—4 och 6 §, i 8 § rubriken och 1 mom., 10 § samt 11 § 1 och 3 mom.,
av dem 6 §, rubriken för 8 § och 8 § 1 mom. sådana de lyder i lag 443/2002 och 11 §
3 mom. sådant det lyder i lag 550/1997, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
1§

1§

Tillämpningsområde

Tillämpningsområde

Denna lag gäller en övergång från det
finländska tvåprissystemet för mjölk till ett
kvotsystem
enligt
Europeiska
gemenskapens råds förordning (EEG) nr
3950/92 om införande av en tilläggsavgift
inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter
samt till tillämpning av kompletterande
geme nskapslagstiftning från och med den 1
april 1995.

Denna lag gäller tillämpning av rådets
förordning (EG) nr 1788/2003 om
införa nde av en avgift inom sektorn för
mjölk och mjölkprodukter, nedan rådets
förordning,
och
av
kompletterande
gemenskapslagstiftning.

2§

2§
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Behörig myndighet

Behörig myndighet

Verkställigheten av denna lag ankommer
på jord- och skogsbruksministeriet och
landsbygdsnäringsdistrikten.

Verkställigheten av denna lag ankommer
på
jord- och skogsbruksministeriet,
Landsbygdsverket och arbetskrafts- och
näringscentralerna.
Landsbygdsverket kan i fråga om någon
uppgift eller uppgiftskategori överföra
uppgifter som hör till dess behörighet på
arbetskraftsoch
näringscentralerna.
Referenskvantiteten och den fettprocent
som hör samman med referenskvantiteten
(grundfettprocent)
fastställs
av den
arbetskrafts- och näringscentral inom vars
verksamhetsområde
gårdsbruksenhetens
driftscentrum är beläget.
I landskapet Åland utför länsstyrelsen de
uppgifter som enligt denna lag ankommer
på arbetskrafts- och näringscentralerna.

Ministeriet kan i fråga om någon uppgift
eller uppgiftskategori överföra uppgifter
som hör till dess behörighet på
landsbygdsnäringsdistrikten.
Referenskvantiteten och den fettprocent
som hör samman med referenskvantiteten
(grundfettprocent)
fastställs
av
det
landsbygdsnäringsdistrikt
inom
vars
verksamhetsområde
gårdsbruksenhetens
driftscentrum är beläget.
I landskapet Åland utför länsstyrelsen de
uppgifter som enligt denna lag ankommer
på landsbygdsnäringsdistrikten.
3§

3§

Register

Register

Jordoch
skogsbruksministeriet
godkänner mjölkuppköparna samt för
register
öve r
mjölkuppköpare,
mjölkproducenter,
fastställda
referenskvantiteter,
fettprocenter
och
avgifter som skall betalas. Ministeriet kan
ge dessa uppdrag eller en del av dem till en
sammanslutning som förbinder sig att följa
ministeriets anvisningar och föreskrifter.
Jord- och skogsbruksministeriet meddelar
närmare föreskrifter om registrens innehåll
och uppläggning.

Landsbygdsverket
godkänner
mjölkuppköparna och för ett register där
det införs uppgifter om fastställda
referenskvantiteter,
fettprocenter
och
avgifter som skall betalas samt behövliga
individualiserings- och kontaktuppgifter i
fråga om mjölkuppköpare och producenter.
Beträffande offentligheten för uppgifterna i
registret, utlämnandet av dem och
avgifterna för utlämnandet tillämpas lagen
om
offentlighet
i
myndigheternas
verksamhet (621/1999), och beträffande
behandlingen av personuppgifter tillämpas
personuppgiftslagen
(523/1999).
Uppgifterna förvaras i registret i tio år från
den sista anteckningen, om det inte
fortfarande är behövligt att förvara
uppgifterna på grund av sådan övervakning
som Europeiska gemenskapens regelverk
förutsätter.
Närmare bestämmelser om förvaltningen
av registret kan meddelas genom
förordning av statsrådet. Landsbygdsverket
kan meddela föreskrifter om det tekniska
förfarandet
vid
driften
av
informationssystemet, sökkriterierna och
andra villkor för användningen av systemet.
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4§

4§

Referenskvantiteter för mejerimjölk

Referenskvantitet för leveranser

Landsbygdsnäringsdistriktet fastställer på
producentens ansökan eller på grundval av
en registrerad uppköpares anmälan en
individuell
referenskvantitet
och
grundfettprocent för en producent av
mejerimjölk som producerar eller börjar
producera mjölk. Referenskvantiteten är
den kvantitet mjölk, uttryckt i liter, som
producenten under en tolvmånadersperiod
som börjar den 1 april respektive år har rätt
att
leverera
till
uppkö paren
utan
tilläggsavgift.

Arbetskraftsoch
näringscentralen
fastställer på ansökan av en sådan
producent som avses i artikel 5 punkt c i
rådets
fö rordning
en
individuell
referenskvantitet och grundfettprocent för
en producent som i enlighet med artikel 5
punkt f i rådets förordning börjar leverera
mjölk till en uppköpare som avses i artikel 5
punkt e. Referenskvantiteten för leveranser
är den kvantitet mjölk, uttryckt i liter, som
producenten under en tolvmånadersperiod
som inleds den 1 april respektive år, nedan
produktionsperiod, har rätt att utan någon
överskridningsavgift leverera till den ovan
avsedda uppköparen.

5§

5§

Grund för referenskvantiteten

Grund för referenskvantiteten

Grund för fastställandet av den
referen skvantitet mejerimjölk som en
lägenhet fö rfogar över under den period
som börjar den 1 april 1995 är den
produktionskvot som gäller för producenten
enligt
lagen
om
temporära
produktionskvoter för mjölk (570/84). Som
grundfettprocent
fastställs
den
genomsnittliga fetthalten i mjölk som
lägenheten levererat till mejeri 1994.

(upphävs)

6§

6§

Referenskvantiteter för direktförsäljning

Referenskvantitet för direktförsäljning

Arbetskraftsoch
näringscentralen
fastställer på ansökan en individuell
referenskvantitet för en producent som
säljer mjölk eller mjölkekvivalenter direkt
för konsumtion.

Arbetskraftsoch
näringscentralen
fastställer på ansökan av producenten en
individuell
referenskvantitet
för
direktförsäljning för en producent som
bedriver sådan direktförsäljning som avses
i artikel 5 punkt g i rådets förordning.
Referenskvantiteten för direktförsäljning är
den kvantitet, uttryckt i liter, som
producenten under produktionsperioden
har rätt att utan någon överskridningsavgift
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Jord- och skogsbruksministeriet fastställer
ekvivalenter
för
ost
och
andra
mjölkprodukter, med undantag för grädde
och smör, som levereras från lägenheten
samt meddelar vid behov närmare
föreskrifter om de uppgifter som skall
lämnas
i
ansökan
samt
om
ansö kningsförfarandet.

sälja eller överföra i form av mjölk direkt
till konsumenten eller i form av andra
mjölkprodukter.
Landsbygdsverket fastställer ekvivalenter
för ost och andra mjölkprodukter, med
undantag för grädde och smör, som
levereras från l ägenheten.

7§

7§

Uppköparens meddelande och fastställande
av referenskvantiteter

Uppköparens meddelande och fastställande
av referenskvantiteter

En registrerad uppköpare skall meddela
jord- och skogsbruksministeriet eller en av
ministeriet utsedd registeransvarig och
producenten
samt
landsbygdsnäringsdistriktet i 5 § avsedd
produktionskvot och fettprocent hos
mjölken i fråga om de producenter som
levererar mjölk till mejeri den 31 mars
1995.
Om mjölkproducenten anser att den
produktionskvot som uppköparen meddelat
inte motsvarar lägenhetens gällande
produktionskvot
eller
att
mjölkens
fettprocent är större än vad som meddelats,
skall producenten inom 30 dagar efter att
han fått det meddelande som avses i 1 mom.
söka
ändring
hos
landsbygdsnäringsdistriktet genom skriftligt
rättelseyrkande. Av särskilda skäl kan
också en ansökan som gjorts senare
behandlas.
Landsbygdsnäringsdistriktet
skall
meddela den sammanlagda kvantiteten av
produktionskvoterna
till
jord och
skogsbruksministeriet.
Jord och
skogsbruksministeriet
fastställer
den
procentandel av produktionskvoten som
skall fastställas som referenskvantitet för de
enskilda
producenterna.
Referenskvantiteten och grundfettprocenten
betraktas som fastställd utan något särskilt
beslut genom det meddelande om saken som
landsbygdsnäringsdistriktet sänder till den
registrerade uppköparen. Jord- och
skogsbruksministeriet meddelar närmare
föreskrifter om de meddelanden som avses i

(upphävs)
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denna paragraf.
8§

8§

Försummad tilläggsavgift

Försummad överskridningsavgift

Om den avgiftsskyldige inte på eget
initiativ har betalt tilläggsavgift för
överskridning av referenskvantiteterna för
mjölk eller om han har betalt för litet i
avgift, läggs till beloppet som skall betalas
dröjsmålsränta
enligt
artikel
8
i
kommissionens
förordning
(EG)
nr
1392/2001 om tillämpningsföreskrifter för
rådets förordning (EEG) nr 3950/92 om
införande av en tillläggsavgift inom sektorn
för mjölk och mjölkprodukter.

Om den avgiftsskyldige inte på eget
initiativ har betalt överskridningsavgift för
överskridning av referenskvantiteten för
mjölk eller om han har betalt för litet i
avgift, läggs till beloppet som skall betalas
dröjsmålsränta enligt
artikel 15
i
kommissionens förordning (EG) nr
595/2004 om tillämpningsföreskrifter för
rådets förordning (EG) nr 1788/2003 om
införande av en avgift inom sektorn för
mjölk och mjölkprodukter.
— — — — — — — — —— — — — —

——————————————
8a§

8a§

Nationell reserv

Nationell reserv

Gårdsb rukets utvecklingsfonds medel får
användas
till
förmedling
av
referenskvantiteter för mjölk från den
nationella reserven till mjölkproducenter så
att förskottsbeta lning uppbärs hos köparna
vid försäljning av referenskvantiteter och
de förskottsbetalningar som redovisats som
inkomst till fonden används för köp av
referenskvantiteter av motsvarande storlek
till reserven.
Även i andra fall än de som avses i
1 mom. kan referenskvantiteter för mjölk
köpas till den nationella reserven med
gårdsbrukets
utvecklingsfonds
medel.
Referen skvantiteter som köpts till reserven
kan
härvid
överlåtas
vidare
till
producenterna så som vederbörande
ministerium bestämmer närmare.

(upphävs)

10 §

10 §

Delegation

Delegation

För beredningen och uppföljningen av de
nationella åtgärder som avses i denna lag
tillsätter jord- och skogsbruksministeriet en
delegation vars uppgift är att följa hur

För beredningen och uppföljningen av de
nationella åtgärder som avses i denna lag
tillsätter jord- och skogsbruksministeriet en
delegation vars uppgift är att följa hur
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kvo tsystemet för mjölk och mjölkprodukter
fungerar i Finland och vid behov ge förslag
om genomförandet, tillämpningen och
utvecklingen av systemet.
Delegationen har en ordförande, en vice
ordförande
och
högst
fem
andra
medlemmar som skall företräda jord- och
skogsbrukministeriet,
jordbruksproducenternas
centralorganisationer och mejeriföretagen.
För medlemmarna kan utses personliga
suppleanter.
Angående delegationen gäller vad som
bestäms i statsrådets beslut om kommittéer
(218/88).

kvo tsystemet för mjölk och mjölkprodukter
fungerar i Finland och att vid behov ge
förslag om genomförandet, tillämpningen
och utvecklingen av systemet.
Delegationen har en ordförande, en vice
ordförande och högst sex andra medlemmar
som
skall
företräda
jordoch
skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket,
lantbruksproducenternas
centralorganisationer och mejeriföretagen.
Personliga suppleanter i delegationen kan
utses för medlemmarna.

11 §

11 §

Ändringssökande

Ändringssökande

Ändring
i
beslut
som
landsbygdsnäringsdistriktet har fattat med
stöd av denna lag får sökas genom besvär
hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd
inom 30 dagar från den dag då den som
söker ändring fick del av beslutet. Hos
besvärsnämnden överklagas också beslut
som länsstyrelsen i landskapet Åland har
fattat i ärenden som avses i denna lag.
——————————————
Ändring
i
besvärsnämndens
samt
vederbörande ministeriums beslut får sökas
genom
besvär
hos
högsta
förvaltningsdomstolen i den ordning som
föreskrivs
i
förvaltningsprocesslagen
(586/1996). Ändring i besvärsnämndens
beslut får sökas endast om högsta
förvaltningsdomstolen
beviljar
bes värstillstånd. Tillstånd kan beviljas
endast om det med avseende på lagens
tillämpning i andra liknande fall eller för
att rättspraxis skall vara enhetlig är viktigt
att
föra
ärendet
till
högsta
förvaltningsdomstolen för avg örande eller
om det finns någon annan vrbande orsak att
bevilja tillstånd. Besvärsnämndens beslut
skall följas även om det har överklagats, om
inte besvärsmyndigheten beslutar något
annat.

Ändring
i
Landsbygdsverkets
och
arbetskrafts- och näringscentralens beslut
får
sökas
genom
besvär
hos
landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd på
det
sätt
som
föreskrivs
i
förvaltningsprocesslagen (586/1996). Hos
besvärsnämnden söks än dring genom
besvär också i beslut som länsstyrelsen i
landskapet Åland har fattat.

13 a §

— — — — — — — — —— — — — —
Ändring i besvärsnämndens samt jord och skogsbruksministeriets beslut får sökas
genom
besvär
hos
högsta
förvaltningsdomstolen på det sätt som
föreskrivs
i
förvaltningsprocesslagen.
Ändring i besvärsnämndens beslut får sökas
genom
besvär,
om
högsta
förvaltningsdomstolen
beviljar
besvärstillstånd.

13 a §
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Tillämpning på arbetskrafts- och
näring scentralerna
Vad som i denna lag eller med stöd av
den
stadgas
eller
bestäms
om
landsbygd snäringsdistriktet
och
dess
verksamhetsområde gäller arbetskrafts- och
näringscentralen
och
dess
verksamhetsområde.

Tillämpning på arbetskrafts- och
näringscentralerna
(upphävs)

———
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
———
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14.
Lag
om ändring av 1 och 5 § i lagen om förval tningen av landsbygdsnäringar i kommunerna
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 20 december 1991 om förvaltningen av landsbygdsnäringar i
kommunerna (1558/1991) 6 §, och
ändras 1 § 2 mom. samt 5 §, sådana de lyder, 1 § 2 mom. i lag 48/2000 och 5 § delvis
ändrad i lag 694/1992, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
——————————————
Kommunen skall lämna handräckning och
ge utlåtanden och redogörelser till jord- och
skogsbruksministeriet,
jordoch
skogsbruksministeriets
informationstjänstcentral, arbetskrafts- och
näringscentralen
och
andra
statliga
myndigheter i ärenden som hör samman
med
landsbygdsnäringarna
samt
renhushållningen och naturnäringarna.

1§
— — — — — — — — —— — — — —
Kommunen skall lämna handräckning och
ge utlåtanden och redogörelser till jord- och
skogsbruksministeriet,
Livsmedelssäke rhetsverket,
Landsbygdsverket,
jordoch
skogsbruksministeriets
informationstjäns tcentral, arbetskrafts- och
näringscentralen
och
andra
statliga
myndigheter i ärenden som hör samman
med
landsbygdsnäringarna
samt
rennäringen och nat urnäringarna.

5§
Tillsynen över det kommunala organets
verksamhet utövas av landsbygdsdistriktet
och jordbruksstyrelsen i fråga om de
uppgifter som nämns i 1 §.

5§
Tillsynen över det kommunala organets
verksamhet utövas av arbetskrafts- och
näringscentralerna, Landsbygdsverket och
jord- och skogsbruksministeriet i fråga om
de uppgifter som nämns i 1 §.
Kommunerna beviljas statsandel för
skö tseln av de i 1 § nämnda uppgifterna
enligt
lagen
om
statsandelar
till
kommunerna (1147/1996).

Kommunerna beviljas statsandel för
skö tseln av de i 1 § nämnda uppgifterna
enligt
lagen
om
statsandelar
till
kommunerna (688/92).
6§
Ändring i ett beslut av det kommunala
organ som avses i 1 § 1 mom. får sökas
genom besvär hos landsbygdsdistriktet
inom 30 dagar från delfåendet. Beslutet
delges enligt lagen om delgivning i
förvaltningsärenden
(232/66).
Besvärsskriften får inom denna tid också
lämnas in till det kommunala organet enligt

6§
(upphävs)
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denna lag, som skall sända den till
landsbygdsdistriktet jämte sitt utlåtande.
Ändring i landsbygdsdistriktets beslut får
sökas genom besvär hos jordbruksstyrelsen
enligt lagen om ändringssökande i
förvaltningsärenden
(154/50).
Besvärsskriften får inom den föreskrivna
tiden
också
lämnas
in
till
landsbygdsdistriktet, som skall sända den
till jordbruksstyrelsen jämte sitt utlåtande.
Vad som stadgas i 1 och 2 mom. tillämpas
inte när någon lag eller förordning
förbjuder eller stadgar något annat om
sökande av ändring.
———
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
———

15.
Lag
om ändring av 14 § i lagen om avträdelsepension
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 4 januari 1974 om avträdelsepension (16/1974) 14 § 1 mom., sådant
det lyder i lag 1304/1990, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

14 §
Verkställigheten av denna lag handhas av
jordbruksstyrelsen,
landsbygdsdistrikten
och kommunernas lantbrukssekreterare
samt lantbruksföretagarnas pensionsantalt,
om vilken stadgas i lagen om pension för
lantbruksföretagare
och
som
nedan
benämns pensionsanstalten. Finns det ingen
lantbrukssekreterare i kommunen, sköts de
uppgifter som enligt denna lag hör till
honom
av
lantbruksnämnden
eller
motsvarande organ eller av någon annan
myndighet. Vad denna lag stadgar om
lantbrukssekreterare gäller på motsvarande
sätt nämnda myndighet.

14 §
För verkställigheten av denna lag svarar
jordoch
skogsbruksministeriet,
Landsbygdsverket,
arbetskraftsoch
näringscentralerna,
kommunernas
landsbygdsnäringsmyndigheter
samt
lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, som
avses
i
lagen
om
pe nsion
för
lantbruksföretagare,
nedan
pensionsanstalten.
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——————————————
— — — — — — — — —— — — — —
———
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
———

16.
Lag
om ändring av 28 och 31 § i lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 18 december 1992 om avträdelseersättning för lantbruksföretagare
(1330/1992) 28 § 1 mom. och 31 § som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

28 §
För verkställigheten av denna lag svarar
kommunens landsbygdsnäringsmyndighet,
landsbygdsnäringsdistri ktet
och
lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.

28 §
För verkställigheten av denna lag svarar
jordoch
skogsbruksministeriet,
Landsbygdsverket,
kommunernas
landsbygdsnäringsmyndigheter,
arbetskrafts- och näringscentralerna och
pensionsanstalten .

31 §
Kommunens
landsbygdsnäringsmyndighet
och
landsbygdsnäringsdistriktet skall vid sidan
av
pensionsanstalten
övervaka
att
mottagaren av avträdelseersättning inte
bedriver lantbruk eller renskötsel för egen
eller gemensam räkning och att förbindelser
enligt denna lag iakttas.

31 §
Kommunernas
landsbygdsnäringsmyndigheter,
arbetskrafts- och näringscentralerna och
Landsbygdsverket skall vid sidan av
pensionsanstalten övervaka att mottagaren
av avträdelseersättning inte bedriver
lantbruk eller renskötsel för egen eller
gemensam räkning och att förbindelser
enligt de nna lag iakttas.
———
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
———
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17.
Lag
om ändring av 35 och 38 § i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretag are
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 28 december 1990 om generationsväxlingspension för
lantbruksföretagare (1317/1990) 35 § 1 mom. och 38 §, sådana de lyder i lag 1471/1993, som
följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

35 §
För verkställigheten av denna lag svarar
jordoch
skogsbruksministeriet,
landsbygdsnäringsdistrikten, kommunernas
landsbygdsnäringsmyndigheter
samt
lantbruksföretagarnas pensionsanstalt enligt
lagen om pension för lantbruksföretagare.
Nämnda anstalt kallas i denna lag
pensionsanstalten.
——————————————

35 §
För verkställigheten av denna lag svarar
jordoch
skogsbruksministeriet,
Landsbygdsverket,
arbetskraftsoch
näringscentralerna,
kommunernas
landsbygdsnäringsmyndigheter
samt
pensionsanstalten.

— — — — — — — — —— — — — —
38 §
Det
ankommer
på
kommunens
landsbygdsnäringsmyndighet
och
landsbygdsnäringsdistriktet att vid sidan av
pensions anstalten övervaka att mottagaren
av generationsväxlingspension så som
förutsätts i denna lag avstår från att bedriva
lantbruk, yrkesfiske och renskötsel samt att
övertagaren infriar sin i 10 § 1 mom. 3
punkten avsedda utfästelse att fortsätta
gårdsbruket.

38 §
Kommunernas
landsbygdsnäringsmyndigheter,
arbetskrafts- och näringscentralerna och
Landsbygdsverket skall vid sidan av
pensionsanstalten övervaka att mottagaren
av generationsväxlingspension så som
förutsätts i denna lag avstår från att bedriva
lantbruk, yrkesfiske och renskötsel samt att
övertagaren infriar sin i 10 § 1 mom. 3
punkten avsedda utfästelse att fortsätta
gårdsbruket.
———
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
———
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18.
Lag
om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 16 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
(1293/1994) 30 a § 2 mom., 34 § 1 och 3 mom., 36 § 1 mom. och 40 § 5 mom., sådana de
lyder, 30 a § 2 mom. och 34 § 3 mom. i lag 593/2002 samt 34 § 1 mom., 36 § 1 mom. och 40
§ 5 mom. i lag 1326/1999, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

30 a §
——————————————
Pensionsanstalten,
arbetskraftsoch
näringscentralen
eller
kommunens
landsbygdsnäringsmyndighet kan vid behov
av den som får avträdelsestöd kräva
utredning om att han eller hon fortfarande
uppfyller villkoren för avträdelsestöd. Om
stödtagaren inte inom en för honom eller
henne utsatt skälig tid lämnar nämnda
utredning, kan pensionsanstalten besluta att
utbetalningen av avträdelsestödet avbryts
tills utredningen har lämnats.
——————————————

30 a §
— — — — — — — — —— — — — —
Pensionsanstalten,
Landsbygdsverket,
arbetskrafts- och näringscentralen eller
kommunens landsbygdsnäringsmyndighet
kan vid behov av den som får
avträdelsestöd kräva utredning om att han
eller hon fortfarande uppfyller villkoren för
avträdelsestöd. Om stödtagaren inte inom
en för honom eller henne utsatt skälig tid
lämnar
nämnda
utredning,
kan
pensionsanstalten besluta att utbetalningen
av avträdelsestödet avbryts tills utredningen
har lämnats.
— — — — — — — — —— — — — —

34 §
För verkställigheten av denna lag svarar
kommunernas
landsbygdsnäringsmyndigheter,
arbetskrafts - och näringscentralerna, jordoch
skogsbruksministeriet,
Renbeteslagsföreningen
och
pensionsanstalten.

34 §
För verkställigheten av denna lag svarar
kommunernas
landsbygdsnäringsmyndigheter,
arbetskraftsoch
näringscentralerna,
Landsbygdsverket,
jordoch
skogsbruksministeriet,
Renbeteslagsföreningen
och
pensionsanstalten.
— — — — — — — — —— — — — —
Landsbygdsverket ersätter jord- och
skogsbruksministeriet som avtalspart i det
avtal om användningen av Europeiska
gemenskapens medel som jord- och
skogsbruksministeriet
ingått
med
pensionsanstalten och som avses i artikel

——————————————
Jord- och skogsbruksministeriet ingår
med pensionsanstalten och vid behov med
Ålands landskapsstyrelse ett sådant avtal
om
använd ningen
av
Europeiska
geme nskapens medel som avses i artikel 4.1
i rådets förordning (EG) nr 1258/1999 om
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finansiering
av
den
gemensamma
jordbrukspolitiken. I avtalet anges de
uppgifter som pensionsanstalten och Ålands
landskapsstyrelse skall sköta i stället för ett
utbetalningsställe på det sätt som bestäms
om dem i lag, nämnda förordning av rådet
och i förordning av statsrådet. I avtalet kan
också tas in bestämmelser om tekniska
omständigheter som behövs för att
pensionsanstaltens
och
Ålands
landskapsstyrelses
lagstadgade
informationsskyldighet
och
andra
skyldigheter skall kunna uppfyllas, såsom
verifiering
av
utgifternas
riktighet,
tillhandahållandet av uppgifter som behövs
för utbetalningsställets redovisning av
utgifterna och andra redovisningar samt
tidsfristerna för dem.

4.1 i rådets förordning (EG) nr 1258/1999
om finansiering av den gemensamma
jordbrukspolitiken. I avtalet anges de
uppgifter som pensionsanstalten skall sköta
i stället för den utbetalande myndigheten på
det sätt som bestäms om dem i lag, nämnda
förordning av rådet och i förordning av
statsrådet. Vid behov kan Landsbygdsverket
också ändra avtalet eller förlänga dess
giltighetstid på det sätt som därom bestäms
i gemenskapens lagstiftning . I avtalet kan
också tas in bestämmelser om tekniska
omständigheter som behövs för att
pensionsanstaltens
lagstadgade
upplysningsskyldighet
och
andra
skyldigheter skall kunna uppfyllas, såsom
verifiering
av
utgifternas
riktighet,
tillhandahållandet av uppgifter som behövs
för
den
utbetalande
myndighetens
redovisning av utgifterna och andra
redovisningar samt tidsfristerna för dem.

36 §
Kommunens
landsbygdsnäringsmyndigheter,
arbetskrafts - och näringscentralerna samt
jord- och skogsbruksministeriet skall vid
sidan av pensionsanstalten övervaka att
mottagaren av avträdelsestöd inte bedriver
jordbruk och att såväl avträdaren som
förvärvaren iakttar förbindelserna enligt
denna lag.
——————————————

36 §
Kommunernas
landsbygdsnäringsmyndigheter,
arbetskraftsoch
näringscentralerna,
Landsbygdsverket
och
jordoch
skogsbruksministeriet skall vid sidan av
pensionsanstalten övervaka att mottagaren
av avträdelsestöd inte bedriver jordbruk och
att såväl avträdaren som förvärvaren iakttar
förbinde lserna enligt denna lag.
— — — — — — — — —— — — — —

40 §
——————————————
Pensionsanstalten har skyldighet att
lämna jord- och skogsbruksministeriet
nödvändiga uppgifter om förmånsmottagare
och förbindelsegivare enligt denna lag för
övervakning
av
stödsystemet
för
beskogning av åker enligt lagen om
strukturpolitiska åtgärder inom jord- och
skogsbruket (1303/1994).

40 §
— — — — — — — — —— — — — —
Pensionsanstalten är skyldig att lämna
jordoch
skogsbruksministeriet,
Landsbygdsverket och arbetskrafts- och
näringscentralen nödvändiga uppgifter för
skötseln av uppgifterna enligt 36 § 1 mom.
samt för övervakning av stödsystemet för
besko gning av åker enligt lagen om
strukturpolitiska åtgärder inom jord- och
skogsbruket (1303/1994).
———
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
———
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19.
Lag
om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 21 juli 2006 om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk
(612/2006) 63 och 65 §, 66 § 1 mom., 70 § 2 mom. och 73 § 3 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
63 §

63 §

Verkställighet av lagen

Verkställighet av lagen

För verkställigheten av denna lag svarar
kommunernas
landsbygdsnäringsmyndighet, arbetskraftsoch
näringscentralerna,
jordoch
skogsbruksministeriet
och
pensionsanstalten.

För verkställigheten av denna lag svarar
kommunens landsbygdsnäringsmyndighet,
arbetskraftsoch
näringscentralerna,
Landsbygdsverket,
jordoch
skogsbruksministeriet
och
pensions anstalten.

65 §

65 §

Ordnandet av tillsyn

Ordnandet av tillsyn

Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar
för tillsynen över användningen av
avträdelsestöd. Ministeriet har rätt att styra
och
övervaka
pensionsanstaltens
verksamhet till den del den utför uppgifter
som avses i denna lag.

Jord- och skogsbruksmini steriet ansvarar
för tillsynen över användningen av
avträdelsestöd. Landsbygdsverket ansvarar
för genomförandet av tillsynen . Ministeriet
har rätt att styra och övervaka
pensionsanstaltens verksamhet till den del
pensionsanstalten utför uppgifter som avses
i denna lag. Landsbygdsverket har rätt att
granska pensionsanstaltens verksamhet i
fråga om verkställandet av det stödsystem
som avses i denna lag.
När
pensionsanstalten
verkställer
stödsystemet skall den se till att stöd inte
betalas i strid med förbindelserna.

När
pensionsanstalten
verkställer
stöds ystemet skall den se till att stöd inte
betalas i strid med förbindelserna.
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Pensionsanstalten
skall
ordna
sin
verksamhet
så
att
jordoch
skogsbruksministeriet
kan
övervaka
uppfyllandet av villkoren för beviljande och
betalning av stöd samt infriandet av
förbindelserna.
Kommunens
landsbygdsnäringsmyndighet
och
arbetskrafts - och näringscentralerna skall
för sin del övervaka infriandet av avgivna
förbindelser.

Pensionsanstalten
skall
ordna
sin
verksamhet
så
att
jordoch
skogsbruksministeriet
och
Landsbygdsverket
kan
övervaka
uppfyllandet av villkoren för beviljande och
betalning av stöd samt infriandet av
förbindelserna.
Kommunens
landsbygdsnäringsmyndi ghet
och
arbetskrafts- och näringscentralerna skall
för sin del övervaka infriandet av avgivna
förbindelser.

66 §

66 §

Utförande av kontroller som gäller stödtagare och förbindelsegivare

Utförande av kontroller som gäller
stödtagare och förbindelsegivare

Jord- och skogsbruksministeriet samt
arbetskrafts - och näringscentral en har rätt
att låta sina anställda tjänstemän utan
förhandsanmälan utföra sådana kontroller
som behövs för tillsynen över iakttagandet
av villkor för beviljande och betalning av
stöd samt förbindelser som avses i denna
lag.

Jordoch
skogsbruksministeriet,
Landsbygdsverket samt arbetskrafts- och
näringscentralen har rätt att låta sina
anställda tjänstemän utan förhandsanmälan
utföra sådana kontroller som behövs för
tillsynen över iakttagandet av villkor för
beviljande och betalning av stöd samt
förbindelser som avses i denna lag.
— — — — — — — — —— — — — —

——————————————
70 §

70 §

Rätt att få uppgifter för avgörande av
ärenden och för verkställande av
lagstadgade uppgifter

Rätt att få uppgifter för avgörande av
ärenden och för verkställande av
lagstadgade uppgifter

——————————————
Jordoch
skogsbruksministeriet,
arbetskrafts - och näringscentralen samt
kommunens landsbygdsnäringsmyndighet
har
rätt
att
utan
hinder
av
sekretessbestämmelserna
och
andra
begränsningar som gäller erhållande av
uppgifter av pensionsanstalten få de
uppgifter
om
en
mottagare
av
avträdelsestöd och förbindelsegivare som är
nödvändiga för skötseln av de uppgifter
som föreskrivs i 65 och 66 §. Jord- och
skogsbruksministeriet har rätt att få
uppgifter
om
alla
mottagare
av
avträdelsestöd
och
förbindelsegivare.
Arbetskrafts- och näringscentralen samt
kommunens landsbygdsnäringsmyndighet

— — — — — — — — —— — — — —
Jordoch
skogsbruksministeriet,
Landsbygdsverket,
arbetskraftsoch
näringscentralen
samt
kommunens
landsbygdsnäringsmyndighet har rätt att
utan hinder av sekretessbestämmelserna och
andra begränsningar som gäller erhållande
av uppgifter av pensionsanstalten få de
uppgifter
om
en
mottagare
av
avträdelsestöd och förbindelsegivare som är
nödvändiga för skötseln av de uppgifter
som föreskrivs i 65 och 66 §. Jord- och
skogsbruksministeriet
och
Landsbygdsverket har rätt att få uppgifter
om alla mottagare av avträdelsestöd och
förbindelsegivare.
Arbetskraftsoch
näringscentralen
samt
kommunens
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har rätt att få uppgifter om de stödtagare
och förbindelsegivare som har avgivit
förbindelse om en gårdsbruksenhet som är
belägen
inom
myndighetens
verksamhet sområde.
——————————————

landsbygdsnäringsmyndighet har rätt att få
uppgifter
om
de
stödtagare
och
förbindelsegivare
som
har
avgivit
förbindelse om en gårdsbruksenhet som är
belägen
inom
myndighetens
verksamhetsområde.
— — — — — — — — —— — — — —

73 §

73 §

Pensionsanstaltens rätt och skyldighet att
lämna uppgifter

Pensionsanstaltens rätt och skyldighet att
lämna uppgifter

——————————————
Pensionsanstalten skall för uppföljning av
och tillsyn över användningen av
avträdelsestöd
lämna
jordoch
skogsbruksministeriet de i 70 § 2 mom.
avsedda uppgifter som behövs för tillsynen
över användningen av stödet och
verkställigheten av stödsystemet, enligt vad
som närmare föreskrivs genom förordning
av
statsrådet.
Jordoch
skogsbruksministeriet samt arbetskraftsoch näringscentralen har rätt att av
pensionsanstalten få personbeteckning samt
kontaktuppgifter
för
mottagare
av
avträdelsestöd och hans eller hennes make
samt för förbindelsegivare och hans eller
hennes make.

— — — — — — — — —— — — — —
Pensionsanstalten skall för uppföljning av
och tillsyn över användningen av
avträdelsestöd
lämna
jordoch
skogsbruksministeriet
och
Landsbygdsverket de i 70 § 2 mom. avsedda
uppgifter som behövs för tillsynen över
användningen
av
stödet
och
verkställigheten av stödsystemet. Närmare
bestämmelser om lämnande av uppgifter
utfärdas genom förordning av statsrådet.
Jordoch
skogsbruksministeriet,
Landsbygdsverket samt arbetskrafts- och
näringscentralen
har
rätt
att
av
pensionsanstalten få personbeteckning samt
kontaktuppgifter
för
mottagare
av
avträdelsestöd och hans eller hennes make
samt för förbindelsegivare och hans eller
hennes make.
———
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
———

20.
Lag
om ändring av 18 och 20 § i lagen om stöd för nedläggning av jordbruksproduktion
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 30 december 1996 om stöd för nedläggning av jordbruksproduktion
(1340/1996) 18 § 1 mom. och 20 § 1 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
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18 §

18 §

Verkställighet av lagen

Verkställighet av lagen

För verkställigheten av denna lag svarar
vederbörande ministerium, landsbygdsnäringsdistrikten,
kommunernas
landsbygdsnäringsmyndigheter
och
pensionsanstalten.
——————————————

För verkställigheten av denna lag svarar
jordoch
skogsbruksministeriet,
Landsbygdsverket,
arbetskraftsoch
näringscentralerna,
kommunernas
landsbygdsnäringsmyndigheter
och
pensionsanstalten.
— — — — — — — — —— — — — —

20 §

20 §

Tillsyn

Tillsyn

Jordoch
skogsbruksministeriet,
landsbygdsnäringsdistrikten
och
kommunernas
landsbygdsnäringsmyndigheter skall vid
sidan om pensionsanstalten utöva tillsyn
över att den som får nedläggningsstöd inte
bedriver jordbruk för egen eller gemensam
räkning och att en överlåtare, som lägger
ned sitt jordbruk, och förvärvaren fullföljer
förbindelserna i denna lag.

Jordoch
skogsbruksministeriet,
Landsbygdsverket,
arbetskraftsoch
näringscentralerna och kommunernas
landsbygdsnäringsmyndigheter skall vid
sidan om pensionsanstalten utöva tillsyn
över att den som får ne dläggningsstöd inte
bedriver jordbruk för egen eller gemensam
räkning och att en överlåtare, som lägger
ned sitt jordbruk, och förvärvaren fullföljer
förbindelserna i denna lag.
— — — — — — — — —— — — — —
———
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
———

——————————————

21.
Lag
om ändring av 17 f § i lagen om pension för lantbruksföretagare
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/1969) 17 f §
3 mom., sådant det lyder i lag 484/2002, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

17 f §
——————————————
Socialoch
hälsovårdsministeriet,

17 f §
— — — — — — — — —— — — — —
Socialoch
hälsovårdsministeriet,
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Försäkringsinspektionen
och
finansministeriet har rätt att inom skälig tid
som dessa bestämmer få även annan
skriftlig utredning över pensionsanstaltens
verksamhet, och de kan även på annat sätt
granska anstaltens verksamhet. Samma rätt
gäller för pensionsskyddscentralen i fråga
om i 1 mom. 1 punkten avsedda pensioner
och andra förmåner samt de uppgifter som
ligger till grund för dem samt för jord- och
skogsbruksministeriet
i
fråga
om
verksamhet som avses i 1 mom. 2 punkten.

Försäkringsinspektionen
och
finansministeriet har rätt att inom skälig tid
som dessa bestämmer få även annan
skriftlig utredning över pensionsanstaltens
verksamhe t, och de kan även på annat sätt
granska anstaltens ver ksamhet. Samma rätt
gäller för pensionsskyddscentralen i fråga
om i 1 mom. 1 punkten avsedda pensioner
och andra fö rmåner samt de uppgifter som
ligger till grund för dem samt för jord- och
skogsbruksministeriet
och
Landsbygdsverket i fråga om verksamhet
som a vses i 1 mom. 2 punkten.
———
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
———

