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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lagstiftning om Landsbygdsverkets befogenheter 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

Landbygdsverket inleder sin verksamhet 
den 1 maj 2007. Verket svarar för verkstäl-
landet av stödsystemen inom jordbruksför-
valtningen.  

I denna proposition föreslås det att ett stort 
antal lagar där det föreskrivs om uppgifterna 
för jord- och skogsbruksministeriet eller för 
jord- och skogsbruksministeriets informa-
tionstjänstcentral skall ändras. Lagarna före-
slås bli ändrade på det sätt som inrättandet av 
Landsbygdsverket förutsätter. Enligt proposi-

tionen skall lagarna innehålla bestämmelser 
som kompletterar lagen om Landsbygdsver-
ket och gäller de uppgifter som i fortsätt-
ningen skall skötas av Landsbygdsverket och 
de ärenden för vilkas del Landsbygdsverket 
kan tilldelas beslutanderätt och bemyndigas 
att meddela föreskrifter. 
 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft 
den 1 maj 2007. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1.  Inledning 

Inom jord- och skogsbruksministeriets för-
valtningsområde har det genom lagen om 
Landsbygdsverket (666/2006) inrättats ett 
nytt centralt ämbetsverk som inleder sin 
verksamhet den 1 maj 2007. Landsbygdsver-
ket är en centralförvaltningsmyndighet som 
lyder under jord- och skogsbruksministeriet. 
Verket svarar för verkställandet av stödsy-
stemen inom jordbruksförvaltningen. Verkets 
uppgiftsområde omfattar planerings-, styr-
nings- och verkställighetsuppgifter i anslut-
ning till åtgärder som är förenliga med de na-
tionella 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 Lands-
bygdsverket förutsätter. Det föreslås att la-
garna skall uppta bestämmelser som kom-
pletterar lagen om Landsbygdsverket och 
gäller de uppgifter som i fortsättningen skall 
skötas av Landsbygdsverket och de ärenden 
för vilkas del Landsbygdsverket kan tilldelas 
beslutanderätt och bemyndigas att meddela 
föreskrifter och beslutanderätt. Verkställig-
hetsuppdragen föreslås övergå till Lands-
bygdsverket, 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 hö-
rande utbildning, utbetalning, bokföring, 
återkrav, övervakning av verkställigheten, 
tillsyn, rapportering till kommissionen, intern 
revision samt upprätthållande och utveckling 
av informationssystemen inom det egna an-
svarsområdet. 

Bestämmelser om uppgifterna för jord- och 
skogsbruksministeriet, jord- och skogs-
bruksministeriets informationstjänstcentral 
och arbetskrafts- och näringscentralernas 
landsbygdsavdelningar finns bland annat i 
lagen om finansiering av landsbygdsnäringar, 
lagen om finansiering av renhushållning och 
naturnäringar, skoltlagen, lagen om verkstäl-
lighet av Europeiska gemenskapens gemen-

samma jordbrukspolitik, lagen om förfaran-
det vid skötseln av stöduppgifter i fråga om 
landsbygdsnäringar, lagen om nationella stöd 
till jordbruket och trädgårdsodlingen samt 
lagen om ersättande av skador som förorsa-
kats av exceptionella översvämningar. Om 
uppgifterna bestäms dessutom bland annat i 
ärvdabalken, lagen om landsbygdsnäringsre-
gistret, lagen om genomförande av Europeis-
ka gemenskapens kvotsystem för mjölk och 
mjölkprodukter, lagen om gårdsbrukets ut-
vecklingsfond och lagstiftningen om avträ-
delsesystem för lantbruksföretagare. Lagarna 
innehåller också bestämmelser där statsrådet 
och ministeriet bemyndigas att utfärda för-
ordningar om verkställigheten av lagarna. 

En överföring av uppgifter enligt lagen om 
Landsbygdsverket förutsätter att hänvisning-
arna i lagstiftningen om jordbruket kontrolle-
ras och ändras i syfte att ordna de nya behö-
righetsförhållandena.  
 
2.  Nuläge 

Europeiska gemenskapen har tilldelats ex-
klusiv behörighet i fråga om fullföljandet av 
de jordbrukspolitiska målen. Medlemsstater-
na kan inte bedriva en nationell jordbrukspo-
litik 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 jordbrukspo-
litiken och de beslut som utfärdas med stöd 
av dem är som sådana bindande för Finland 
och direkt tillämpliga utan något separat ge-
nomförande. Vissa EG-förordningar innehål-
ler bestämmelser där det förutsätts att också 
nationella bestämmelser och föreskrifter ut-
färdas. Genom den nationella lagstiftningen 
är det också möjligt att utfärda kompletteran-
de bestämmelser när EG-bestämmelserna in-
nehåller endast minimikraven í fråga om nå-
got. 

Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar 
på statsrådsnivå för jordbruket och utveck-
lingen av landsbygden. Enligt 2 § i lagen om 
verkställighet av Europeiska gemenskapens 
gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) 
ankommer den allmänna verkställigheten av 
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EG:s gemensamma jordbrukspolitik på jord- 
och skogsbruksministeriet, som är den behö-
riga myndighet som avses i EG:s regelverk. I 
jord- och skogsbruksministeriets uppgifter 
ingår förutom de strategiska jordbruks- och 
landsbygdspolitiska frågorna planering, styr-
ning och uppföljning av verkställigheten av 
dem. Dessutom sköter jord- och skogs-
bruksministeriet i viss utsträckning också 
egentliga verkställighetsuppgifter, varvid mi-
nisteriet 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 behörig-
het på någon annan myndighet som det utser 
inom sitt förvaltningsområde. Överföringar 
till en myndighet inom något annat förvalt-
ningsområde är också möjliga. 

För närvarande svarar jord- och skogs-
bruksministeriet för verkställigheten i Fin-
land 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 jordbruks-
produkter. Landsbygdsverket inleder sin 
verksamhet i Helsingfors den 1 maj 2007, 
och från och med den tidpunkten svarar ver-
ket 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 ansva-
rar för att det ordnas tillräcklig utbildning 
och information för kunderna i jordbruksför-
valtningsfrågor som berör dem. Landsbygds-
verket kommer att sköta genomförandet av 
tillsynen.  

Rådets förordning (EG) nr 1258/1999 om 
finansiering av den gemensamma jordbruks-
politiken innehåller bestämmelser om med-
lemsstatens skyldighet att godkänna ett utbe-
talningsställe som skall förvalta gemenska-
pens medel. En del av verkställighetsuppdra-
gen klassificeras som uppgifter som hör till 
utbetalningsstället. En central uppgift för ut-
betalningsstället består i att godkänna, företa 
och bokföra utbetalningarna. Utbetalnings-
stället är dels verkställighetslinjen vid jord-
bruksavdelningen och enheten för intern re-
vision vid jord- och skogsbruksministeriet, 
dels ekonomigruppen vid jord- och skogs-

bruksministeriets informationstjänstcentral. 
Ekonomigruppen vid informationstjänstcen-
tralen sköter utbetalningen av stöd och bok-
föringen av utbetalningar samt deklarerar ut-
gifterna till kommissionen. Förvaltningen 
och övervakningen av stöden är förenad med 
ett stort antal informationssystem och regis-
ter som huvudsakligen förutsätts i gemen-
skapens rättsakter och som informations-
tjänstcentralen har upprätthållit och utveck-
lat.  

Utbetalningsstället i Finland har på basis av 
en överenskommelseförordning som utfär-
dats med stöd av 32 § i självstyrelselagen för 
Åland (1144/1991) fungerat som utbetal-
ningsställe också för landskapet Ålands del. 
Med Ålands landskapsregering har det in-
gåtts ett avtal om skötseln av uppgifterna 
som utbetalningsställe och om informations-
utbyte. Med stöd av avtalet har Ålands land-
skapsregering skött en del av de uppgifter 
som hör till utbetalningsstället. 

Arbetskrafts- och näringscentralernas 
landsbygdsavdelningar och länsstyrelsen på 
Åland svarar bland annat för beviljandet av 
stöd för utveckling av jordbruksstrukturen 
och landsbygden och för kontrollerna av de 
arealbaserade jordbruksstöden och stöden per 
djur. De lokala myndigheterna är kommu-
nernas landsbygdsnäringsmyndigheter, som 
svarar bland annat för verkställigheten av de 
direkta jordbruksstöden inom sitt område. 

Andra myndigheter som deltar i tillsyns-
uppgifter och stödförvaltningen är Livsme-
delssäkerhetsverket, länsstyrelserna, kom-
munernas livsmedelstillsynsmyndigheter, 
Social- och hälsovårdens produkttillsynscen-
tral, miljöministeriet, de regionala miljöcen-
tralerna, kommunalveterinärerna, rådgivarna 
inom det nya systemet för jordbruksrådgiv-
ning, tullverket och organisationer utanför 
statsförvaltningen samt Ålands landskapsre-
gering. Också kreditinstituten deltar i för-
valtningen av strukturstöd. I anslutning till 
förvaltningen av jordbruks- och landsbygds-
stöd finns det dessutom två fonder utanför 
statsbudgeten som ministeriet förvaltar, det 
vill säga gårdsbrukets utvecklingsfond och 
interventionsfonden för jordbruket. 

Åtgärderna enligt EG:s gemensamma jord-
brukspolitik och insatserna för utvecklande 
av landsbygden verkställs i medlemsstaten. 
För att Europeiska gemenskapernas kommis-
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sion i sin egenskap av den institution som an-
svarar för budgeten skall ha tillräckliga ga-
rantier för att medlemsstaten handlar i enlig-
het med gemenskapens regelverk har det be-
stämts att medlemsstaterna är skyldiga att 
godkänna ett utbetalande organ. Vid ingång-
en av 2007 träder rådets förordning (EG) nr 
1290/2005 om finansieringen av den gemen-
samma jordbrukspolitiken, nedan finansie-
ringsförordningen, i kraft. Enligt förordning-
en inrättas i gemenskapens budget för finan-
sieringen av åtgärder två separata fonder, av 
vilka Europeiska garantifonden för jordbru-
ket inriktar sig på finansieringen av den ge-
mensamma jordbrukspolitiken medan Euro-
peiska jordbruksfonden för landsbygdsut-
veckling inriktar sig på finansieringen av 
landsbygdsutvecklingspolitiken. Två fonder 
inrättas eftersom de åtgärder som de finansie-
rar förutsätter dels likadana, dels olika för-
valtningsförfaranden. 

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 lands-
bygdsutveckling, nedan EG:s landsbygdsför-
ordning. Enligt förordningen skall medlems-
staterna för varje landsbygdsutvecklingspro-
gram 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 sköt-
seln av de ovan nämnda uppgifterna. Efter-
som det i Finland finns ett integrerat infor-
mationssystem där EU-stöden och de natio-
nella stöden förvaltas med hjälp av ett och 
samma system är det befogat att definiera be-
röringspunkterna mellan det utbetalande or-
ganet och jord- och skogsbruksministeriet så, 
att de är likadana i fråga om samtliga stöd.  
 
3.  Målsättning och de vikt igaste  

förslagen 

I propositionen föreslås att flera lagar änd-
ras så, att de planerings-, styrnings- och över-
vakningsuppgifter i anslutning till verkstäl-
ligheten som i dessa lagar eller i författningar 

som utfärdats med stöd av dem tilldelats 
jord- och skogsbruksministeriet överförs på 
Landsbygdsverket, alldeles som vissa för-
valtningsbeslut. På grund av lagändringstid-
tabellen och det stora antalet lagar som tan-
geras föreslås lagändringarna i detta sam-
manhang bli genomförda endast i den ut-
sträckning som inrättandet av Landsbygds-
verket förutsätter. 

Landsbygdsverket förvaltar utöver EU-
stöden de stöd som finansieras fullt ut med 
nationella medel; dessa behandlas i regel på 
samma sätt som EU-stöden. Landsbygdsver-
ket kommer att utgöra den utbetalande myn-
digheten i Finland, och en del av verkställig-
hetsuppgifterna klassificeras som uppgifter 
som hör till den utbetalande myndigheten. 
Beträffande det program som avses i EG:s 
landsbygdsförordning kommer jord- och 
skogsbruksministeriet att vara förvaltnings-
myndighet i fråga om programmet för ut-
veckling 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 Landsbygdsverket närmast att svara 
för styrningen av och tillsynen över de myn-
digheter som sköter egentliga verkställig-
hetsuppgifter, för övervakningssystemen 
samt för insamlingen av och korrektheten hos 
den information som dessa system produce-
rar.  

I egenskap av utbetalande myndighet, myn-
dighet som sköter uppgifter som hör till för-
valtningsmyndigheten och myndighet som 
ansvarar för verkställigheten av de nationella 
stödsystemen kommer Landsbygdsverket att 
ha hand om verkställighetsuppgifter som är 
förenliga med Europeiska gemenskapens 
gemensamma jordbrukspolitik och den kom-
pletterande nationella lagstiftningen samt 
uppgifter i samband med genomförandet av 
landsbygdsutvecklingsinsatser som är fören-
liga med gemenskapens lagstiftning och den 
nationella lagstiftningen. Verket skall sköta 
planeringen av genomförandet av stöd- och 
kvotsystem och se till att de anvisningar, be-
slutsformulär och blanketter som behövs vid 
genomförandet utarbetas och upprätthålls 
samt sköta den utbildning och rådgivning 
som rör verkställigheten liksom också rap-
porteringen, styrningen, tillsynen, den interna 
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revisionen, resursfördelningen och ledning-
en. Bestämmelser om fördelningsgrunderna i 
samband med ersättandet av skador som rov- 
och hjortdjur förorsakat jordbruket och renar, 
förfarandena vid ansökan om stöd och fast-
ställandet av blanketter föreslås dock bli ut-
färdade genom förordningar av statsrådet och 
jord- och skogsbruksministeriet på samma 
sätt som nu.  

Landsbygdsverket skall leda verkställighe-
ten och i anslutning därtill också den under-
ordnade förvaltningen. Verket föreslås också 
ha rätt att meddela den underordnade förvalt-
ningen 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 in-
formationssystem 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 utbetal-
ningen 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 åtagan-
den i frågor som närmast är tekniska och in-
begriper obetydlig prövningsrätt och för vil-
kas del det är viktigt att säkerställa att verk-
ställigheten lyckas som helhet och centralt 
och som inte tangerar förmåner som är vikti-
ga för förmånstagarna. Landsbygdsverket fö-
reslås kunna meddela föreskrifter om flera 
sådana verkställighetsrelaterade förfaranden 
som avses i de lagar som föreslås bli ändrade 
och bland annat om tekniska detaljer i an-
slutning till verkställandet av stödsystemen. 
Föreskrifterna avses gälla bland annat ansök-
nings-, beviljande- och utbetalningsförfaran-
det i anslutning till stöd, lån och andra för-
måner samt detaljer i fråga om verkställandet 
av inspektioner och kontroller. Skötseln av 
de uppgifter som hör till den utbetalande 
myndigheten förutsätter att Landsbygdsver-
ket 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.  Proposi t ionens konsekvenser 

Propositionen hänför sig till lagen om 
Landsbygdsverket på så sätt att propositio-
nens konsekvenser framgår främst av reger-
ingens proposition med förslag till lagar om 
Landsbygdsverket samt om ändring av lagen 
om jord- och skogsbruksministeriets infor-
mationstjänstcentral (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 vik-
tigt i synnerhet vid deltagandet i beslutsfat-
tandet inom Europeiska gemenskapens insti-
tutioner och beredningen av den nationella 
lagstiftningen. 

Propositionen har konsekvenser också för 
arbetskrafts- och näringscentralerna, vilkas 
skötsel av uppgifter Landsbygdsverket kom-
mer att styra vid sidan av jord- och skogs-
bruksministeriet. Landsbygdsverket föreslås i 
fråga om uppgifterna inom dess eget an-
svarsområde svara för styrningen av arbets-
krafts- och näringscentralernas funktioner 
samt resultatstyrningen. Enligt lagen om ar-
betskrafts- och näringscentraler (23/1997) 
styrs och övervakas arbetskrafts- och när-
ingscentralen 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 landsbygdsnärings-
myndigheter. Det föreslås dock att Lands-
bygdsverket skall styra kommunerna när de 
sköter uppgifter inom jordbruksförvaltning-
en. 

I propositionen föreslås att beslut som 
Landsbygdsverket fattar skall kunna överkla-
gas hos landsbygdsnäringarnas besvärs-
nämnd. I fråga om sådana beslut som för 
närvarande fattas vid jord- och skogsbruks-
ministeriet och som överklagas hos högsta 
förvaltningsdomstolen kommer besvärsvägen 
därmed att förändras. Besvärsnämndens ar-
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betsmängd väntas öka något i och med detta, 
men uppgifterna sköts inom ramen för de 
nuvarande resurserna.  

I budgetpropositionen för 2007 har de ar-
rangemang beaktats som överföringen av 
uppgifter och anslag från jord- och skogs-
bruksministeriet och jord- och skogsbruks-
ministeriets informationstjänstcentral till 
verket förutsätter. 
 
5.  Beredningen av proposit ionen  

5.1. Beredningsskeden och beredningsma-
terial 

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid jord- och skogsbruksministeriet. 
 
5.2. Remissyttranden och hur de har be-

aktats 

Utlåtande om utkastet till proposition har 
begärts hos justitieministeriet, finansministe-
riet, handels- och industriministeriet, inrikes-
ministeriet, arbetsministeriet, miljömini-
steriet, Livsmedelssäkerhetsverket, jord- och 
skogsbruksministeriets informationstjänst-
central, arbetskrafts- och näringscentralerna, 
landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd, Maa- 
ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK 

r.y, Svenska lantbruksproducenternas cen-
tralförbund SLC r.f., Lantbruksföretagarnas 
pensionsanstalt, Renbeteslagsföreningen, 
sametinget, skoltarnas byastämma samt av-
delningarna 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 proposi t io-

ner 

Utöver denna proposition har till riksdagen 
överlämnats en proposition med förslag till 
lagar om överföring av skötseln av lån och 
fordringar inom jord- och skogsbruksministe-
riets förvaltningsområde på Statskontoret och 
om ändring av lagarna om de lån och försälj-
ningsprisfordringar som överförs (RP 
148/2006), en proposition som innehåller ett 
förslag till lag om stöd till utveckling av 
landsbygden och en proposition som innehål-
ler ett förslag till lag om miljöstöd för jord-
bruket, kompensationsbidrag och vissa andra 
stöd, i samband med vilka det föreslås att 
bland annat lagen om finansiering av lands-
bygdsnäringar och lagen om gårdsbrukets ut-
vecklingsfond ändras. 

 
 
 

DETALJMOTIVERING 

1.  Lagförslag 

1.1. Lagen om verkställighet av Europe-
iska gemenskapens gemensamma 
jordbrukspolitik  

2 §. Behörig myndighet. Till paragrafen fö-
reslås bli fogat ett nytt 3 mom., enligt vilket 
Landsbygdsverket utgör den utbetalande 
myndighet som avses i artikel 6 i rådets för-
ordning (EG) nr 1290/2005 om finansiering-
en av den gemensamma jordbrukspolitiken, 
nedan finansieringsförordningen. Lands-
bygdsverket föreslås ansvara i fråga om de 
uppgifter som ålagts det i gemenskapslag-
stiftningen för övervakningen av använd-
ningen av medel och anordnandet av tillsy-
nen inom sitt ansvarsområde samt för utarbe-

tandet 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 finansierings-
förordningen. Enligt 2 § i lagen om Lands-
bygdsverket skall Landsbygdsverket på det 
sätt som bestäms i Europeiska gemenskapens 
förordningar samt i nationell lag och före-
skrivs med stöd av dem bland annat vara ut-
betalande 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 lands-
bygdsutveckling. En bestämmelse som till 
sitt innehåll motsvarar den föreslagna finns 
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för Europeiska jordbruksfonden för lands-
bygdsutvecklings del i 15 § i lagen om för-
valtning av program som hänför sig till ut-
veckling av landsbygden (532/2006). Den 
bestämmelse som nu föreslås gäller stöd, bi-
drag och ersättningar för lagring som finansi-
eras av Europeiska garantifonden för jord-
bruket. 

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 finansie-
ring av den gemensamma jordbrukspolitiken, 
vilken har ersatts av finansieringsförordning-
en. Myndighetens namn föreslås också bli 
ändrat, eftersom det som i finansieringsför-
ordningen benämns attesterande organ be-
nämns attesterande myndighet. Enligt artikel 
7 i finansieringsförordningen skall det atte-
sterande organet vara en offentligrättslig eller 
privat enhet som utses av medlemsstaten för 
att attestera det godkända utbetalande orga-
nets räkenskaper med avseende på deras san-
ningsenlighet, 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 ge-
menskapens gemensamma jordbrukspolitik 
iakttas. Dessutom föreslås momentet bli änd-
rat så, att Landsbygdsverket och Livsmedels-
säkerhetsverket nämns i det som myndighe-
ter 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 förordning (EG) nr 1258/1999 om fi-
nansiering av den gemensamma jordbrukspo-
litiken har ersatts av finansieringsförordning-
en, och därför föreslås hänvisningen i para-
grafen bli ändrad att gälla denna nya förord-
ning. 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 kommissio-
nen bland annat årliga räkenskaper tillsam-

mans med den information som behövs för 
att avsluta räkenskaperna och en attestering 
som innebär att räkenskaperna är fullständi-
ga, exakta och sanningsenliga. Attesteringen 
sköts av ett särskilt organ som benämns den 
attesterande myndigheten och som bör vara 
oberoende av den utbetalande myndigheten i 
funktionellt hänseende. Utöver attesteringen 
upprättar organet en rapport över sina iaktta-
gelser. I Finland sköts uppgiften av en aukto-
riserad revisionssammanslutning. Organet 
skall kontrollera att den utbetalande myndig-
heten och de andra myndigheter som sköter 
uppgifter som hör till den utbetalande myn-
digheten har den institutionella struktur som 
behövs för säkerställande av att utbetalning-
arna är korrekta. Omfattningen av det som 
skall kontrolleras bestäms utgående från ge-
menskapslagstiftningen. I 7 a § nämns sepa-
rat de allmänna författningar som är förplik-
tande 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 ford-
ra, acceptera eller ta emot en ekonomisk eller 
någon annan förmån, om detta kan försvaga 
förtroendet för tjänstemannen eller myndig-
heten. 

7 a §. Förfarandet vid utförande av uppgif-
ter. Paragrafen föreslås bli ändrad så, att det i 
den hänvisas till den gällande förvaltningsla-
gen och språklagen. 

11 §. Närmare bestämmelser och föreskrif-
ter. Paragrafrubriken föreslås bli ändrad så, 
att det bemyndigande att meddela föreskrifter 
som i paragrafen föreslås för Landsbygds-
verket beaktas i den.  

Det föreslås att 1 mom. ändras så, att stats-
rådet bemyndigas att genom förordning ut-
färda bestämmelser om det förfarande som 
skall iakttas vid övervakningen, fastställandet 
av bas- och jordbruksskiftenas yttre och inre 
gränser, mätmetoderna, mätningssätten, mät-
noggrannheten 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 an-
nat om det integrerade kontrollsystemet, kon-
trollen av förutsättningarna för berättigande 
till stöd, systemet för övervakning av tvär-
villkoren, de allmänna principerna för över-
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vakningen, samkörning av uppgifter i kon-
trollsyfte och det som skall kontrolleras ge-
nom samkörning av uppgifter, de allmänna 
principerna för kontroller på plats, kontroll-
volymerna, kriterierna för valet av objekt 
som skall kontrolleras, innehållet i kontroll-
rapporten, 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, anvis-
ningar och riktlinjer, och iakttagandet av dem 
övervakas vid inspektioner som kommissio-
nen och revisionsrätten företar i medlemssta-
terna. De nationella domstolarna skall beakta 
rekommendationerna när de avgör ärenden 
som hänskjutits till dem, särskilt när uttolk-
ningen av nationella författningar som utfär-
dats i syfte att genomföra rekommendatio-
nerna förtydligas i samband med dem eller 
när syftet med dem är att komplettera bin-
dande rättsakter som gemenskapen har anta-
git. Eftersom det inom jordbrukssektorn 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 iaktta-
git kommissionens övervakningskriterier och 
tillämpat påföljderna korrekt samt huruvida 
underlåtenheten att iaktta övervakningskrite-
rierna medför finansiella korrigeringar för 
medlemsstatens del, är det nödvändigt att ge-
nom förordning av statsrådet utfärda be-
stämmelser om rekommendationsinnehållet i 
sak så att det ingår i den nationella lagstift-
ningen, när rekommendationerna har åter-
verkningar också i fråga om individens rät-
tigheter 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 accep-
terar och som kan användas, så med avseen-
de på det nationella genomförandet av kom-
missionens 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 minsk-
ning och avbrytande av stöd, minskningens 
storlek och det förfarande genom vilket stö-
det minskas och avbryts. Dessa bestämmelser 
och de ovan nämnda övervakningsbestäm-
melserna föreslås bli utfärdade i den ut-
sträckning som förutsätts i kommissionens 
förordning (EG) nr 796/2004 om närmare fö-
reskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, 
den modulering och det integrerade administ-
rations- och kontrollsystem som föreskrivs i 
rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om 
upprättande av gemensamma bestämmelser 
för system för direktstöd inom den gemen-
samma jordbrukspolitiken och om upprättan-
de av vissa stödsystem för jordbrukare och i 
kommissionens förordning (EG) nr 
1973/2004 om fastställande av tillämpnings-
föreskrifter för rådets förordning (EG) nr 
1782/2003 när det gäller de stödsystem som 
avses i avdelning IV och IV a i den förord-
ningen och användningen av uttagen mark 
för produktion av råvaror. Sådana påföljder 
är t.ex. påföljderna i samband med tvärvill-
koren. Enligt artikel 66.1 första stycket i den 
nämnda förordningen (EG) nr 796/2004 kan 
utbetalningsstället bland annat sänka den or-
dinära procentsatsen för påföljder (3 procent) 
till 1 procent eller höja den till 5 procent. 

Det nya 4 mom. föreslås uppta en bestäm-
melse om att jord- och skogsbruksministeriet 
genom förordning kan utfärda bestämmelser 
om förutsättningarna för utbetalning av kvo-
ter, stöd, bidrag och ersättningar i den ut-
sträckning som verkställigheten av Europeis-
ka gemenskapens lagstiftning förutsätter. 
EG-förordningarna anger gränser för vilka 
dessa utbetalningsförutsättningar är i olika si-
tuationer. I fråga om de grundläggande förut-
sättningarna för stödnivåerna för de direkt-
stöd som EU finansierar helt och hållet och 
för beviljandet av dessa stöd regleras förut-
sättningarna för beviljande av stöd mycket 
noggrant i rådets förordning (EG) nr 
1782/2003 om upprättande av gemensamma 
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bestämmelser för system för direktstöd inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken och om 
upprättande av vissa stödsystem för jordbru-
kare 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 rå-
dets förordning om gårdsstöd, samt i fråga 
om detaljerna i samband med beviljandet av 
annat stöd än gårdsstöd i kommissionens för-
ordning (EG) nr 1973/2004 om fastställande 
av tillämpningsföreskrifter för rådets förord-
ning (EG) nr 1782/2003 när det gäller de 
stödsystem som avses i avdelning IV och IV 
a i den förordningen och användningen av ut-
tagen mark för produktion av råvaror. För 
gårdsstödets vidkommande ingår bestämmel-
serna i en separat förordning som kommis-
sionen har antagit. 

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 timotej-
utsäde samt EU:s djurbidrag. Ytterligare stöd 
som EU finansierar i sin helhet är det stöd för 
stärkelsepotatis som betalas till förädlingsan-
läggningar, stödet för torkat foder och bered-
ningsstödet för spånadslin och fiberhampa. 
Dessutom finns det särskilda bestämmelser 
om förutsättningarna för produktion av råva-
ror på mark som ligger i träda, det vill säga 
så kallad non food-produktion. Behov av att 
reglera sådant som i Europeiska gemenska-
pens rättsakter har uppdragits åt medlemssta-
terna att bestämma närmare om finns exem-
pelvis när det gäller artikel 30 i kommissio-
nens 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 skör-
denivåerna fastställts i en förordning som 
ministeriet utfärdat årligen och via vilken de 
också har kommit till alla sökandes känne-
dom. Enligt revisionsrättens anmärkning 
skall de representativa skördenivåerna fast-
ställas objektivt och exempelvis underdimen-
sionering av skördenivåerna i syfte att efter-
sträva flexibilitet i systemet är inte tillåten. 
Skördenivåerna har därför fastställts så att de 

motsvarar de genomsnittliga skördemäng-
derna enligt en jordbruksundersökning, och 
årliga förändringar har just inte förekommit i 
fastställelseskedet före vegetationsperioden. 
Förhållandena under vegetationsperioden kan 
ändå ha stor sänkande inverkan på den skör-
denivå som kan uppnås, så till exempel torka 
kan leda till att det är motiverat att ändra 
skördenivåkravet. Då är det ett smidigt förfa-
rande att genom förordning av ministeriet fö-
reskriva om saken med iakttagande av en 
snabb tidtabell. Om odlingsförhållandena 
försvagas ännu mer kan skördenivåkravet 
smidigt sänkas ytterligare genom en ny för-
ordning av ministeriet. Sådana objektiva 
grunder för förfarandet som kommissionen 
förutsätter kan också visas existera, när ut-
vecklingen i fråga om förhållandena under 
vegetationsperioden går att styrka bland an-
nat 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 upp-
tar en förteckning på sex punkter över upp-
gifter som skall ingå i denna bokföring. Den 
enda nationella reglering som återstår att vid-
ta 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 olje-
växter 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 mini-
steriet, eftersom förbehållen för tillståndet 
anges i kommissionens förordning och ingen 
nationell prövningsrätt därmed återstår. 
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Dessutom har ministeriet till sitt förfogande 
de uppgifter om behovet av resurser för kon-
trollsystemet och andra motsvarande uppgif-
ter som förordningen förutsätter. Beviljandet 
av tillstånd skulle närmast vara en fråga om 
att pröva om kraven i fråga om kontrollsy-
stemets tillräcklighet 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 innehål-
la en bestämmelse om att Landsbygdsverket 
kan meddela föreskrifter i tekniska frågor 
som anknyter till dess uppgifter. Föreskrif-
terna kan gälla ansöknings-, beviljande- och 
utbetalningsförfaranden i anslutning till kvo-
ter, stöd, bidrag och ersättningar samt teknis-
ka detaljer i anslutning till dels lagrings-, 
planerings- och övervakningssystem som 
hänför sig till skötseln av dem, dels förvalt-
ningen av gemensamma organisationer av 
marknaden som är förenliga med EG:s ge-
mensamma jordbrukspolitik. Föreskrifter fö-
reslås kunna bli meddelade till den del verk-
ställigheten 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 stödutbetal-
ningen om tidtabellen för utbetalningen, in-
skränkningar i utbetalningen i sådana fall där 
det på konstlat sätt har skapats förutsättning-
ar för beviljande av stöd, modulering av stö-
det, 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 förord-
ningen bestämmelser om bland annat stödni-
våerna i fråga om bidraget för proteingrödor, 
stödet för energigrödor, stödet för stärkelse-
potatis 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 av det utbetalande organet 

och om återkallande av godkännandet, om 
den attesterande myndigheten, alltså den 
myndighet som granskar det utbetalande or-
ganets räkenskaper, skyddet för gemenska-
pens ekonomiska intressen, iakttagandet av 
tidsfrister för utbetalningarna, budgetdisci-
plin, utbetalningar som skall återkrävas på 
grund av oegentligheter eller försummelser 
och det avslutande av räkenskaperna som 
kommissionen utför. Kommissionens förord-
ning (EG) nr 885/2006 om tillämpningsföre-
skrifter för rådets förordning (EG) nr 
1290/2005 när det gäller godkännande av ut-
betalningsställen och andra organ och avslu-
tande av räkenskaperna för EGFJ och EJFLU 
innehåller bestämmelser om formen för och 
innehållet i räkenskapsinformationen, beva-
rande av redovisningsuppgifter, förfarandet 
vid godkännande av ansökningar om utbetal-
ning, alltså stödansökningar, utbetalningsför-
farandet, bokföringsförfarandet, förfarandena 
i fråga om förskott, säkerheter och fordring-
ar, verifikationskedjor och säkerheten hos de 
informationssystem som används vid utbe-
talningar. De detaljerade bestämmelser som 
ingår i dessa förordningar och i många andra 
förordningar av rådet och kommissionen an-
ger gränser för inom vilken ram preciserande 
föreskrifter kan meddelas. Det finns inte sär-
skilt stor nationell prövningsrätt ens i fråga 
om tekniska angelägenheter. 

Med stöd av det bemyndigande som nu fö-
reslås kan verket bland annat ge administra-
tiva beslut i anslutning till inledande av stöd-
utbetalningen och meddela föreskrifter om 
till exempel vilka handlingar som skall fogas 
till ansökningar enligt vad genomförandet av 
den nationella stödpolitiken och EU:s stöd-
politik, exportstödsverksamheten, stödpro-
grammen, ersättningarna för lagring och in-
terventionsverksamheten förutsätter, om 
handlingarnas art och om de uppgifter som 
behövs i ansökan. Landsbygdsverket kan en-
ligt förslaget meddela föreskrifter bland an-
nat om sätten för utbetalning och registrering 
i samband med stödbetalningar, kontonum-
mer, konton som är i gemensamt bruk, den 
finansiella företrädesordningen vid utbetal-
ning av stöden, uppgifter och förfaringssätt i 
anslutning till behandling av utbetalningsma-
terialet, förfarandet för registrering av beslu-
ten om beviljande av stöd, förfarandet för re-
gistrering av belopp som understiger utbetal-
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ningsgränserna för stöd och andra motsva-
rande 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 periodi-
sering av återkrav, sätten att i informations-
systemet lagra metoden för uträkning av rän-
tesatsen, förfarandet för registrering av be-
lopp 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 sam-
band 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 jordbrukspro-
dukter som lagras i offentliga lager, artikel 2 
i kommissionens förordning (EEG) nr 
3002/92 om fastställande av gemensamma 
tillämpningsföreskrifter för kontroll av an-
vändningen av eller bestämmelsen för varor 
från intervention och artikel 11 i kommissio-
nens förordning (EG) nr 824/2000 om fast-
ställande av förfarandet och villkoren för in-
terventionsorganens övertagande av spann-
mål samt analysmetoderna för kvalitetsbe-
stämning. I dem förutsätts bland annat att 
lagrings- och transportmetoderna preciseras 
på nationell nivå för interventionslagringens 
del. Det ändamålsenligaste är att Lands-
bygdsverket 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 tek-
niska detaljer i anslutning till lagrings-, pla-
nerings- och övervakningssystem som hänför 
sig till skötseln av dess uppgifter. Verket fö-
reslås likaså få rätt att meddela föreskrifter 
om sådana ansöknings-, avtals- och besluts-
blanketter och andra motsvarande blanketter 
som behövs för utförande av dess uppgifter.  

Verket kommer dock inte att kunna medde-
la föreskrifter om förvaring och förstöring av 
handlingar och annat material. Av den be-
stämmelse om området för lag som finns i 

80 § 1 mom. i grundlagen följer att ingen ge-
nom 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 Landsbygds-
verket att meddela föreskrifter. Det föreslogs 
att Landsbygdsverket skulle ges fullmakt att 
meddela närmare föreskrifter om ansöknings-
, beviljande- och utbetalningsförfaranden och 
tekniska kontroller i anslutning till kvoter, 
stöd, bidrag och ersättningar. I grundlagsut-
skottets utlåtande (GrUU 46/2001) konstate-
ras att behörigheten att meddela föreskrifter i 
de flesta fall inskränker sig till vissa tekniska 
detaljer av mindre betydelse och att tillämp-
ningsområdet för befogenheterna är tillräck-
ligt exakt avgränsat. 
 
1.2. Lagen om gårdsbrukets utvecklings-

fond 

2 a §. Gårdsbrukets utvecklingsfond kvar-
står i anslutning till jord- och skogsbruksmi-
nisteriet. Det inledande stycket i 1 mom. fö-
reslås bli preciserat så, att det genom förord-
ning 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 stad-
gas genom förordning. Utvecklingsfondens 
bokföring och betalningsrörelse sköts av 
jord- och skogsbruksministeriets informa-
tionstjänstcentral enligt vad som särskilt 
stadgas. Det föreslås att 2 mom. ändras så, att 
förvaltningen av gårdsbrukets utvecklings-
fond samt fondens bokföring och betalnings-
rörelse 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 stats-
rådet föreslås bli bestämt närmare om de 
uppgifter i anslutning till detta som hör till 
Landsbygdsverket. Genom inrättandet av 
Landsbygdverket förändras också jord- och 
skogsbruksministeriets informationstjänst-
centrals uppgiftsområde, och skötseln av 
gårdsbrukets utvecklingsfonds bokföring och 
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betalningsrörelse lämpar sig inte längre för 
informationstjänstcentralen. Landsbygdsver-
ket är den ändamålsenligaste myndigheten 
när det gäller att sköta fondens förvaltning, 
bokföring och betalningsrörelse. Enligt ett 
lagförslag som ingår i en separat proposition 
överförs uppgifter också på Statskontoret, 
och därför är det skäl att fastställa att Lands-
bygdsverket inte sköter dem. Det är ända-
målsenligt att genom förordning av statsrådet 
bestämma närmare om de uppgifter som 
Landsbygdsverket sköter.  

3 §. Bestämmelser om användning av ut-
vecklingsfondens medel för köp av referens-
kvantiteter 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 utvecklings-
fondens medel förutsätter alltid en bestäm-
melse på lagnivå. Därför föreslås motsvaran-
de bestämmelse ingå i 4 mom. 
 
1.3. Lagen om finansiering av lands-

bygdsnäringar  

25 §. Ränta på statliga lån. Till 1 mom. fö-
reslås bli fogad en bestämmelse enligt vilken 
Landsbygdsverket har rätt att besluta om be-
viljande 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 Landsbygds-
verket att på statens vägnar godkänna de 
skuldebrev på basis av vilka medel överförs 
till kreditinstituten för statlig långivning. 
Verkställighetsuppgifterna i samband med 
stöd som har formen av lån hör till Lands-
bygdsverket. 

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, exeku-
tiv auktion eller konkursförfarande.  Enligt 2 
§ 6 punkten i lagen om Landsbygdsverket 
skall Landsbygdsverket sköta verkställig-
hetsuppdrag när det gäller statens ansvars-
förbindelser. En effektiv skötsel av uppdraget 
förutsätter att Landsbygdsverket vid behov 
kan meddela de föreslagna föreskrifterna om 

förfarandet. Det föreslagna bemyndigandet 
för Landsbygdsverket att meddela föreskrif-
ter är av tekniskt slag och avgränsat till förfa-
randet. 

27 §. Gottgörelser för statliga lån. Det fö-
reslås att 1 mom. ändras så, att det inte är 
jord- och skogsbruksministeriet utan Lands-
bygdsverket 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 verk-
ställighetsuppdrag när det gäller statens an-
svarsförbindelser. 

Det föreslås att 2 och 4 mom. ändras så, att 
det inte är jord- och skogsbruksministeriet 
utan Landsbygdsverket som kan besluta ock-
så om sådant som regleras i momenten. De 
nämnda momenten innehåller mera detalje-
rade bestämmelser om hur olika verkställig-
hetsuppdrag som hänför sig till betalning av 
gottgörelse bör utföras. 

28 §. Redovisning av statliga lån. Det före-
slås att 2 mom. med anledning av inrättandet 
av Landsbygdverket ändras så, att betalning-
arna enligt Landsbygdsverkets beslut skall 
göras till kreditinstitutet inom sju bankdagar 
efter att kreditinstitutet har fått del av beslu-
tet. 

29 §. Ränta på räntestödslån. Enligt för-
slaget ändras 1 mom. så, att det inte är jord- 
och skogsbruksministeriet utan Landsbygds-
verket 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 para-
grafen 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 Lands-
bygdsverket sköter verkställighetsuppgifter 
när det gäller stöd i form av lån på det sätt 
som därom bestäms annanstans. 

30 §. Allmänna bestämmelser om långiv-
ningen. Till 2 mom. föreslås bli fogat att 
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Landsbygdsverket kan meddela föreskrifter 
om förfarandet för ändring av lånevillkoren 
och om övriga förfaranden i anslutning till 
beviljande av lånen och skötseln av dem. En-
ligt 2 § 6 punkten i lagen om Landsbygds-
verket hör verkställighetsuppdrag när det 
gäller stöd i form av lån till Landsbygdsver-
kets uppgifter. En effektiv skötsel av uppdra-
get förutsätter att Landsbygdsverket vid be-
hov kan meddela tekniska föreskrifter om 
förfaranden i anslutning till beviljande av lå-
nen, skötseln av dem och ändring av låne-
villkoren. 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 räntestödslå-
nens 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 finansi-
ellt institut. Med stöd av ändringen kommer 
Landsbygdsverket att vara behörigt att utfär-
da normer angående de tekniska förutsätt-
ningar som gör det möjligt för kreditinstitutet 
att handla utan ett centralt finansiellt institut. 
Landsbygdsverket undertecknar också skul-
debreven mellan staten och kreditinstituten 
på statens vägnar. 

32 §. Statsborgen. Det föreslås att 1 mom. 
ändras så, att Landsbygdsverket eller en ar-
betskrafts- och näringscentral med fullmakt 
av Landsbygdsverket på statens vägnar kan 
ställa borgen som säkerhet för betalningar i 
fråga om landsbygdsföretag och andra sam-
manslutningar som är stödberättigade enligt 
lagen om finansiering av landsbygdsnäringar. 
Enligt 2 § 6 punkten i lagen om Landsbygds-
verket skall Landsbygdsverket sköta verk-
ställighetsuppdrag när det gäller statsborgen. 
Enligt det föreslagna 1 mom. tilldelas Lands-
bygdsverket befogenheten att besluta om be-
viljandet av statsborgen på ansökan av lånta-
garen. Det är fråga om ett praktiskt verkstäl-
lighetsuppdrag som ansluter sig till enskilda 
fall. Landsbygdsverket bör ha rätt att vid be-
hov bemyndiga arbetskrafts- och näringscen-
tralerna att fatta motsvarande beslut om stats-
borgen. 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 arbets-
krafts- och näringscentralerna. Landsbygds-
verket avses årligen ge ett bemyndigande 
inom ramen för vilket arbetskrafts- och när-
ingscentralerna kan bevilja borgen. De all-
männa 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 des-
sa procedurföreskrifter meddelas av Lands-
bygdsverket. Bestämmelserna riktar sig till 
kreditinstituten. 

34 §. Avstående från regressanspråk. Para-
grafen föreslås bli ändrad så, att det inte är 
jord- och skogsbruksministeriet utan Lands-
bygdsverket som kan besluta när lånekapital, 
räntor och borgensavgift för ett lån som på 
grundval av borgen har betalts till kreditinsti-
tutet av statens medel skall lämnas oindrivna 
hos den som på grund av bestående arbets-
oförmåga, långvarig arbetslöshet, vårdnads-
skyldighet eller av annan härmed jämförbar 
orsak inte rimligen kan väntas klara av betal-
ningarna. Landsbygdsverket skall sköta verk-
ställighetsuppdrag som hänför sig till stats-
borgen på det sätt som bestäms annanstans 
om dem. 

35 §. Ersättning för kreditinstituts kostna-
der. Enligt förslaget ändras 2 mom. så, att 
Landsbygdsverket kan besluta att de ersätt-
ningar 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 en-
skilda fall besluta att ersättningar som betalts 
till kreditinstitutet för skötseln av lån skall 
återkrävas. I bestämmelsen är det fråga om 
ett verkställighetsuppdrag som hänför sig till 
skötseln av lån. För närvarande är jord- och 
skogsbruksministeriet behörigt att göra detta. 

37 §. Avgränsningar av frivillig skuldsane-
ring. Det föreslås att 1 mom. ändras så, att 
gäldenären skall lämna in en sådan ansökan 
om befrielse från betalning som avses i para-
grafen till Landsbygdsverket i stället för till 
jord- och skogsbruksministeriet. Enligt 2 § 
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6 punkten i lagen om Landsbygdsverket skall 
Landsbygdsverket sköta verkställighetsupp-
drag när det gäller skuldsanering på det sätt 
som därom bestäms annanstans. I det före-
slagna 37 § 1 mom. tilldelas Landsbygdsver-
ket befogenheten att bevilja befrielse från be-
talning på ansökan av gäldenären. 

41 §. Övervakning. Enligt förslaget ändras 
1 mom. så, att jord- och skogsbruksministeri-
et blir skyldigt att se till att övervakningen av 
användningen av medel har ordnats på behö-
rigt 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 förut-
sättningarna för beviljande och betalning av 
stöd har funnits och om villkoren för bevil-
jande och betalning av stöd har beaktats. En-
ligt förslaget skall jord- och skogsbruksmini-
steriet på så sätt se till att övervakningen av 
användningen av medel i fråga om de stöd 
som beviljas med stöd av lagen om finansie-
ring av landsbygdsnäringar har ordnats på det 
sätt som förutsätts i gemenskapens lagstift-
ning och de nationella författningarna. 
Landsbygdsverket föreslås bli skyldigt att i 
fråga om motsvarande stöd genomföra över-
vakningen och övervakningssystemen i en-
lighet med gemenskapens lagstiftning och de 
nationella författningarna. Enligt förslaget 
skall Landsbygdsverket svara för de centrali-
serade kontrollurvalen och fastställa till ex-
empel de riskanalyser och urvalsgrunder som 
behövs vid valet av stödtagare.   

Till 1 mom. föreslås ytterligare bli fogad en 
rätt för Landsbygdsverket att meddela tek-
niska föreskrifter om övervakningen och 
uppföljningen av användningen av lån och 
stöd. En av Landsbygdsverkets främsta upp-
gifter är att se till att övervakningen genom-
förs. För att förvaltningen skall fungera och 
med avseende på arbetsfördelningen inom 
förvaltningen är det av största vikt att norm-
givningen och verkställigheten i fråga om 
övervakningsuppgifter inte splittras mellan 
olika parter, och därmed är det ändamålsen-
ligt att överföra kontrolluppgifterna på 
Landsbygdsverket i så stor utsträckning som 
möjligt. Kontroll- och uppföljningsuppgifter-
na utgör en komplex helhet, och de normer 
som utfärdas beträffande dem inbegriper en 
stor mängd tekniska föreskrifter. Europeiska 

gemenskapens förordningar anger gränser för 
övervakningsbestämmelserna 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 jord- 
och skogsbruksministeriet utan också Lands-
bygdsverket sådana uppgifter som är nöd-
vändiga för att utreda om den sökande varit i 
behov av stöd eller inte. Kreditinstitutet före-
slås också bli skyldigt att ge de uppgifter och 
de handlingar som behövs för att konstatera 
om lånevillkoren samt Europeiska gemen-
skapens regelverk, denna lag och de författ-
ningar 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 upp-
draget skall kunna skötas effektivt förutsätts 
det att Landsbygdsverket har tillräckliga be-
fogenheter 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 an-
vändning av bidrag, lån och andra stöd. 
Landsbygdsverket eller de som verket har 
bemyndigat bör ha rätt att låta utföra inspek-
tioner på det sätt som bestäms i paragrafen. 
Genomförandet av övervakning är ett av de 
viktigaste verkställighetsuppdragen som 
Landsbygdsverket föreslås ha. För att upp-
draget skall kunna skötas effektivt förutsätts 
det att Landsbygdsverket har tillräckliga be-
fogenheter att utföra det. 

Det föreslås att 2 mom. ändras så, att både 
jord- och skogsbruksministeriet och Lands-
bygdsverket kan bemyndiga en annan myn-
dighet eller en utomstående revisor att utföra 
inspektioner. 

45 §. Erhållande, utlämnande och hemlig-
hållande av uppgifter. Enligt förslaget fogas i 
3 mom. Landsbygdsverket till de myndighe-
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ter 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 institu-
tion inom Europeiska gemenskapen som be-
hövs för övervakningen av stöd som delfi-
nansieras av gemenskapen. Genomförandet 
av övervakning är ett av de viktigaste verk-
ställighetsuppdragen som Landsbygdsverket 
föreslås ha. För att uppdraget skall kunna 
skötas effektivt förutsätts det att Lands-
bygdsverket har rätt att få de uppgifter som 
nämns i momentet och att lämna ut dem till 
institutionerna inom gemenskapen. 

46 §. Återkrav av stöd och statligt lån hos 
stödtagaren. Till 4 mom. föreslås bli fogat att 
också Landsbygdsverket är behörigt att be-
sluta om återkrav och indragning av de bi-
drag som det har beviljat. Det är ändamålsen-
ligt att den stödbeviljande myndigheten ock-
så kan besluta om återkrav och indragning av 
stöd. Det föreslås att ett av de verkställig-
hetsuppdrag som övergår från jord- och 
skogsbruksministeriet till Landsbygdsverket i 
enlighet med lagen om Landsbygdverket 
skall vara beviljande och utbetalning av 
startbidrag till producentgrupper inom jord-
bruket. Landsbygdsverket bör vara behörigt 
att vid behov ställa in utbetalningarna av så-
dana stöd som det beviljar och att återkräva 
stöd som betalts utan grund, eftersom åter-
krav 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 stats-
rådet 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 be-
stämmelse om att det samtidigt gäller att be-
sluta 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 av-
görandet av ansökningar i enskilda fall, och 
därför måste uppgiften anses lämpa sig bäst 

för Landsbygdsverket.   
55 §. Myndigheter. Enligt förslaget precise-

ras 1 mom. så, att också Landsbygdsverket 
nämns bland de myndigheter som ser till att 
lagen om finansiering av landsbygdsnäringar 
verkställs. Dessutom fogas Landsbygdsver-
ket till de myndigheter som sköter verkstäl-
ligheten av miljöstödet för jordbruket. På 
samma gång föreslås det att jord- och skogs-
bruksministeriets informationstjänstcentral 
upphör att vara en av de myndigheter som 
har hand om verkställigheten, eftersom dess 
uppgifter övergår på Landsbygdsverket i en-
lighet med lagen om Landsbygdsverket. 

58 §. Ändringssökande. Till 1 mom. före-
slås bli fogat att ändring i beslut som Lands-
bygdsverket fattat med stöd av lagen om fi-
nansiering av landsbygdsnäringar får sökas 
genom besvär hos landsbygdsnäringarnas be-
svärsnämnd. En part får därigenom besvära 
sig över alla avgöranden som Landsbygds-
verket har träffat med stöd av lagen om fi-
nansiering av landsbygdsnäringar, och be-
svärsinstansen är landsbygdsnäringarnas be-
svärsnämnd. 

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. Lands-
bygdsverket skall sända besvärsskriften samt 
handlingarna i ärendet och sitt utlåtande över 
besvären till landsbygdsnäringarnas besvärs-
nämnd. 

63 §. Uttag av avgift för behandling av 
ärenden. Paragrafen föreslås bli ändrad så, 
att det i den konstateras att också sådana be-
slut som Landsbygdsverket har fattat angå-
ende skuldsanering och andra betalningslätt-
nader för krediter är avgiftsfria.  

64 §. Närmare bestämmelser och föreskrif-
ter. Paragrafrubriken föreslås bli ändrad så, 
att det i den beaktas att Landsbygdsverket 
bemyndigas att meddela föreskrifter. Det fö-
reslås att 2 mom. ändras så, att jord- och 
skogsbruksministeriet bemyndigas att genom 
förordning utfärda bestämmelser om de god-
tagbara kostnaderna för åtgärder som stöds, 
om de maximala totalinvesteringar som 
stöds, om tiden för genomförande av projekt 
och åtgärder och om överföring av stöd. Ge-
nom förordning av jord- och skogsbruksmi-
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nisteriet föreslås det också vara möjligt att 
utfärda bestämmelser om ansöknings-, bevil-
jande- och utbetalningsförfarandet i anslut-
ning till stöd. Dessa bemyndiganden motsva-
rar dem som jord- och skogsbruksministeriet 
haft redan tidigare. Eftersom de normer i frå-
ga 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 jord- och skogsbruks-
ministeriet är den myndighet som utfärdar 
dessa bestämmelser. 

Det föreslås att 3 mom. ändras så, att 
Landsbygdsverket i det bemyndigas att med-
dela föreskrifter om detaljer som anknyter till 
genomförandet. Landsbygdsverket föreslås 
meddela närmare föreskrifter om sökandens 
självkostnadsandel i skuldsaneringsplanen 
och om förfarandet vid ersättning av kostna-
der i samband med skuldsanering. Lands-
bygdsverket föreslås likaså kunna meddela 
föreskrifter om hur behövliga likviditets- och 
lönsamhetskalkyler samt andra kalkyler, ut-
vecklingsplaner för landsbygdsföretag och 
avtal om skuldsanering skall göras upp. 
Dessutom föreslås Landsbygdsverket medde-
la föreskrifter om köpe- och skuldebrevsfor-
mulären, om ansöknings-, avtals- och be-
slutsformulären 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 verkstäl-
lighet av Europeiska gemenskapens gemen-
samma jordbrukspolitik. 

65 §. Användningen av medel ur gårdsbru-
kets utvecklingsfond. Det föreslås att 1 mom. 
6 punkten ändras så, att omnämnandet av 
jord- och skogsbruksministeriet slopas och 
Landsbygdsverket i stället nämns. Ändringen 
medför att Landsbygdsverket svarar också 
för skötseln av fondens medel. Fondens me-
del omfattar också åkrar och skogsmark som 
har förvärvats med fondens medel och som 
det är fråga om i momentet, så Landsbygds-
verket bör nämnas som en av dem som besit-
ter 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 rätts-
förhållanden som uppkommit eller ärenden 
som inletts med stöd av tidigare lagstiftning. 
Momentet föreslås bli ändrat så, att Lands-
bygdsverket utan hinder av tidigare bestäm-
melser och avtal skall sköta de uppgifter som 
har hört till jord- och skogsbruksministeriets 
informationstjänstcentral. Detta avser emel-
lertid inte sådana uppgifter som särskilt har 
överförts på Statskontoret genom lag. Reger-
ingens proposition med förslag till lagar om 
överföring av skötseln av lån och fordringar 
inom jord- och skogsbruksministeriets för-
valtningsområde på Statskontoret och om 
ändring av lagarna om de lån och försälj-
ningsprisfordringar som överförs (RP 
148/2006) behandlas som bäst av riksdagen. 
I den nämnda propositionen har till lagen fö-
reslagits bli fogad en ny 74 a § där det före-
skrivs om de uppgifter som överförts på 
Statskontoret.  
 
1.4. Lagen om finansiering av renhus-

hållning och naturnäringar  

21 §. Statliga lån och ränta på dem. Till 1 
mom. föreslås bli fogad en bestämmelse en-
ligt vilken Landsbygdsverket beslutar om 
beviljande av lån till kreditinstitut för statlig 
långivning som genomförs med medel ur ut-
vecklingsfonden. 

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 gottgö-
relser. I 1 mom. föreskrivs om behandlings-
tiden 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 an-
knytning till den föreslagna ändringen av 
23 § 1 mom. föreslås 2 mom. bli ändrat så, 
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att betalningarna enligt Landsbygdsverkets 
beslut med anledning av kreditinstitutets an-
sökan om gottgörelse skall göras inom sju 
bankdagar efter att kreditinstitutet har fått del 
av beslutet. 

26 §. Ränta på räntestödslån. I 1 mom. fö-
reskrivs om totalräntan för räntestödslån. 
Momentet föreslås bli ändrat så, att det är 
Landsbygdsverket och inte jord- och skogs-
bruksministeriet som har rätt att inte godkän-
na ett lån som räntestödslån, om totalräntan 
på lånet avviker från den ränta som nämns i 
momentet. 

27 §. Allmänna bestämmelser om långiv-
ningen. I 2 mom. föreskrivs om ett bemyndi-
gande för statsrådet att genom förordning ut-
färda allmänna bestämmelser om långivning-
en. Momentet föreslås bli ändrat så, att 
Landsbygdsverket kan meddela tekniska fö-
reskrifter om förfaranden i anslutning till be-
viljande 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 motsva-
rande bestämmelse föreslås i fråga om lagen 
om finansiering av landsbygdsnäringar. 

28 §. De statliga lånens och räntestödslå-
nens penningrörelse. Det föreslås att 3 mom. 
ändras så, att Landsbygdsverket kan meddela 
föreskrifter om i vilka fall kreditinstituten 
kan utföra uppgifterna utan ett centralt finan-
siellt institut. Landsbygdsverket föreslås un-
derteckna de i 1 mom. 3 punkten avsedda 
skuldebreven på statens vägnar. 

29 §. Ersättning för kreditinstitutens kost-
nader. I 2 mom. bestäms om återkrävande 
hos kreditinstitutet av ersättningar som be-
talts till kreditinstitutet för skötseln av statli-
ga lån. Momentet föreslås bli ändrat så, att 
beslutanderätten i dessa enskilda fall till-
kommer 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. Mo-
mentet föreslås bli ändrat så, att de ansök-
ningar 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 förutsätt-
ningarna för beviljande av stöd. Momentet 
föreslås bil ändrat så, att denna övervak-
ningsskyldighet överförs på Landsbygdsver-
ket.  

39 §. Tillsynen vid kreditinstitut. I 2 mom. 
bestäms om kreditinstitutets skyldighet att 
medverka vid övervakningen. Momentet fö-
reslås bli ändrat så, att de uppgifter som an-
ges i det överförs från jord- och skogsbruks-
ministeriet till Landsbygdsverket. 

40 §. Inspektionsrätt. I 1 och 2 mom. före-
skrivs 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. Landsbygds-
verket föreslås bli nämnt bland myndigheter-
na i momentet. 

45 §. Behörigheten vid återkrav. Enligt 1 
mom. beslutar jord- och skogsbruksministe-
riet 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 bi-
drag får vara högst ett år och tiden för återbe-
talning av statligt lån högst två år. Momentet 
föreslås också bli kompletterat med en be-
stämmelse om att det samtidigt gäller att be-
sluta 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 be-
lopp som skall återbetalas. Momentet före-
slås bli ändrat så, att befogenheten i fråga 
tilldelas Landsbygdsverket. 

55 §. Besvärsrätt. I 1 mom. föreskrivs om 
rätten att söka ändring i beslut som arbets-
krafts- och näringscentralen har fattat. Rätten 
att söka ändring i beslut som Landsbygds-
verket har fattat föreslås bli fogad till mo-
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mentet.  
56 §. Förfarandet vid ändringssökande. I 

1 mom. föreskrivs om inlämnande av be-
svärsskriften. Det föreslås att momentet änd-
ras så, att besvärsskriften kan inlämnas också 
till Landsbygdsverket och att Landsbygds-
verket skall sända besvärsskriften samt hand-
lingarna i ärendet och sitt utlåtande över be-
svären vidare till landsbygdsnäringarnas be-
svärsnämnd. 

60 §. Uttag av avgift för behandling av 
ärenden. Paragrafen föreslås bli ändrad så, 
att det i den konstateras att också Lands-
bygdsverkets beslut angående skuldsanering 
och andra lättnader i betalningen av krediter 
är avgiftsfria.  

64 §. Närmare bestämmelser och föreskrif-
ter. Paragrafrubriken föreslås bli ändrad så, 
att det i den beaktas att Landsbygdsverket 
bemyndigas att meddela föreskrifter. Det fö-
reslås att 2 mom. ändras så, att jord- och 
skogsbruksministeriet bemyndigas att genom 
förordning utfärda bestämmelser om de god-
tagbara kostnaderna för åtgärder som stöds, 
om de maximala totalinvesteringar som 
stöds, om tiden för genomförande av projekt 
och åtgärder och om överföring av stöd. Ge-
nom förordning av jord- och skogsbruksmi-
nisteriet föreslås det också vara möjligt att 
utfärda bestämmelser om ansöknings-, bevil-
jande- och utbetalningsförfarandet i anslut-
ning till stöd. Dessa bemyndiganden motsva-
rar dem som jord- och skogsbruksministeriet 
haft redan tidigare. Eftersom de normer i frå-
ga 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 jord- och skogsbruks-
ministeriet är den myndighet som utfärdar 
dessa bestämmelser. 

Det föreslås att 3 mom. ändras så, att 
Landsbygdsverket i det bemyndigas att med-
dela föreskrifter om detaljer som anknyter till 
genomförandet. Landsbygdsverket föreslås 
meddela närmare föreskrifter om sökandens 
självkostnadsandel i skuldsaneringsplanen 
och om förfarandet vid ersättning av kostna-
der i samband med skuldsanering. Lands-
bygdsverket föreslås likaså kunna meddela 
föreskrifter om hur behövliga likviditets- och 
lönsamhetskalkyler samt andra kalkyler, ut-
vecklingsplaner för landsbygdsföretag och 
avtal om skuldsanering skall göras upp. 

Dessutom föreslås Landsbygdsverket medde-
la föreskrifter om köpe- och skuldebrevsfor-
mulären, om ansöknings-, avtals- och be-
slutsformulären 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 verkstäl-
lighet av Europeiska gemenskapens gemen-
samma jordbrukspolitik. 

74 §. Statens ansvar för lån enligt tidigare 
lagstiftning. Till paragrafen föreslås bli fogad 
en bestämmelse enligt vilken Landsbygds-
verket 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 lag-
stiftning som gällde vid den nya lagens 
ikraftträdande skall tillämpas på rättsförhål-
landen som uppkommit eller ärenden som in-
letts med stöd av tidigare lagstiftning. Till la-
gen föreslås bli fogad en bestämmelse om att 
Landsbygdsverket utan hinder av tidigare be-
stämmelser och avtal skall sköta de uppgifter 
som har hört till jord- och skogsbruksmini-
steriets informationstjänstcentral. Detta avser 
emellertid inte sådana uppgifter som särskilt 
har överförts på Statskontoret genom lag. 
Regeringens proposition med förslag till la-
gar om överföring av skötseln av lån och 
fordringar inom jord- och skogsbruksministe-
riets förvaltningsområde på Statskontoret och 
om ändring av lagarna om de lån och försälj-
ningsprisfordringar 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 över-
förts på Statskontoret.  
  
1.5. Skoltlagen 

20 §. Övervakning. I 1 mom. anges vilka 
myndigheter som har rätt att utföra de in-
spektioner som nämns i momentet. Momen-
tet föreslås bli ändrat så, att också Lands-
bygdsverket får rätt att utföra inspektioner.  

55 §. Verkställighetsmyndigheter. I 1 mom. 
anges vilka myndigheter som verkställer la-
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gen. Momentet föreslås bli ändrat så, att ock-
så Landsbygdsverket sköter verkställigheten, 
medan jord- och skogsbruksministeriets in-
formationstjänstcentral i stället inte längre 
nämns bland verkställighetsmyndigheterna. 

65 §. Närmare bestämmelser och föreskrif-
ter. Det föreslås att 2 mom. ändras så, att 
jord- och skogsbruksministeriet genom för-
ordning utfärdar bestämmelser om styrning 
av stöd och stödnivåer. I stället för jord- och 
skogsbruksministeriet meddelar Lands-
bygdsverket föreskrifter om de formulär som 
avses i momentet. 
 
1.6. Lagen om förfarandet vid skötseln av 

stöduppgifter i fråga om landsbygds-
näringar 

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, ef-
tersom en sådan förvaltningsreform har ge-
nomförts 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 proto-
kollet eller ett separat beslut, vilket sker i 
praktiken. Samtidigt slopas omnämnandet av 
landsbygdsnäringsdistrikten.  

10 §. Ändringssökande. Också Lands-
bygdsverket föreslås bli nämnt i 1 mom. Be-
svärsvägen i fråga om beslut som verket har 
fattat föreslås vara landsbygdsnäringarnas 
besvärsnämnd. Eftersom landsbygdsnäring-
arnas besvärsnämnd är en självständig be-
svärsinstans föreslås det dessutom att hän-
visningen i 1 mom. till att besvärsnämnden 
finns i anslutning till jord- och skogsbruks-
ministeriet slopas. På samma gång föreslås 
det att landsbygdsnäringsdistrikten ändras till 
arbetskrafts- och näringscentralerna. Hänvis-
ningen i 3 mom. till den upphävda lagen om 
ändringssökande i förvaltningsärenden 
((154/1950) föreslås bli ändrad till en hän-
visning till förvaltningsprocesslagen 
(586/1996).  

11 §. Ersättning till kommunen. En teknisk 
ändring som följer av den nya lagen om 
statsandelar till kommunerna (1147/1996) fö-
reslås bli gjord i 1 mom. I likhet med tidigare 

är statsandelarna i och för sig inte heller i den 
nya statsandelslagen bundna vad använd-
ningsändamålet beträffar, men mottagandet 
av dem förutsätter ändå i princip ett åtagande 
att sköta statsandelsuppgifterna på en till-
räcklig nivå. 

 12 §. Avgifter för beslut. I paragrafen före-
slås att landsbygdsnäringscentralerna skall 
ändras till arbetskrafts- och näringscentraler-
na. 

13 §. Närmare bestämmelser och föreskrif-
ter. Paragrafrubriken föreslås bli preciserad i 
fråga om bemyndigandet att utfärda bestäm-
melser och meddela föreskrifter. 

Till paragrafen föreslås bli fogat ett nytt 
2 mom., enligt vilket Landsbygdsverket be-
myndigas att meddela närmare föreskrifter i 
fråga om tekniska angelägenheter som 
anknyter till dess uppgifter. Bestämmelser 
om ersättande av skador som rov- och hjort-
djur förorsakat kommer med stöd av jaktla-
gen (615/1993) dock fortfarande att utfärdas 
endast genom förordningar av statsrådet och 
jord- och skogsbruksministeriet. Enligt det 
föreslagna 2 mom. kan Landsbygdsverket 
meddela föreskrifter om ansöknings-, bevil-
jande- och utbetalningsförfarandet i anslut-
ning till kvoter, stöd, bidrag och ersättningar 
samt om tekniska detaljer i lagrings-, plane-
rings- och övervakningssystem som hänför 
sig till skötseln av dem. Föreskrifter kan en-
ligt förslaget meddelas till den del verkstäl-
ligheten av den nationella lagstiftningen eller 
Europeiska gemenskapens lagstiftning förut-
sätter det och föreskrifterna utgör verkstäl-
lighet av de uppgifter som föreskrivs i 2 § i 
lagen om Landsbygdsverket. Verket kan en-
ligt förslaget bland annat ge administrativa 
beslut som gäller inledande av stödutbetal-
ningen och meddela föreskrifter om till ex-
empel vilka handlingar som skall fogas till 
ansökningar och om handlingarnas art samt 
om de uppgifter som behövs i ansökan. 
Landsbygdsverket kan enligt förslaget med-
dela föreskrifter bland annat om sätten för 
utbetalning och registrering i samband med 
stödbetalningar, kontonummer, konton som 
är i gemensamt bruk, den finansiella företrä-
desordningen vid utbetalning av stöden, upp-
gifter i anslutning till behandling av utbetal-
ningsmaterialet samt förfaringssätten, förfa-
randet för registrering av besluten om bevil-
jande av stöd, förfarandet för registrering av 
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belopp som understiger utbetalningsgränser-
na för stöd och andra motsvarande tekniska 
förfaranden i anslutning till utbetalningar. I 
fråga om förfarandena vid återkrav kan före-
skrifterna gälla bland annat den inbördes fö-
reträdesordningen för belopp som återkrävs, 
tillämpning av kriterierna för indrivningssed, 
tidsschemat för och periodisering av åter-
krav, sätten att i informationssystemet lagra 
metoden för uträkning av räntesatsen, förfa-
randet för registrering av belopp som under-
stiger de undre gränserna för återkrav, förut-
sättningarna för betalning fullt ut av det be-
lopp som återkrävs, förfarandet för registre-
ring av beslut om återkrav av stöd och andra 
motsvarande tekniska förfaranden som anslu-
ter sig till återkrav.  

Verket föreslås också kunna meddela före-
skrifter om sådana ansöknings-, avtals- och 
beslutsblanketter 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 Lands-
bygdsverket att meddela föreskrifter motsva-
rar det bemyndigande som föreslås i sam-
band med ändringen av 11 § i lagen om verk-
ställighet av Europeiska gemenskapens ge-
mensamma jordbrukspolitik. 

Verket kommer dock inte att kunna medde-
la föreskrifter om förvaring och förstöring av 
handlingar och annat material. Av den be-
stämmelse om området för lag som finns i 80 
§ 1 mom. i grundlagen följer att ingen genom 
myndighetsföreskrifter kan åläggas en skyl-
dighet att förvara eller förstöra material. 

13 a §. Tillämpning på arbetskrafts- och 
näringscentralerna. Med anledning av de 
ändringar som föreslås ovan föreslås be-
stämmelsen bli upphävd såsom obehövlig. 

 
1.7. Lagen om verkställighet av systemet 

med samlat gårdsstöd  

14 §. Registeransvarig, användare och än-
damål. Paragrafen föreslås bli ändrad så, att 
Landsbygdsverket i egenskap av registeräga-
re ansvarar för förandet av stödrättighetsre-
gistret medan jord- och skogsbruksministeri-
ets informationstjänstcentral ansvarar för det 
tekniska upprätthållandet. Det föreslås att 
Landsbygdsverket vid sidan av jord- och 
skogsbruksministeriet, jord- och skogs-

bruksministeriets informationstjänstcentral, 
arbetskrafts- och näringscentralernas lands-
bygdsavdelningar och kommunernas lands-
bygdsnäringsmyndigheter utan hinder av sek-
retessbestämmelserna skall ha rätt att få upp-
gifter ur registret vid kontroller av stödrättig-
heter och samkörning av uppgifter i överens-
stämmelse med artikel 21 i förordningen om 
gårdsstöd och vid den övriga administration 
av stödrättigheter som förutsätts i förord-
ningen om gårdsstöd. 
 
 
1.8. Lagen om nationella stöd till jord-

bruket och trädgårdsodlingen  

25 §. Ansökningsförfarande. Det föreslås 
att 3 mom. ändras så, att Landsbygdsverket 
bestämmer om ansökningstiderna. Det är frå-
ga om ett sådant verkställighetsuppdrag i an-
slutning till ansökan om stöd som kan anses 
lämpa sig för Landsbygdsverket. Genom för-
ordning av jord- och 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 undan-
tag 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 be-
vilja en sökande undantag också från det 
villkor som föreskrivs i 10 § 2 mom. 1 punk-
ten och från de tekniska krav i fråga om 
växthusens konstruktion som avses i 11 § 
2 mom. 4 punkten. 

Det föreslås att 4 mom. ändras. Inget sepa-
rat 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 förfa-
randet 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 bestäm-
mer. Det är ändamålsenligt att fastställandet 
av ansökningstidpunkten överförs på Lands-
bygdsverket, eftersom det är fråga om en 
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verkställighetsuppgift.  
 
 
1.9. Lagen om landsbygdsnäringsregistret 

1 §. Lagens tillämpningsområde. Det före-
slås att 1 mom. ändras så, att i det konstateras 
att register förs för skötseln av uppgifter 
inom jord- och skogsbruksministeriets an-
svarsområde och att registren tillsammans 
utgör landsbygdsnäringsregistret. Termen 
landsbygdsnäringsförvaltningen föreslås bli 
ersatt med termen jord- och skogsbruksmini-
steriets ansvarsområde för att också Livsme-
delssäkerhetsverkets ansvarsområde skall bli 
beaktat i sin helhet. 

2 §. Registrets ändamål. Paragrafen före-
slås bli preciserad så, att uppgifterna i regist-
ret används inom jord- och skogsbruksmini-
steriets ansvarsområde vid förvaltning och 
övervakning av stöd samt tillsyn över iaktta-
gandet av lagstiftningen om djurens hälsa 
och välfärd, växthälsa, insatsvaror som an-
vänds inom jordbruk, jordbruksprodukter och 
livsmedel, vid beredning av beslutsfattandet 
om de nämnda uppgifterna, vid planering av 
åtgärder och vid uppföljning av deras verk-
ningar, för statistiska ändamål och för forsk-
ning. Efter det att lagen trätt i kraft har beho-
vet av att använda registret hela tiden bred-
dats, och det är skäl att definiera ändamålet i 
överensstämmelse med de förändrade beho-
ven. Som exempel på nya ändamål som yp-
pat sig efter det att lagen stiftades kan näm-
nas registreringen av foderföretagare inom 
tillsynen över foderfabrikat och registrering-
en av primärproduktionsställen inom livsme-
delstillsynen. Det är också skäl att ersätta ut-
trycket ”veterinära bestämmelser och före-
skrifter” med ett uttryck som bättre motsva-
rar ansvarsområdet. Dessutom finns det be-
hov 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 be-
redning av beslutsfattandet, planering av åt-
gärder och uppföljning av deras verkningar, 
statistiska ändamål och forskning. 

3 §. Förande av registret. Innehållet i 
1 mom. föreslås bli ändrat så, att det i mo-
mentet konstateras att registret förs av Lands-
bygdsverket, Livsmedelssäkerhetsverket och 
jord- och skogsbruksministeriets informa-

tionstjänstcentral, var och en av dem till den 
del som gäller det egna ansvarsområdet. 
Jord- och skogsbruksministeriets informa-
tionstjänstcentral svarar i egenskap av ägare 
av statistikregistren för innehållet i och upp-
rätthållandet 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 administ-
rativa register. Informationstjänstcentralen 
skall därmed svara också för det tekniska 
upprätthållandet av de andra register som av-
ses i lagen om landsbygdsnäringsregistret, 
och ett omnämnande av detta föreslås bli fo-
gat till momentet. Ansvaret för registerinne-
hållet hör till den myndighet som äger regist-
ret. För innehållet i de administrativa regist-
ren svarar enligt förslaget Landsbygdsverket, 
Livsmedelssäkerhetsverket och de andra 
myndigheter som äger delregister. I enlighet 
med 2 § 5 punkten i lagen om Landsbygds-
verket skall verket upprätthålla och utveckla 
informationsinnehållet i de informationssy-
stem som ingår i dess ansvarsområde och be-
hövs för skötseln av dess uppgifter. Bland 
annat gårdsbruksregistret ingår i Lands-
bygdsverkets ansvarsområde och Lands-
bygdsverket 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 före-
slås det att landsbygdsnäringsdistrikten änd-
ras till arbetskrafts- och näringscentralerna. 
Omnämnandet av anstalten för veterinärme-
dicin 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 kommunalveterinä-
rernas 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 register-
uppgifter. Det föreslås att 5 mom. ändras så, 
att den registeransvarige beslutar om utläm-
nandet av registeruppgifter till utomstående. 
Enligt 2 § 5 punkten i lagen om Landsbygds-
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verket skall Landsbygdsverket lämna ut upp-
gifter till den del de omfattas av Lands-
bygdsverkets verksamhetsområde. Livsme-
delssäkerhetsverket beslutar om att lämna ut 
uppgifter till den del de omfattas av Livsme-
delssäkerhetsverkets ansvarsområde, och be-
slut om utlämnande av uppgifter ur statistik-
registren i landsbygdsnäringsregistret fattas 
av jord- och skogsbruksministeriets informa-
tionstjänstcentral i dess egenskap av stati-
stikmyndighet. 
 
 
1.10. Ärvdabalken 

8 §. Det föreslås att paragrafen ändras så, 
att den första som ger utlåtande om de om-
ständigheter som avses i paragrafen är ar-
betskrafts- och näringscentralen i stället för 
lantbruksdistriktet, som anges i den gällande 
ordalydelsen. Landsbygdsdistrikten omvand-
lades 1993 till landsbygdsnäringsdistrikt, vil-
ka indrogs 1997. Landsbygdsnäringsdistrik-
tens uppgifter överfördes då på arbetskrafts- 
och näringscentralernas landsbygdsavdel-
ningar. 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 arbets-
krafts- och näringscentralens utlåtande. När 
jordbruksstyrelsen indrogs 1993 blev det 
jord- och skogsbruksministeriets sak att ge 
utlåtandet. Tidigare hade jordbruksstyrelsen 
gett utlåtande i ärendet. När Landsbygdsver-
ket inrättas är det ändamålsenligt att det får 
sköta givandet av utlåtandet. Paragrafen före-
slås inte bli ändrad i övrigt. 
 
1.11. Lagen om ersättande av skador som 

förorsakats av exceptionella över-
svämningar  

4 §. Enligt 1 mom. skall Landsbygdsverket 
meddela föreskrifter om inom vilken tid en 
ersättningsansökan skall göras, om den an-
sökningsblankett som skall användas för an-
sökan om ersättning och om de utredningar 
som skall fogas till ansökan. För närvarande 
är det jord- och skogsbruksministeriet som 
beslutar om detta, men det är ändamålsenligt 
att de uppgifter som anknyter till ansöknings-

förfarandet 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 ända-
målsenligt 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 översväm-
ningsskador och också av värderingsproto-
kollen, bilagorna till ansökan och de andra 
handlingar som behövs. Förslaget motsvarar 
gällande praxis i fråga om behandlingen av 
ansökningar om ersättande av översväm-
ningsskador, men frågan har inte reglerats på 
lagnivå. Det är dock skäl att genom lag ut-
färda bestämmelser om de uppgifter som 
kommunens landsbygdsnäringsmyndighet 
har. 

5 §. Enligt 1 mom. skall 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 jord- och skogs-
bruksministeriet genom förordning bestäm-
mer om ersättningsprocenten motsvarar i sak 
gällande lagstiftning.  

7 §. Paragrafen föreslås bli ändrad så, att 
hänvisningen till den upphävda lagen om 
handhavande av utdelnings- och övervak-
ningsuppgifter beträffande lantbruksstödet 
ändras till en hänvisning till den gällande la-
gen om förfarandet vid skötseln av stödupp-
gifter i fråga om landsbygdsnäringar. Inga 
ändringar i sak föreslås. 
 
1.12. Lagen om ersättande av skördeska-

dor  

6 §. Växtarternas priser per enhet. Paragra-
fen föreslås bli ändrad så, att Landsbygds-
verket årligen meddelar föreskrifter om pri-
ser 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 
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marknadspris som betalats året före skade-
året, varvid även senare utveckling på mark-
naden kan beaktas. Om inget interventions- 
eller marknadspris finns, kan Landsbygds-
verket enligt förslaget meddela föreskrifter 
om priset per enhet efter att ha hört delega-
tionen för skördeskador. Uppgiften kan anses 
vara teknisk och lämpa sig för Landsbygds-
verket 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 Landsbygdsver-
ket 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 skogs-
bruksministeriet utan Landsbygdsverket som 
årligen meddelar föreskrifter om normskör-
dar per växtart för respektive normskördeom-
råde. Detta verkställighetsuppdrag kan anses 
lämpa sig för Landsbygdsverket. Dessutom 
föreslås normskördeområdena bli definierade 
i lagen. Med normskördeområden avses en-
ligt förslaget verksamhetsområdena för ar-
betskrafts- och näringscentraler enligt stats-
rådets beslut om arbetskrafts- och närings-
centralernas verksamhetsområden och verk-
samhetsställen (122/1997). Definitionen i 
fråga ingår nu i en förordning av statsrådet. 

8 §. Lägenhetsbestämd skördeskadeersätt-
ning. Det föreslås att 5 mom. ändras så, att 
Landsbygdsverket kan meddela föreskrifter 
om förfarandet vid ansökan om ersättning 
hos kommunens landsbygdsnäringsmyndig-
het. Ett likartat bemyndigande för Lands-
bygdsverket att meddela föreskrifter om för-
faranden ingår också i förslaget till ändring 
av lagen om verkställighet av Europeiska 
gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik 
och förslaget till ändring av lagen om förfa-
randet vid skötseln av stöduppgifter i fråga 
om landsbygdsnäringar. 

10 §. Kommunens landsbygdsnäringsmyn-
dighets uppgifter. Det föreslås att 2 mom. 

ändras så, att kommunens landsbygdsnär-
ingsmyndighet på det sätt som Landsbygds-
verket föreskriver skall tillställa Lands-
bygdsverket de uppgifter som hänför sig till 
skördeskadeersättningarna. Uppgiften att 
samla in uppgifterna om skördeskador anses 
vara lämpad för Landsbygdsverket. 

11 §. Delegationen för skördeskador. Para-
grafen föreslås bli ändrad så, att delegation 
för skördeskador skall biträda både jord- och 
skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket 
i frågor som gäller ersättande av skördeska-
dor. Eftersom Landsbygdsverket föreslås bli 
tilldelat uppgifter som gäller ersättande av 
skördeskador är det ändamålsenligt att dele-
gationen biträder också myndigheten i fråga. 
Paragrafen föreslås dessutom bli ändrad så, 
att också Landsbygdsverket är företrätt i de-
legationen. En företrädare för jord- och 
skogsbruksministeriet har varit ordförande 
för delegationen, och det är motiverat att en 
ny medlem företräder Landsbygdsverket. Se-
dan tidigare har finansministeriet och lant-
bruksproducenternas centralorganisationer, 
vilka nämns i paragrafen, vardera haft före-
trädare i delegationen.  
 
 
1.13. Lagen om genomförande av Europe-

iska gemenskapens kvotsystem för 
mjölk och mjölkprodukter 

1 §. Tillämpningsområde. EG:s kvotsystem 
för mjölk grundar sig för närvarande på rå-
dets förordning (EG) nr 1788/2003 om infö-
rande 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. Detal-
jerade bestämmelser om tillämpningen av rå-
dets förordning finns i kommissionens för-
ordning (EG) nr 595/2004 om tillämpnings-
föreskrifter 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 syn-
nerhet gör det möjligt för producenterna att 
handla med mjölkkvoter. De båda ovan 
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nämnda gemenskapsförordningarna har trätt i 
kraft den 1 april 2004. En teknisk ändring 
som beror på detta föreslås i paragrafen. 

2 §. Behörig myndighet. Paragrafen före-
slås bli preciserad så att den avser också det 
nya Landsbygdsverket. På samma gång före-
slås att landsbygdsnäringsdistrikten ändras 
till arbetskrafts- och näringscentralerna efter-
som motsvarande förvaltningsreform redan 
har genomförts. 

3 §. Register. För närvarande godkänner 
jord- och skogsbruksministeriet mjölkuppkö-
parna och för ett register över mjölkuppköpa-
re, producenter, fastställda referenskvantite-
ter, fettprocenter och avgifter som skall beta-
las. Det föreslås att paragrafen ändras så, att 
Landsbygdsverket sköter dessa uppgifter som 
hänför sig till genomförandet av EG:s kvot-
system för mjölk. Till paragrafen föreslås bli 
fogad en bestämmelse om att lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999) tillämpas beträffande offentlighe-
ten 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 be-
stämmelse enligt vilken uppgifterna förvaras 
i registret i tio år från den sista anteckningen, 
om det inte fortfarande är behövligt att förva-
ra 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 ge-
nom förordning av statsrådet, och Lands-
bygdsverket kan meddela föreskrifter om det 
tekniska förfarandet vid driften av informa-
tionssystemet, sökkriterierna och andra vill-
kor för användningen av systemet.  

4 §. Referenskvantitet för leveranser. För 
varje medlemsstat har det i rådets förordning 
fastställts en sammanlagd kvot som de sam-
manräknade individuella referenskvantiteter-
na inte får överskrida. Referenskvantiteten är 
den kvantitet mjölk, uttryckt i liter, som pro-
ducenten under produktionsperioden har rätt 
att producera utan någon överskridningsav-
gift. Producenten kan förfoga över en eller 
två referenskvantiteter, av vilka den ena är 

avsedd för leveranser och den andra är av-
sedd för direktförsäljning. Referenskvantite-
ten för leveranser avgränsas i rådets förord-
ning att gälla enbart helmjölk, inte några and-
ra mjölkprodukter. Därför föreslås det att pa-
ragrafrubriken och definitionen av leverans-
begreppet ändras i överensstämmelse med 
den ändrade gemenskapslagstiftningen. Den 
referenskvantitet som arbetskrafts- och när-
ingscentralen fastställer är individuell. Sam-
tidigt föreslås det att landsbygdsnäringsdi-
striktet ändras till arbetskrafts- och närings-
centralen.  

5 §. Grund för referenskvantiteten. För ut-
färdande av genomförandebestämmelser som 
Europeiska gemenskapens lagstiftning förut-
sätter och som i allmänhet är tekniska har det 
stiftats en lag om verkställighet av Europeis-
ka gemenskapens gemensamma jordbrukspo-
litik (1100/1994). Lagen är en allmän lag och 
tillämpas på verkställigheten av den gemen-
samma jordbrukspolitiken, om inte något an-
nat bestäms i lag. När riksdagen behandlade 
den nämnda verkställighetslagen förutsatte 
den att det genom lag skulle bestämmas om 
grunderna för fastställandet av näringsutöva-
res produktionsrättigheter, exempelvis 
mjölkkvoter. Därför stiftades lagen om ge-
nomförande av Europeiska gemenskapens 
kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter. 
Producentens referenskvantitet för den pro-
duktionsperiod 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 be-
tydelse till denna del. På de grunder som an-
ges ovan föreslås bestämmelsen bli upphävd.   

6 §. Referenskvantitet för direktförsäljning. 
Gemenskapslagstiftningens definition av be-
greppet referenskvantitet för direktförsälj-
ning 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 när-
ingscentralen fastställer är individuell. Sam-
tidigt föreslås det att landsbygdsnäringsdi-
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striktet ändras till arbetskrafts- och närings-
centralen. Det föreslås att 2 mom. ändras så, 
att Landsbygdsverket fastställer ekvivalenter 
för ost och andra mjölkprodukter, med un-
dantag för grädde och smör, som levereras 
från lägenheten. 

7 §. Uppköparens meddelande och faststäl-
lande av referenskvantiteter. I paragrafen fö-
reskrivs om förfarandet vid övergången till 
Europeiska gemenskapens kvotsystem för 
mjölk den 1 april 1995. Av de skäl som an-
förs i samband med 5 § föreslås paragrafen 
bli upphävd såsom obehövlig.  

8 §. Försummad överskridningsavgift. Pa-
ragrafen föreslås bli ändrad tekniskt med an-
ledning 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 referens-
kvantiteter. I det administrativt organiserade 
förfarandet har referenskvantiteter köpts till 
den nationella reserven med medel som en 
förskottsbetalning inbringat, för att sedan säl-
jas till producenter som har erlagt förskotts-
betalning. Penningrörelsen i anslutning till 
den administrativa förmedlingen av referens-
kvantiteter har skötts via gårdsbrukets ut-
vecklingsfond. I praktiken har arbetskrafts- 
och näringscentralernas landsbygdsavdel-
ningar skött köpen och försäljningarna av re-
ferenskvantiteter. Användningen av gårds-
brukets utvecklingsfonds medel förutsätter en 
bestämmelse i lag. Med stöd av 8 a §, som 
föreslås bli upphävd, har medel ur gårdsbru-
kets utvecklingsfond kunnat användas för 
köp av referenskvantiteter till den nationella 
reserven. Enligt förslaget skall den bestäm-
melse 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 uppfölj-
ningen 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 lands-
bygdsnäringsdistrikten ändras till arbets-
krafts- och näringscentralerna. 

Det föreslås att 3 mom. ändras så, att ut-
trycket 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 
paragrafen 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 SLOM-
producenter) regleras uttömmande i kommis-
sionens förordning (EG) nr 671/1995 om till-
delning av en särskild referenskvantitet för 
vissa producenter av mjölk och mjölkproduk-
ter i Österrike och Finland. Likaså har jord- 
och 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 de-
cember 2007. 
 
 
1.14. Lagen om förvaltningen av lands-

bygdsnäringar i kommunerna 

1 §. Det föreslås att 2 mom. ändras så, att 
kommunen skall lämna handräckning och ge 
utlåtanden och redogörelser också till Livs-
medelssäkerhetsverket och Landsbygdsver-
ket i ärenden som hör samman med lands-
bygdsnäringarna, rennäringen och naturnär-
ingarna. 

5 §. Det föreslås att omnämnandena i 
1 mom. av landsbygdsdistrikten och jord-
bruksstyrelsen preciseras att gälla arbets-
krafts- och näringscentralerna och jord- och 
skogsbruksministeriet. I momentet föreslås 
dessutom bli nämnt att också Landsbygds-
verket är en myndighet som utövar tillsyn 
över det kommunala organets verksamhet. 
Landsbygdsverket sköter verkställighetsupp-
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drag, 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 la-
gen 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 
arbetskrafts- och näringscentralerna, kom-
munernas landsbygdsnäringsmyndigheter 
och lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, 
om vilken bestäms i lagen om pension för 
lantbruksföretagare. Det föreslås att också 
jord- och skogsbruksministeriet och Lands-
bygdsverket skall nämnas i momentet. Mini-
steriet ansvarar för stödsystemet och finansi-
eringen av det, medan Landsbygdsverket 
svarar för styrningen av landsbygdsnärings-
myndigheterna vid verkställigheten 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 landsbygdsnärings-
myndigheter, landsbygdsnäringsdistrikten 
och lantbruksföretagarnas pensionsanstalt. 
Det föreslås att också jord- och skogsbruks-
ministeriet och Landsbygdsverket nämns i 
momentet. Jord- och skogsbruksministeriet 
ansvarar redan nu med stöd av 35 § för kost-
naderna för stödsystemet. I Landsbygdsver-
kets uppgifter kommer att ingå styrning och 
uppföljning av den tillsyn som hänför sig till 
verkställigheten av stödsystemet. Dessutom 
föreslås det att landsbygdsnäringsdistrikten 
ersätts med arbetskrafts- och näringscentra-
lerna, vilka numera sköter landsbygdsnär-
ingsdistriktens uppgifter. 

31 §. Paragrafen innehåller bestämmelser 
om vilka myndigheter som svarar för över-
vakningen av stödsystemet, det vill säga 
kommunens landsbygdsnäringsmyndighet 
och landsbygdsnäringsdistrikten. Det föreslås 
att paragrafen ändras så, att också Lands-

bygdsverket nämns som en av de myndighe-
ter som sköter övervakningen. Landsbygds-
verkets uppgift i samband med övervakning-
en består närmast i styrning av den. Dessut-
om föreslås det att landsbygdsnäringsdistrik-
ten ersätts med arbetskrafts- och näringscen-
tralerna, vilka numera sköter landsbygdsnär-
ingsdistriktens uppgifter. 
 
1.17. Lagen om generationsväxlingspen-

sion för lantbruksföretagare 

35 §. I 35 § finns bestämmelser om vilka 
myndigheter och organ som svarar för verk-
ställigheten av lagen. Enligt paragrafen är 
dessa jord- och skogsbruksministeriet, kom-
munernas landsbygdsnäringsmyndigheter, 
landsbygdsnäringsdistrikten och lantbruksfö-
retagarnas pensionsanstalt. Det föreslås att 
momentet ändras så att också Landsbygds-
verket nämns, eftersom verkets uppgifter 
kommer att omfatta styrning av tillsynen 
över att lagen iakttas och av uppföljningen av 
den. Dessutom föreslås det att landsbygds-
näringsdistrikten ersätts med arbetskrafts- 
och näringscentralerna, vilka numera sköter 
landsbygdsnäringsdistriktens uppgifter. 

38 §. Paragrafen innehåller bestämmelser 
om vilka myndigheter som svarar för över-
vakningen av stödsystemet, det vill säga 
kommunernas landsbygdsnäringsmyndighe-
ter och arbetskrafts- och näringscentralerna. 
Det föreslås att paragrafen ändras så, att ock-
så 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 landsbygds-
näringsdistrikten ersätts med arbetskrafts- 
och näringscentralerna, vilka numera sköter 
landsbygdsnäringsdistriktens uppgifter. 

 
1.18. Lagen om avträdelsestöd för lant-

bruksföretagare  

30 a §. I 2 mom. finns bestämmelser om de 
organ som av den som får avträdelsestöd kan 
kräva utredning vid behov om att han eller 
hon fortfarande uppfyller villkoren för avträ-
delsestöd. Det föreslås att också Lands-
bygdsverket nämns i momentet, eftersom 
verket kommer att svara också för styrningen 
av övervakningen.  
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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 använd-
ningen 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 en-
ligt gällande lag ingås mellan jord- och 
skogsbruksministeriet, pensionsanstalten och 
vid behov Ålands landskapsregering. I avta-
let fastställs de uppgifter som pensionsanstal-
ten 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 be-
stämmelser om tekniska omständigheter som 
behövs för att pensionsanstaltens och Ålands 
landskapsregerings lagstadgade upplysnings-
skyldighet och andra skyldigheter skall kun-
na uppfyllas, såsom verifiering av utgifternas 
riktighet, tillhandahållandet av uppgifter som 
behövs 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 pensionsan-
stalten och eventuellt med Ålands landskaps-
regering skulle ha utfärdats genom förord-
ning av statsrådet. Senare har det dock an-
setts att de uppgifter som hör till utbetal-
ningsstället med stöd av 18 § 15 punkten i 
självstyrelselagen för Åland faller under 
landskapets behörighet, och bestämmelser 
om uppgifterna har utfärdats genom republi-
kens presidents förordning om skötseln av de 
uppgifter i landskapet Åland som hör till ut-
betalningsstället för garantisektionen vid Eu-
ropeiska utvecklings- och garantifonden för 
jordbruket (EUGFJ) (1004/2001). Ett be-
myndigande 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 lantbruksföre-
tagare ingåtts av jord- och skogsbruksmini-
steriet på utbetalningsställets vägnar. De 
uppgifter som hör till den utbetalande myn-
digheten övergår på Landsbygdsverket den 
1 maj 2007. Det är också meningen att avtal-
såtagandena i fråga skall övergå på Lands-
bygdsverket, som vid behov avses få ändra 
avtalet eller förlänga dess giltighetstid på det 
sätt som därom bestäms i den gällande ge-
menskapslagstiftningen. 

36 §. Kommunernas landsbygdsnärings-
myndigheter, arbetskrafts- och näringscentra-
lerna, Landsbygdsverket och jord- och skogs-
bruksministeriet skall vid sidan av pensions-
anstalten övervaka att mottagaren av avträ-
delsestöd inte bedriver jordbruk och att såväl 
avträdaren som förvärvaren iakttar förbindel-
serna 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 pensionsanstal-
ten skyldig att lämna jord- och skogsbruks-
ministeriet och arbetskrafts- och näringscen-
tralen nödvändiga uppgifter för skötseln av 
uppgifterna enligt 36 § 1 mom. samt för 
övervakning av stödsystemet för beskogning 
av åker enligt lagen om strukturpolitiska åt-
gärder inom jord- och skogsbruket 
(1303/1994). Det föreslås att också Lands-
bygdsverket nämns som en myndighet som 
styr genomförandet av övervakningen. Dess-
utom 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 sva-
rar för verkställigheten av lagen. Det föreslås 
att också Landsbygdsverket, på vilket i syn-
nerhet tillsynsuppgifter övergår, skall näm-
nas i paragrafen.  

65 §. Ordnandet av tillsyn. Enligt paragra-
fen axlas det huvudsakliga ansvaret för till-
synen över användningen av avträdelsestöd 
av jord- och skogsbruksministeriet, som kan 
styra och övervaka också pensionsanstaltens 
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verksamhet till denna del. I 1 mom. föreslås 
bli nämnt att Landsbygdsverket har rätt att 
granska pensionsanstaltens verksamhet i frå-
ga om verkställandet av stödsystemet. Rätten 
att styra pensionsanstaltens verksamhet kvar-
står dock hos jord- och skogsbruksministeri-
et.  

I 2 mom. förpliktas pensionsanstalten att se 
till att stöd inte betalas i strid med förbindel-
serna. Pensionsanstalten förpliktas att ordna 
sin verksamhet så att jord- och skogsbruks-
ministeriet kan övervaka den. Momentet fö-
reslås bli ändrat så, att pensionsanstaltens 
verksamhet kan övervakas också av Lands-
bygdsverket.  

Ordalydelsen i 3 mom. förblir oförändrad. 
Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet 
och arbetskrafts- och näringscentralerna skall 
för sin del alltjämt övervaka infriandet av 
avgivna förbindelser. 

66 §. Utförande av kontroller som gäller 
stödtagare och förbindelsegivare. Paragrafen 
innehåller bestämmelser om utförande av 
kontroller som gäller avträdare och förvärva-
re. Det föreslås att 1 mom. ändras så, att 
Landsbygdsverket fogas till listan över myn-
digheter som har rätt att utföra kontroller. I 
praktiken är avsikten att kontrollverksamhe-
ten i huvudsak skall flyttas över från arbets-
krafts- och näringscentralerna till Lands-
bygdsverket. Arbetskrafts- och näringscen-
tralen och kommunens landsbygdsnärings-
myndighet bibehåller dock rätten att utföra 
kontroller i enskilda fall, om det anses vara 
ändamålsenligt. Likaså kommer dessa myn-
digheter vid behov att ha möjlighet att i sam-
band med någon annan kontroll utföra också 
en kontroll som gäller 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 verkställan-
de och övervakning av stödsystemet. Det fö-
reslås att Landsbygdsverket fogas till den lis-
ta över myndigheter som ingår i momentet. 
Landsbygdsverket får därigenom rätt att få 
uppgifter om alla stödtagare och förbindelse-
givare, alldeles som jord- och skogsbruksmi-
nisteriet 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 bestäm-
melser om pensionsanstaltens skyldighet att 
lämna jord- och skogsbruksministeriet upp-
gifter för uppföljning och tillsyn. Det föreslås 
att också Landsbygdsverket 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 aktö-
rer som svarar för den. Det föreslås att 
1 mom. ändras så, att uttrycket vederbörande 
ministerium ersätts med jord- och skogs-
bruksministeriet, att också Landsbygdsverket 
nämns bland myndigheterna och att lands-
bygdsnäringsdistrikten ersätts med arbets-
krafts- och näringscentralerna, vilka numera 
sköter de uppgifter som tidigare hört till 
landsbygdsnäringsdistrikten. 

20 §. Tillsyn. Enligt 1 mom. skall jord- och 
skogsbruksministeriet, landsbygdsnäringsdi-
strikten och kommunernas landsbygdsnär-
ingsmyndigheter vid sidan om pensionsan-
stalten utöva tillsyn över att den som får ned-
läggningsstöd 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 landsbygdsnärings-
distrikten ersätts med arbetskrafts- och när-
ingscentralerna och att listan över de myn-
digheter som utövar tillsyn upptar också 
Landsbygdsverket, på vilket det är meningen 
att tillsynsuppgifterna i huvudsak skall över-
föras. 
 
1.21. Lagen om pension för lantbruksföre-

tagare 

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 till-
kommer social- och hälsovårdsministeriet, 
Försäkringsinspektionen och finansministeri-
et. Uppgifter som gäller lagstiftningen om 
avträdelsestöd till lantbruksföretagare skall 
pensionsanstalten dessutom lämna till jord- 
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och skogsbruksministeriet. Momentet före-
slås bli ändrat så, att Landsbygdsverket får 
rätt till samma uppgifter som jord- och 
skogsbruksministeriet, eftersom det är me-
ningen att övervakningen av stöden i fråga 
skall skötas centralt av Landsbygdsverket. 
 
2.  Närmare bestämmelser och fö-

reskri f ter  

Det föreslås att Landsbygdsverket bemyn-
digas att utfärda rättsnormer i den utsträck-
ning det behövs för skötseln av verkets upp-
gifter. Landsbygdsverket föreslås kunna 
meddela föreskrifter med stöd av lagen om 
verkställighet av Europeiska gemenskapens 
gemensamma jordbrukspolitik, lagen om för-
farandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga 
om landsbygdsnäringar, lagen om finansie-
ring av landsbygdsnäringar, lagen om finan-
siering 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 övervakningssystem som hänför sig till 
skötseln av kvoter, stöd, bidrag och andra 
förmåner. Verket föreslås också kunna med-
dela föreskrifter om övervakning av tekniskt 
slag. Dessa föreskrifter kan utfärdas med 
stöd av lagen om verkställighet av Europeis-
ka gemenskapens gemensamma jordbrukspo-
litik till den del föreskrifterna utgör verkstäl-
lighet av de uppgifter som föreskrivs i 2 § i 
lagen om Landsbygdsverket. Europeiska ge-
menskapens lagstiftning anger strikta förut-
sättningar och gränser för innehållet i be-
stämmelserna 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 för-
ordning och som har tilldelats ministeriet 
överförs på Landsbygdsverket. 

3.  Ikraft trädande 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft 
den 1 maj 2007, då Landsbygdsverket inleder 
sin verksamhet. Åtgärder som verkställighe-
ten av lagarna förutsätter föreslås dock kunna 
vidtas redan innan lagarna träder i kraft.   
 
4.  Förhål lande t i l l  grundlagen 

samt lagst i f tningsordning 

Enligt 80 § 2 mom. i grundlagen kan även 
andra myndigheter än republikens president, 
statsrådet och ministerierna genom lag be-
myndigas att utfärda rättsnormer i bestämda 
frågor, om det med hänsyn till föremålet för 
regleringen finns särskilda skäl och regler-
ingens 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 omfat-
tar skall anges exakt i lag. Tillämpningsom-
rådet för bemyndigandet skall dessutom vara 
exakt avgränsat. I grundlagsutskottets utlå-
tandepraxis har det i fråga om bemyndigande 
att meddela föreskrifter ägnats uppmärksam-
het åt målgruppen för föreskrifterna och före-
skrifternas 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 inbegri-
per 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 teknis-
ka och om vissa förfaranden. Bemyndigandet 
att meddela föreskrifter avgränsas i proposi-
tionen att gälla förfaranden som tillämpas vid 
verkställigheten till den del det inte skall fö-
reskrivas om dem genom lag eller bestämmas 
om dem genom förordning av statsrådet eller 
ministeriet. Bemyndigandet att meddela före-
skrifter hänför sig också till Landsbygdsver-
kets uppgifter i egenskap av utbetalande 
myndighet och centralförvaltningsmyndighet 
som svarar för verkställandet av stöd, och det 
är en nödvändig förutsättning för skötseln av 
de uppgifter och axlandet av det ansvar som i 
gemenskapslagstiftningen åläggs den utbeta-
lande myndigheten. Det kan anses vara fråga 
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om teknisk reglering av smärre detaljer, där 
det som bemyndigandet omfattar definieras 
exakt i den nationella lagstiftningen och i Eu-
ropeiska gemenskapens lagstiftning och där 
tillämpningsområdet för bemyndigandena är 
exakt avgränsat. 

Regeringens proposition med förslag till 
lagstiftning om inrättande av Landsbygds-
verket (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 befogenhe-
terna var tillräckligt exakt avgränsat. 

De olika lagar som föreslås bli ändrade in-
nehåller många andra bestämmelser beträf-
fande vilka jord- och skogsbruksministeriet 
är medveten om att de i sin nuvarande form 
inte uppfyller de krav 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 bestämmel-
serna 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 riks-
dagen börja revidera lagarna inom jord-
bruksområdet för att de skall motsvara 
grundlagens krav. Till exempel kommer en 
reform av lagen om finansiering av lands-
bygdsnäringar i vilket fall som helst att på-
börjas vid ingången av 2007, och i fråga om 
lagstiftningen om ersättande av översväm-
ningsskador 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 utfär-
dandet av de nya bestämmelser som nu före-
slås. Regeringen anser det dock vara önsk-
värt att grundlagsutskottets utlåtande om 
propositionen begärs. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslagen 

1. 

 
 

Lag  

om ändring av lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jord-
brukspolitik  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens ge-

mensamma 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 änd-
rade 3 mom. blir 4 mom., och till 11 §, sådan den lyder i nämnda lag 273/2003, ett nytt 
4 mom. som följer: 
 

2 § 

Behörig myndighet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Landsbygdsverket utgör den utbetalande 

myndighet som avses i artikel 6 i rådets för-
ordning (EG) nr 1290/2005 om finansiering-
en av den gemensamma jordbrukspolitiken, 
nedan finansieringsförordningen. Lands-
bygdsverket ansvarar i fråga om de uppgifter 
som ålagts det i gemenskapslagstiftningen 
för övervakningen av användningen av me-
del och anordnandet av tillsynen inom sitt 
ansvarsområde samt för utarbetandet av re-
dogörelser 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 finansieringsförordning-
en. 

Jord- och skogsbruksministeriet utser en at-
testerande myndighet som avses i artikel 7 i 
finansieringsförordningen. Till attesterande 
myndighet kan enligt samtycke utses en 
myndighet eller en sådan revisionssamman-
slutning eller revisor som avses i revisionsla-
gen (936/1994) eller i lagen om revisorer 
inom den offentliga förvaltningen och eko-
nomin (467/1999). 
 
 
 

3 § 

Övervakning 

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

5 a § 

Den attesterande myndighetens rätt att utfö-
ra inspektioner och få information 

För utförande av granskningar som behövs 
för attestering enligt artikel 8 i finansierings-
förordningen kan den attesterande myndighe-
ten utföra inspektioner hos de myndigheter 
eller sammanslutningar som utför uppgifter 
som ankommer på en utbetalande myndighet 
eller hos en stödtagare. Den som utför in-
spektionen har rätt att, i den omfattning upp-
draget förutsätter, inspektera stödtagarens 
husdjursbyggnader, odlingar, lokaliteter samt 
övriga omständigheter som utgör en förut-
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sättning för betalning av stödet. Inspektioner 
får dock inte utföras i lokaler som omfattas 
av hemfriden. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 a § 

Förfarandet vid utförande av uppgifter 

Vid utförandet av uppgifter enligt denna 
lag skall dessutom förvaltningslagen 
(434/2003), språklagen (423/2003) och det 
som bestäms i 14 och 15 § i statstjänsteman-
nalagen (750/1994) iakttas. När det gäller of-
fentligheten i fråga om handlingar och verk-
samhet skall lagen om offentlighet i myndig-
heternas verksamhet iakttas. 

På den som utför övervakning, granskning, 
attestering eller andra uppgifter enligt denna 
lag tillämpas bestämmelserna om straffrätts-
ligt tjänsteansvar vid skötseln av uppdraget. 
Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i 
skadeståndslagen (412/1974). 
 

11 § 

Närmare bestämmelser och föreskrifter 

Genom förordning av statsrådet bestäms 
om övervakningen av stödvillkor, det förfa-
rande som skall iakttas vid övervakningen, 
fastställandet av bas- och jordbruksskiftenas 
yttre och inre gränser, mätmetoderna, mät-
ningssätten, mätnoggrannheten och toleran-
sen 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 till-
lämpningen av de tvärvillkor, den module-
ring och det integrerade administrations- och 
kontrollsystem som föreskrivs i rådets för-

ordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande 
av gemensamma bestämmelser för system 
för direktstöd inom den gemensamma jord-
brukspolitiken och om upprättande av vissa 
stödsystem för jordbrukare och i kommissio-
nens förordning (EG) nr 1973/2004 om fast-
ställande av tillämpningsföreskrifter för rå-
dets förordning (EG) nr 1782/2003 när det 
gäller de stödsystem som avses i avdelning 
IV och IV a i den förordningen och använd-
ningen av uttagen mark för produktion av rå-
varor.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Genom förordning av jord- och skogs-
bruksministeriet kan bestämmelser utfärdas 
om förutsättningarna för utbetalning av kvo-
ter, stöd, bidrag och ersättningar i den ut-
sträckning som verkställigheten av Europeis-
ka gemenskapens lagstiftning förutsätter. 
Landsbygdsverket kan meddela föreskrifter 
om ansöknings-, beviljande- och utbetal-
ningsförfaranden i anslutning till kvoter, 
stöd, bidrag och ersättningar samt om teknis-
ka detaljer i anslutning till dels lagrings-, 
planerings- och övervakningssystem som 
hänför sig till skötseln av dem, dels förvalt-
ningen av marknadsorganisationer som är 
förenliga med EG:s gemensamma jordbruks-
politik, till den del verkställigheten av Euro-
peiska gemenskapens lagstiftning förutsätter 
det och föreskrifterna utgör verkställighet av 
de uppgifter om vilka det föreskrivs i 2 § i 
lagen om Landsbygdsverket. Dessutom med-
delar Landsbygdsverket de ansöknings-, av-
tals-, övervaknings- och beslutsblanketter 
och andra motsvarande blanketter som be-
hövs för utförande av dess uppgifter. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen för-

utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. 

————— 
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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: 
 

2 a § 
Gårdsbrukets utvecklingsfond finns i an-

slutning till jord- och skogsbruksministeriet. 
Fonden förvaltas av en direktion som tillsätts 
av statsrådet. Om direktionens sammansätt-
ning och mandatperiod bestäms genom för-
ordning av statsrådet. Direktionen skall 
— — — — — — — — — — — — — —  

Förvaltningen av gårdsbrukets utvecklings-
fond samt fondens bokföring och betalnings-
rörelse sköts till andra delar än de som nämns 
i 1 mom. av Landsbygdsverket, om inte upp-
gifterna genom lag särskilt har överförts på 
Statskontoret. Genom förordning av statsrå-
det bestäms närmare om de uppgifter i an-
slutning till detta som hör till Landsbygds-
verket. 

3 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Fondens medel får användas för köp av re-
ferenskvantiteter för mjölk till och försälj-
ning av dem från den nationella reserven 
samt även för inlösen till staten av sådana lä-
genheter och områden som sålts på exekutiv 
auktion enligt vad som föreskrivs särskilt, 
samt för anskaffning av lägenheter och om-
råden 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 för-

utsätter 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 §, ru-
briken 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 § 

Ränta på statliga lån 

Kreditinstituten kan bevilja lån av medel ur 
gårdsbrukets utvecklingsfond vilka anvisats 
av jord- och skogsbruksministeriet (statliga 
lån). Landsbygdsverket beslutar om bevil-
jande av lån till kreditinstitut för statlig lån-
givning som genomförs med medel ur fon-
den. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

26 § 

Statens ansvar 

— — — — — — — — — — — — — —  
För att statens ansvar skall gälla krävs att 

kreditinstitutet sköter lånet och säkerheterna 
för det enligt denna lag samt de bestämmel-
ser och föreskrifter som utfärdats med stöd 
av den samt iakttar god banksed. Det kredit-
institut som har beviljat lånet är även skyl-
digt att bevaka statens intressen. Lands-
bygdsverket kan meddela kreditinstitutet fö-
reskrifter om det förfarande genom vilket den 
egendom som utgör säkerhet för lånet för-
vandlas till pengar genom frivillig skuldsane-
ring, exekutiv auktion eller konkursförfaran-
de.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

27 § 

Gottgörelser för statliga lån 

Landsbygdsverket beslutar om den gottgö-
relse för kapital och räntor som på basis av 
statens ansvar skall betalas till kreditinstitu-
tet. Innan gottgörelse fastställs skall Lands-
bygdsverket klarlägga att den slutliga förlus-
ten till följd av gäldenärens och en eventuell 
borgensmans insolvens har konstaterats och 
att förlusten inte har kunnat täckas med me-
del 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 företagssa-
nering eller skuldsanering för privatpersoner 
eller vid en annan liknande reglering eller vid 
reglering av säkerhetsansvaret får behålla 
den egendom som utgör säkerhet. Lands-
bygdsverket skall betala gottgörelsen till kre-
ditinstitutet med medel ur gårdsbrukets ut-
vecklingsfond. 

Om kreditinstitutet efter betalningen av 
gottgörelsen kan driva in utestående amorte-
ringar och räntor hos låntagaren, skall institu-
tet betala de indrivna beloppen till Lands-
bygdsverket för att intäktsföras i gårdsbru-
kets utvecklingsfond. Landsbygdsverket kan 
av låntagaren återkräva den gottgörelse som 
har betalts till kreditinstitutet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Landsbygdsverket skall behandla en ansö-
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kan om gottgörelse som gäller statliga lån 
inom tre månader efter att kreditinstitutets 
ansökan har inkommit till Landsbygdsverket 
och den slutliga förlusten till följd av gälde-
närens och en eventuell borgensmans insol-
vens har konstaterats. Om avgörandet av an-
sökan om gottgörelse förutsätter att kreditin-
stitutet lämnar en tilläggsutredning, räknas 
tiden om tre månader från det att de tilläggs-
utredningar som Landsbygdsverket begärt 
har lämnats in till verket. Om tiden 
överskrids, är staten skyldig att betala dröjs-
målsränta för den överskridande tiden enligt 
den räntefot som avses i 4 § 1 mom. i ränte-
lagen (683/1982). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

28 § 

Redovisning av statliga lån 

— — — — — — — — — — — — — —  
Betalningarna enligt Landsbygdsverkets 

beslut med anledning av kreditinstitutets an-
sökan om gottgörelse skall göras inom sju 
bankdagar efter att kreditinstitutet har fått del 
av beslutet. 
 

29 § 

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 förhöjd med de extra kostnader som 
beviljandet och skötseln av räntestödslånen 
medför. Landsbygdsverket har rätt att inte 
godkänna ett lån som räntestödslån, om total-
räntan på lånet avviker från den ovan nämn-
da räntan. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

30 § 

Allmänna bestämmelser om långivningen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Genom förordning av statsrådet bestäms 

om utlåtanden som krävs för ansökan om lån, 
lyftandet av lånemedlen, tiden för genomfö-
rande av projektet, betalningslättnader, upp-

börden av amorteringar och ränta, tidpunkten 
för betalningarna, låneöverföringar, extra 
amorteringar och deras inverkan på amorte-
ringar 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 sköt-
seln av dem samt om förfarandet för ändring 
av lånevillkoren. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

31 § 

De statliga lånens och räntestödslånens pen-
ningrörelse 

— — — — — — — — — — — — — —  
Landsbygdsverket kan meddela föreskrifter 

om i vilka fall kreditinstituten kan utföra 
ovan nämnda uppgifter utan ett centralt fi-
nansiellt institut. Landsbygdsverket under-
tecknar de i 1 mom. 3 punkten avsedda skul-
debreven på statens vägnar. 
 

32 § 

Statsborgen 

Landsbygdsverket eller en arbetskrafts- och 
näringscentral med årlig fullmakt av Lands-
bygdsverket kan på statens vägnar ställa bor-
gen som säkerhet för kapital och ränta på lån 
med normala villkor och räntestödslån som 
beviljats landsbygdsföretag och andra stöd-
berättigade sammanslutningar för anlägg-
ningstillgångar och driftskapital samt för 
andra betalningar enligt kreditvillkoren. Ka-
pital 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 ut-
färdas genom förordning av statsrådet. Lån-
tagaren skall för statsborgen betala en bor-
gensavgift som intäktsförs i gårdsbrukets ut-
vecklingsfond. Kreditinstitutet ser till att av-
giften redovisas till staten. Om avgiftens be-
lopp och uppbärandet av den bestäms genom 
förordning av statsrådet. Landsbygdsverket 
kan meddela närmare föreskrifter om förfa-
randet vid uppbärande av borgensavgift.  
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— — — — — — — — — — — — — —  
 

34 § 

Avstående från regressanspråk 

Landsbygdsverket kan besluta att lånekapi-
tal, räntor och borgensavgift för ett lån som 
på grundval av borgen har betalts till kredit-
institutet av statens medel skall lämnas oin-
drivna hos den som på grund av bestående 
arbetsoförmåga, långvarig arbetslöshet, 
vårdnadsskyldighet eller av annan härmed 
jämförbar orsak inte rimligen kan väntas kla-
ra av betalningarna. 
 

35 § 

Ersättning för kreditinstituts kostnader 

— — — — — — — — — — — — — —  
Landsbygdsverket beslutar att de ersätt-

ningar enligt 1 mom. som betalts till kreditin-
stitutet 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. 
 

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 gäldenä-
rens bostad, tryggande av företagets fortsatta 
verksamhet eller av andra synnerligen vä-
gande skäl kan betalningsbefrielse dock be-
viljas. I sådana fall skall ansökan föras till 
Landsbygdsverket för avgörande. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

41 § 

Övervakning 

Jord- och skogsbruksministeriet ser till att 

övervakningen av användningen av medel 
har ordnats på behörigt sätt. Landsbygdsver-
ket genomför övervakningen av användning-
en av medel så att det med hjälp av nödvän-
diga uppgifter om användningen av medlen 
och kontrolluppgifter kan fastställas om för-
utsättningarna för beviljande och betalning 
av stöd har funnits och om villkoren för be-
viljande och betalning av stöd har beaktats. 
Handels- och industriministeriet bär dock det 
primära ansvaret för övervakningen och in-
spektionen av användningen av stöd för för-
ädling och marknadsföring i fråga om delfi-
nansierat stöd som avses i artiklarna 25–28 i 
EG:s förordning om utveckling av landsbyg-
den. Landsbygdsverket kan meddela tekniska 
föreskrifter om övervakningen och uppfölj-
ningen av användningen av lån och stöd. I 
fråga om övervakning av stöd för vilka han-
dels- och industriministeriet ansvarar kan 
motsvarande bestämmelser av teknisk natur 
utfärdas genom förordning av handels- och 
industriministeriet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

43 § 

Övervakningen inom kreditinstitut 

— — — — — — — — — — — — — —  
Det kreditinstitut som beviljat lånet är skyl-

digt att på en specificerad begäran ge jord- 
och skogsbruksministeriet och Landsbygds-
verket 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 uppgif-
ter gäller även sekretessbelagda uppgifter. 
 

44 §  

Inspektionsrätt 

Jord- och skogsbruksministeriet, Lands-
bygdsverket, arbetskrafts- och näringscentra-
lerna, i fråga om delfinansierat stöd enligt ar-
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tiklarna 25—28 i EG:s förordning om ut-
veckling av landsbygden för förädling och 
marknadsföring av jordbruksprodukter han-
dels- och industriministeriet samt i fråga om 
stöd för åkerbeskogning eller andra skogs-
bruksåtgärder skogscentralerna liksom be-
träffande sådana avtal om miljöspecialstöd 
som baserar sig på planer även de regionala 
miljöcentralerna har rätt att låta sina tjänste-
män utan förhandsmeddelande utföra de in-
spektioner som behövs för övervakningen av 
att förutsättningarna och villkoren i anslut-
ning till beviljande, betalning och använd-
ning 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 an-
vändningen 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 la-
gen om revisorer inom den offentliga för-
valtningen och ekonomin (467/1999). Revi-
sionssammanslutningen skall utse en ansva-
rig revisor för inspektionen. På revisorer och 
revisionssammanslutningar som bemyndigats 
att utföra inspektionsuppdrag tillämpas för-
valtningslagen, språklagen (423/2003) samt 
lagen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet (621/1999). Bestämmelserna om 
straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på revi-
sorn vid skötseln av inspektionsuppdraget. 
Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i 
skadeståndslagen (412/1974). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

45 § 

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, Landsbygdsverket, 
handels- och industriministeriet samt miljö-

ministeriet lämna en sådan i övrigt sekretess-
belagd uppgift för vidareförmedling till ve-
derbörande institution inom Europeiska ge-
menskapen som behövs för övervakningen 
av att Europeiska gemenskapens lagstiftning 
har iakttagits då ett stöd beviljats med delfi-
nansiering av Europeiska gemenskapen. 
 

46 § 

Återkrav av stöd och statligt lån hos stödta-
garen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vederbörande ministerium och Lands-

bygdsverket beslutar om återkrav och in-
dragning av de bidrag som de har beviljat. I 
övrigt beslutar arbetskrafts- och näringscen-
tralen om återkrav och indragning av stöd. 
Stödet skall återkrävas inom en skälig tid 
med beaktande av grunden för återkravet och 
personens betalningsförmåga. Tiden för åter-
betalning 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 el-
ler 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 be-

sluta att den i 1 mom. avsedda räntan lämnas 
helt eller delvis ouppburen, om inte något 
annat följer av Europeiska gemenskapens 
lagstiftning. 
 

55 § 

Myndigheter 

Verkställigheten av denna lag sköts av 
jord- och skogsbruksministeriet, Lands-
bygdsverket, arbetskrafts- och näringscentra-
lerna, skogscentralerna och de kommunala 
landsbygdsnäringsmyndigheterna. Till den 
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del det är fråga om stöd för förädling och 
marknadsföring av jordbruksprodukter sköts 
verkställigheten av denna lag även av han-
dels- och industriministeriet. Verkställighe-
ten av miljöstödet för jordbruket sköts av 
jord- och skogsbruksministeriet och Lands-
bygdsverket i samarbete med miljöministeri-
et. Genom förordning av statsrådet bestäms 
närmare hur behörigheten fördelas mellan 
ministerierna. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

58 § 

Ändringssökande 

I ett beslut som Landsbygdsverket och ar-
betskrafts- och näringscentralen fattat med 
stöd av denna lag får parten söka ändring ge-
nom besvär hos landsbygdsnäringarnas be-
svärsnämnd inom 30 dagar efter att han har 
fått del av beslutet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

60 § 

Förfarandet vid ändringssökande 

I de fall som avses i 58 § kan besvärsskrif-
ten tillställas besvärsinstansen eller den ar-
betskrafts- 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 ärendet 
och sitt utlåtande över besvären till lands-
bygdsnäringarnas besvärsnämnd. 
 

63 § 

Uttag av avgift för behandling av ärenden 

För beslut som har fattats med stöd av den-
na lag tas avgift ut enligt vad som särskilt be-
stäms om uttag av avgifter. Landsbygdsver-
kets och arbetskrafts- och näringscentralens 
beslut angående skuldsanering och andra be-
talningslättnader för krediter samt beviljande 
av bidrag och annat stöd är dock avgiftsfria. 

Även beslut av landsbygdsnäringarnas be-
svärsnämnd angående skuldsanering och 
andra betalningslättnader är avgiftsfria. 
 

64 § 

Närmare bestämmelser och föreskrifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Genom förordning av jord- och skogs-

bruksministeriet bestäms om de godtagbara 
kostnaderna för åtgärder som stöds, om de 
maximala totalinvesteringar som stöds, om 
tiden för genomförande av projekt och åtgär-
der och om överföring av stöd. Genom för-
ordning av jord- och skogsbruksministeriet 
kan bestämmas också om förfarandet vid an-
sökan om samt beviljande och betalning av 
stöd. 

Landsbygdsverket meddelar närmare före-
skrifter om sökandens självkostnadsandel i 
skuldsaneringsplanen och förfarandet vid er-
sättning av kostnader i samband med skuld-
sanering. Landsbygdsverket meddelar före-
skrifter om hur behövliga likviditets- och 
lönsamhetskalkyler samt andra kalkyler, ut-
vecklingsplaner för landsbygdsföretag och 
avtal om skuldsanering skall göras upp. 
Dessutom meddelar Landsbygdsverket före-
skrifter om köpe- och skuldebrevsformulä-
ren, om ansöknings-, avtals- och beslutsfor-
mulären och om detaljer i lagrings-, uppfölj-
nings- och övervakningssystem som ansluter 
sig till skötseln av lån och stöd. Även han-
dels- och industriministeriet kan genom för-
ordning utfärda närmare bestämmelser om 
dessa omständigheter till den del det är fråga 
om stöd för marknadsföring och förädling 
inom dess förvaltningsområde. 
 

65 § 

Användningen av medel ur gårdsbrukets ut-
vecklingsfond 

Gårdsbrukets utvecklingsfonds medel får, 
utöver vad som ovan bestäms om använd-
ningen av dem, användas för 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) beskogning av åker i jord- och skogs-
bruksministeriets, Landsbygdsverkets eller 
arbetskrafts- och näringscentralens besittning 
och behövliga skogsvårds- och skogsförbätt-
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ringsarbeten på de skogsmarker som är i de-
ras besittning, samt för 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

74 b § 

Uppgifter för Landsbygdsverket som följer av 
tidigare lagstiftning 

Utan hinder av vad som i 68, 69 och 71—
74 § föreskrivs om bestämmelser, föreskrifter 
och avtalsvillkor som skall tillämpas på rätts-
förhållanden som uppkommit innan denna 
lag trätt i kraft sköts de uppgifter som hört 
till jord- och skogsbruksministeriets informa-
tionstjänstcentral av Landsbygdsverket, om 

inte annat föreskrivs särskilt genom lag. 
——— 

 
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen för-

utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. 
 När denna lag träder i kraft överförs de 

ärenden som har inletts vid jord- och skogs-
bruksministeriet och som enligt denna eller 
någon annan lag eller enligt en förordning 
som utfärdas med stöd av lag hör till Lands-
bygdsverkets uppgifter på det nämnda verket 
för behandling. De ansökningar om gottgö-
relse enligt 27 § som är anhängiga vid jord- 
och skogsbruksministeriet avgörs dock vid 
jord- och skogsbruksministeriet.  

————— 
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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 bevil-
jande av lån till kreditinstitut för statlig lång-
ivning som genomförs med medel ur utveck-
lingsfonden. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

23 § 

Gottgörelser för statliga lån 

Landsbygdsverket beslutar om den gottgö-
relse för kapital och räntor som på basis av 
statens ansvar skall betalas till kreditinstitut. 
Innan gottgörelsen fastställs skall Lands-
bygdsverket klarlägga att den slutliga förlus-
ten till följd av gäldenärens och en eventuell 
borgensmans insolvens har konstaterats och 
att förlusten inte har kunnat täckas med me-
del från försäljningen av den egendom som 
utgör säkerhet. Försäljning av säkerheten 
krävs dock inte när gäldenären eller tredje 
man som ansvarar för lånet vid företagssane-
ring eller skuldsanering för privatpersoner el-
ler vid en annan liknande reglering eller vid 
reglering av säkerhetsansvaret får behålla 

den egendom som utgör säkerhet. Lands-
bygdsverket betalar gottgörelsen till kreditin-
stitutet med medel ur gårdsbrukets utveck-
lingsfond. 

Om kreditinstitutet efter betalningen av 
gottgörelsen kan driva in utestående amorte-
ringar och räntor hos låntagaren, skall det re-
dovisa de indrivna beloppen till Landsbygds-
verket för att intäktsföras i gårdsbrukets ut-
vecklingsfond. Landsbygdsverket beslutar 
om återkrav hos låntagaren av den gottgörel-
se som har betalts till kreditinstitutet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

24 § 

Behandlingstiden för ansökan om gottgörelse 
och dröjsmålsräntor på gottgörelser 

Landsbygdsverket skall behandla en ansö-
kan om gottgörelse som gäller statliga lån 
inom tre månader efter att kreditinstitutets 
ansökan har inkommit till Landsbygdsverket 
och den slutliga förlusten till följd av gälde-
närens och en eventuell borgensmans insol-
vens har konstaterats. Om avgörandet av an-
sökan om gottgörelse förutsätter att kreditin-
stitutet lämnar tilläggsutredning, räknas tiden 
om tre månader från det att de tilläggsutred-
ningar som Landsbygdsverket begärt har 
lämnats in. Om tiden överskrids, är staten 
skyldig att betala dröjsmålsränta för den 
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överskridande tiden enligt den räntefot som 
avses i 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

25 § 

Redovisning av statliga lån 

— — — — — — — — — — — — — —  
Betalningarna enligt Landsbygdsverkets 

beslut med anledning av kreditinstitutets an-
sökan om gottgörelse skall göras inom sju 
bankdagar efter att kreditinstitutet har fått del 
av beslutet. 
 
 

26 § 

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. Landsbygdsver-
ket har rätt att inte godkänna ett lån som rän-
testödslån, 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 ansö-
kan om stöd, lyftandet av lånemedlen, tiden 
för utförande av arbetet, betalningslättnader, 
uppbörden av amorteringar och ränta, tid-
punkten för betalningarna, låneöverföringar, 
extra amorteringar och deras inverkan på 
amorteringar som förfaller, betalning av en 
fordran vars kapitalbelopp är litet, konstate-
rande av statens ansvar för statliga lån och 
om övriga omständigheter i anslutning till 
beviljande av lånen och skötseln av dem. 
Landsbygdsverket kan meddela närmare fö-
reskrifter om förfaranden i anslutning till be-
viljande av lånen och skötseln av dem samt 

om förfarandet för ändring av lånevillkoren. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

28 § 

De statliga lånens och räntestödslånens pen-
ningrörelse 

— — — — — — — — — — — — — —  
Landsbygdsverket kan meddela föreskrifter 

om i vilka fall kreditinstituten kan utföra 
ovan nämnda uppgifter utan ett centralt fi-
nansiellt institut eller ett finansiellt servicefö-
retag. Landsbygdsverket undertecknar de i 
1 mom. 3 punkten avsedda skuldebreven på 
statens vägnar. 
 
 

29 § 

Ersättning för kreditinstitutens kostnader 

— — — — — — — — — — — — — —  
Landsbygdsverket beslutar att de ersätt-

ningar enligt 1 mom. som betalts till ett kre-
ditinstitut för skötseln av statliga lån helt el-
ler 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 skuldsane-
ring 

— — — — — — — — — — — — — —  
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 gäldenä-
rens bostad, tryggande av företagets fortsatta 
verksamhet eller av andra synnerligen vä-
gande skäl kan befrielse från betalning dock 
beviljas. I sådana fall skall ansökan föras till 
Landsbygdsverket för avgörande. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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35 § 

Myndigheter 

Verkställigheten av denna lag sköts av 
jord- och skogsbruksministeriet, Lands-
bygdsverket, arbetskrafts- och näringscentra-
lerna och de kommunala landsbygdsnär-
ingsmyndigheterna. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

37 § 

Övervakning 

Landsbygdsverket skall ordna övervak-
ningen av användningen av medel så att det 
med hjälp av nödvändiga uppgifter om an-
vändningen av medlen och kontrolluppgifter 
konstateras om förutsättningarna för bevil-
jande 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 skyl-

digt 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. Kre-
ditinstitutet är också skyldigt att lämna jord- 
och skogsbruksministeriet och Landsbygds-
verket 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 

Jord- och skogsbruksministeriet, Lands-
bygdsverket och arbetskrafts- och närings-
centralerna har rätt att utan förhandsmedde-

lande utföra de inspektioner som behövs för 
övervakningen av att förutsättningarna och 
villkoren i anslutning till beviljande, utbetal-
ning 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 Lands-
bygdsverket bemyndiga en annan myndighet 
eller en utomstående revisor att utföra in-
spektioner som riktar sig mot dem som för-
medlar och beviljar stöd samt mot stödtagar-
na och som gäller användningen av de stöd-
former som nämns i 1 mom. Revisorn skall 
vara en sådan godkänd revisor eller revi-
sionssammanslutning som avses i revisions-
lagen (936/1994) eller i lagen om revisorer 
inom den offentliga förvaltningen och eko-
nomin (467/1999). Den som bemyndigats 
skall i sitt inspektionsuppdrag iaktta förvalt-
ningslagen (434/2003), språklagen 
(423/2003), samiska språklagen (1086/2003) 
och lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet (621/1999). Bestämmelserna om 
straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på revi-
sorn 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 tystnadsplik-
ten rätt att till jord- och skogsbruksministeri-
et och Landsbygdsverket och för vidareför-
medling till vederbörande myndighet inom 
Europeiska gemenskapen lämna ut en sådan i 
övrigt sekretessbelagd uppgift som behövs 
för övervakningen av att Europeiska gemen-
skapens lagstiftning har iakttagits då stöd be-
viljats med delfinansiering av gemenskapen. 
 
 

45 § 

Behörigheten vid återkrav 

Jord- och skogsbruksministeriet och Lands-
bygdsverket beslutar om återkrav och in-
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dragning av de stöd som de har beviljat. I öv-
rigt beslutar arbetskrafts- och näringscentra-
len om återkrav och indragning av stöd. Stö-
det skall återkrävas inom en skälig tid med 
beaktande av grunden för återkravet och per-
sonens betalningsförmåga. Tiden för återbe-
talning av bidrag får vara högst ett år och ti-
den för återbetalning av statligt lån högst två 
år. När lån och bidrag sägs upp och när stöd 
återkrävs skall samtidigt beslutas om det ka-
pital 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 be-

sluta 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 motsvaran-
de orsak är sådan att räntorna inte skulle 
kunna drivas in. 
 

55 § 

Besvärsrätt 

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

56 § 

Förfarandet vid ändringssökande 

Besvärsskriften kan tillställas besvärsin-
stansen eller den arbetskrafts- och närings-
central vars beslut överklagas. Om ändring 
söks i ett beslut som Landsbygdsverket fattat 

med stöd av denna lag kan besvärsskriften 
tillställas också Landsbygdsverket. Lands-
bygdsverket och arbetskrafts- och närings-
centralen skall sända besvärsskriften samt 
handlingarna i ärendet och sitt utlåtande över 
besvären till landsbygdsnäringarnas besvärs-
nämnd. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

60 § 

Uttag av avgift för behandling av ärenden 

För beslut som har fattats med stöd av den-
na lag tas avgift ut enligt vad som särskilt be-
stäms om uttag av avgifter. Landsbygdsver-
kets och arbetskrafts- och näringscentralens 
beslut angående skuldsanering och andra 
lättnader i betalningen av krediter samt bevil-
jande av stöd är dock avgiftsfria. Även beslut 
av landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd an-
gående skuldsanering och andra lättnader i 
betalningen av krediter är avgiftsfria. 
 
 

64 § 

Närmare bestämmelser och föreskrifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Genom förordning av jord- och skogs-

bruksministeriet bestäms om de godtagbara 
kostnaderna för åtgärder som stöds, om de 
maximala totalinvesteringar som stöds, om 
tiden för genomförande av projekt och åtgär-
der och om överföring av stöd. Genom för-
ordning av jord- och skogsbruksministeriet 
kan bestämmas också om förfarandet vid an-
sökan om samt beviljande och betalning av 
stöd. 

Landsbygdsverket meddelar närmare före-
skrifter om sökandens självkostnadsandel i 
skuldsaneringsplanen och förfarandet vid er-
sättning av kostnader i samband med skuld-
sanering. Landsbygdsverket meddelar före-
skrifter om hur behövliga likviditets- och 
lönsamhetskalkyler samt andra kalkyler, ut-
vecklingsplaner för landsbygdsföretag och 
avtal om skuldsanering skall göras upp. 
Dessutom meddelar Landsbygdsverket före-
skrifter om köpe- och skuldebrevsformulä-
ren, om ansöknings-, avtals- och beslutsfor-
mulären och om detaljer i lagrings-, uppfölj-
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nings- och övervakningssystem i anslutning 
till skötseln av lån och stöd.  
 

74 § 

Statens ansvar för lån enligt tidigare lagstift-
ning 

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 be-
stämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
Landsbygdsverket beslutar emellertid om den 
gottgörelse för kapital och räntor som på ba-
sis av statens ansvar skall betalas till kredit-
institutet. 
 

76 a §  

Uppgifter för Landsbygdsverket som följer av 
tidigare lagstiftning 

Utan hinder av vad som i 70—76 § före-

skrivs om bestämmelser, föreskrifter och av-
talsvillkor som skall tillämpas på rättsförhål-
landen 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 för-

utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.  
När denna lag träder i kraft överförs de 

ärenden som har inletts vid jord- och skogs-
bruksministeriet och som enligt denna eller 
någon annan lag eller enligt en förordning 
som utfärdas med stöd av lag hör till Lands-
bygdsverkets uppgifter på det nämnda verket 
för behandling. De ansökningar om gottgö-
relse enligt 23 § som är anhängiga vid jord- 
och skogsbruksministeriet avgörs dock vid 
jord- och 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 

Jord- och skogsbruksministeriet, Lands-
bygdsverket och arbetskrafts- och närings-
centralen har rätt att utan förhandsmeddelan-
de 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 

Jord- och skogsbruksministeriet, Lands-
bygdsverket, Lapplands arbetskrafts- och 
näringscentral, landsbygdsnäringsmyndighe-
ten i Enare kommun samt Forststyrelsen skö-
ter verkställigheten av denna lag. Närmare 

bestämmelser om de förfaranden som skall 
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 
jord- och skogsbruksministeriet. Lands-
bygdsverket meddelar föreskrifter om formu-
lären för köpe- och skuldebrev, ansökningar 
och beslut samt om andra formulär som be-
hövs för verkställigheten av denna lag. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen för-

utsätter 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 landsbygdsnär-
ingar 

 
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 

Jord- och skogsbruksministeriet, Lands-
bygdsverket, arbetskrafts- och näringscentra-
lerna och kommunernas landsbygdsnärings-
myndigheter sköter uppgifter enligt denna 
lag samt övervaknings- och andra uppgifter i 
anslutning till dem. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 

Beslut 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om en myndighet som anges i 2 § har be-

viljat stöd med avvikelse från ansökan eller 
om ansökan har avslagits, ges sökanden som 
beslut ett utdrag ur protokollet eller ett sepa-
rat beslut. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 § 

Ändringssökande 

Ändring i beslut som kommunens lands-
bygdsnäringsmyndighet har fattat får sökas 
genom besvär hos arbetskrafts- och närings-
centralen. Behörig att pröva besvären är den 
arbetskrafts- och näringscentral inom vars 
verksamhetsområde kommunen i fråga är be-
lägen. Ändring i beslut som arbetskrafts- och 
näringscentralen och Landsbygdsverket har 

fattat får sökas genom besvär hos lands-
bygdsnäringarnas besvärsnämnd. Hos be-
svärsnämnden anförs besvär också över be-
slut som länsstyrelsen i landskapet Åland fat-
tat i ärenden som avses i denna lag. På sö-
kande av ändring tillämpas i övrigt förvalt-
ningsprocesslagen (586/1996). 

Besvärsskriften kan även lämnas in till den 
myndighet i vars beslut ändring söks. Myn-
digheten skall sända besvärsskriften jämte 
handlingarna i ärendet och sitt utlåtande om 
besvären till besvärsinstansen. 

Ändring i ett beslut av landsbygdsnäring-
arnas besvärsnämnd som gäller ett ärende 
som nämns i 7 eller 8 § får sökas genom be-
svär hos högsta förvaltningsdomstolen på det 
sätt som bestäms i förvaltningsprocesslagen. 
Ändring i andra beslut som besvärsnämnden 
meddelar får sökas endast om högsta förvalt-
ningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.  
 
 

11 § 

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 
(1147/1996). I sådana fall som avses ovan i 
2 § 3 mom. betalas kommunen dock ersätt-
ning enligt de grunder som anges i en förord-
ning av statsrådet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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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 expe-
ditioner är avgiftsfria, dock inte arbetskrafts- 
och näringscentralens expeditioner i besvärs-
ärenden. 
 

13 § 

Närmare bestämmelser och föreskrifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Landsbygdsverket kan meddela föreskrifter 

om ansöknings-, beviljande- och utbetal-

ningsförfarandet i anslutning till kvoter, stöd, 
bidrag och ersättningar samt om tekniska de-
taljer i anslutning till lagrings-, planerings- 
och övervakningssystem som hänför sig till 
skötseln av dem, till den del verkställigheten 
av den nationella lagstiftningen eller Europe-
iska 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 före-
skrifter om sådana ansöknings-, avtals-, 
övervaknings- och beslutsblanketter och and-
ra motsvarande blanketter som behövs för ut-
förande av dess uppgifter. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen för-

utsätter 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 verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd 

(557/2005) 14 §, som följer: 
 

14 § 

Registeransvarig, användare och ändamål 

Landsbygdsverket ansvarar i egenskap av 
registerägare för förandet av stödrättighetsre-
gistret medan jord- och skogsbruksministeri-
ets informationstjänstcentral ansvarar för det 
tekniska upprätthållandet av det. Jord- och 
skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, 
jord- och skogsbruksministeriets informa-
tionstjänstcentral, arbetskrafts- och närings-
centralernas landsbygdsavdelningar och 

kommunernas landsbygdsnäringsmyndighe-
ter har utan hinder av sekretessbestämmel-
serna rätt att få uppgifter ur registret vid kon-
troller av stödrättigheter och samkörning av 
uppgifter i överensstämmelse med artikel 21 
i förordningen om gårdsstöd samt vid annan 
administration av stödrättigheter enligt för-
ordningen om gårdsstöd. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen för-

utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. 
————— 

 
 



 RP 218/2006 rd  
  
 

51

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 trädgårdsod-

lingen (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 re-
spektive stödform skall lämnas in till. 
 

27 § 

Beviljande av undantag 

Landsbygdsverket kan av särskilda skäl 
bevilja en sökande undantag från andra vill-
kor som föreskrivs i 3 § 2 mom. 2 punkten än 
det som gäller ålder. Vid prövning av om sär-
skilda skäl föreligger skall särdragen hos fö-
retagsformen, tidigare stödberättigande pro-
duktion samt andra motsvarande omständig-
heter 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 husdjurs-
skötsel 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 väx-
ter som odlas, byggnadsmaterialens lämplig-
het samt andra motsvarande omständigheter 
beaktas. 

Undantag enligt denna paragraf skall sökas 
årligen vid en tidpunkt som Landsbygdsver-
ket bestämmer.  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen för-

utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. 
————— 
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9. 

Lag  

om ändring av lagen om landsbygdsnäringsregistret 

 
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 föl-
jer: 
 

1 § 

Lagens tillämpningsområde 

För skötseln av uppgifterna inom jord- och 
skogsbruksministeriets ansvarsområde förs 
administrativa register, vilka omfattar gårds-
bruksenheterna, skogsbrukslägenheterna, 
trädgårdsföretagen, pälsfarmerna, rennärings-
företagen och övriga kunder inom jord- och 
skogsbruksministeriets ansvarsområde samt 
lägenheter med ett eller flera produktionsdjur 
eller andra djurhållningsenheter, samt stati-
stikregister. Tillsammans utgör dessa register 
landsbygdsnäringsregistret. Nämnda företag 
och enheter benämns nedan registerenheter. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 § 

Registrets ändamål 

Uppgifterna i registret används inom jord- 
och skogsbruksministeriets ansvarsområde 
vid förvaltning och övervakning av stöd samt 
tillsyn över iakttagandet av lagstiftningen om 
djurens hälsa och välfärd, växthälsa, insats-
varor som används inom jordbruk, jord-
bruksprodukter och livsmedel, vid beredning 
av beslutsfattandet om de nämnda uppgifter-
na, 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, en-

ligt vad som bestäms om saken i nämnda lag. 
 

3 § 

Förande av registret 

Registret förs av Landsbygdsverket, Livs-
medelssäkerhetsverket och jord- och skogs-
bruksministeriets informationstjänstcentral, 
var och en av dem till den del som gäller det 
egna ansvarsområdet. Jord- och skogsbruks-
ministeriets informationstjänstcentral svarar 
för det tekniska upprätthållandet av registret. 
Registret används och uppdateras i den om-
fattning som skötseln av de föreskrivna upp-
gifterna förutsätter av jord- och skogsbruks-
ministeriet, Landsbygdsverket, Livsmedels-
säkerhetsverket, jord- och skogsbruksmini-
steriets informationstjänstcentral, arbets-
krafts- och näringscentralerna, kommunernas 
landsbygdsnärings- och livsmedelstillsyns-
myndigheter, länsstyrelserna och kommunal-
veterinärerna. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 § 

Givande och utlämnande av registeruppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Den registeransvarige beslutar om utläm-

nande av uppgifter till utomstående. 
——— 

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen för-

utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. 

————— 
 



 RP 218/2006 rd  
  
 

53

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 

8 § 
Innan ett slutligt arvskifte enligt detta kapi-

tel förrättas skall skiftesmannen, vid behov 
eller då en delägare i dödsboet yrkar det, be-
gära utlåtande av den arbetskrafts- och när-
ingscentral 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 med-
lemmarna av hans familj kan få sin huvud-
sakliga utkomst av den eller utgör de i kvar-
låtenskapen ingående lägenheterna och lä-
genhetsdelarna 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. till-
hör den efterlevande maken, ett sådant gårds-
brukskomplex att odlaren och medlemmarna 
av hans familj kan få sin huvudsakliga ut-
komst av det, 

2) har den som önskar att en gårdsbruksen-
het, lägenhet eller lägenhetsdel, som hör till 
kvarlåtenskapen, i enlighet med detta kapitel 
skall tas med i hans arvslott tillräckliga yr-
kesförutsättningar att idka gårdsbruk, 

3) vem av flera sådana lämpliga övertagare 
av gårdsbruk, som önskar att en i kvarlåten-

skapen ingående gårdsbruksenhet, lägenhet 
eller lägenhetsdel i enlighet med detta kapitel 
skall tas med i deras arvslotter, har de bästa 
yrkesförutsättningarna att idka sådant lant-
bruk 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 gårds-
bruksenhet, lägenhet eller lägenhetsdel som 
hör till kvarlåtenskapen och vilket är det be-
räknade 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 skiftesman-
nen. 

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 skogs-
bruksministeriet och som enligt denna lag 
hör till Landsbygdsverkets uppgifter dock 
vid jord- och skogsbruksministeriet i enlighet 
med de bestämmelser som gällde vid ikraft-
trädandet.  

Åtgärder som verkställigheten av lagen för-
utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. 

————— 
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11. 

Lag 

om ändring av lagen om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översväm-
ningar  

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 18 mars 1983 om ersättande av skador som förorsakats av exceptio-

nella översvämningar (284/1983) 4 § 1 mom. samt 5 och 7 §, av dem 4 § 1 mom. och 5 § så-
dana de lyder i lag 92/1995, och 

fogas till 4 §, sådan den lyder i nämnda lag 92/1995, ett nytt 3 mom. som följer: 
 

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 fastighe-
ten 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 driftscent-
rum är beläget. Landsbygdsverket meddelar 
föreskrifter om den ansökningsblankett som 
skall användas för ansökan om ersättning och 
om de utredningar som skall fogas till ansö-
kan.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Till de regionala skogscentralerna kan för 
sakkunnighjälp som de har gett betalas er-
sättning ur det anslag som avses i 1 § 2 mom. 
på de grunder om vilka det bestäms genom 
förordning av jord- och skogsbruksministeri-
et.  Kommunens landsbygdsnäringsmyndig-
het skall, efter att ha utfört de värderingar 
som anges i 2 mom., lämna in till Lands-
bygdsverket kopior av ansökningarna och 
värderingsprotokollen, av bilagorna till ansö-

kan och av de andra handlingar som behövs. 
 

5 §  
Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet 

beslutar om beviljande av ersättning och be-
talar 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 ut-
räknade och för ersättande av skadorna be-
hövliga medlen till landsbygdsnäringsmyn-
dighetens disposition. Genom förordning av 
jord- och skogsbruksministeriet bestäms om 
ersättningsprocenten, som kan vara olika stor 
för skador och kostnader av olika slag.  
 

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 för-

utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.  
————— 
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12. 

Lag  

om ändring av lagen om ersättande av skördeskador  

 
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 an-
ses interventionspriset eller det marknadspris 
som betalats året före skadeåret, varvid även 
senare utveckling på marknaden kan beaktas. 
Om inget interventions- eller marknadspris 
finns, meddelar Landsbygdsverket föreskrif-
ter om priset per enhet efter att ha hört dele-
gationen för skördeskador. Vid bestämman-
det av priset per enhet kan produktionsstöd 
som betalas för växtarten beaktas. 
 
 

7 § 

Normskörd 

Med växtartens normskörd avses den ge-
nomsnittliga årsskörd per arealenhet som er-
hållits från normskördeområdet. Normskör-
den beräknas på grundval av skördestatisti-
ken för de fem år som föregår skadeåret så-
som ett aritmetiskt medelvärde. Från detta 
beräkningssätt kan avvikelse göras av sär-
skilda 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 Landsbygdsver-
ket används som koefficient. 

Med värdet av brukningsenhetens norm-
skörd avses summan av värdena av de på 
brukningsenheten odlade enligt denna lag er-

sättningsgilla växtarternas normskördar mul-
tiplicerade med odlingsarealerna. 

För bestämmandet av normskördar indelas 
landet i normskördeområden vilka utgörs av 
arbetskrafts- och näringscentralernas verk-
samhetsområden.  Landsbygdsverket medde-
lar årligen föreskrifter om normskördar per 
växtart för respektive normskördeområde. 
 
 

8 § 

Lägenhetsbestämd skördeskadeersättning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ersättning enligt denna paragraf skall sökas 

innan skörden inleds på skadeområdet. Er-
sättning 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 kom-
mun inom vilken brukningsenhetens drifts-
centrum finns. Landsbygdsverket kan med-
dela föreskrifter om ansökningsförfarandet. 

 
 

10 § 

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighets 
uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet 

skall tillställa Landsbygdsverket de uppgifter 
som hänför sig till skördeskadeersättningar-
na. Landsbygdsverket kan meddela föreskrif-
ter om förfarandena i anslutning till inläm-
nandet av uppgifter. 
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11 § 

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 och Lands-
bygdsverket i frågor som gäller ersättande av 
skördeskador. I delegationen ingår företräda-

re för jord- och skogsbruksministeriet, fi-
nansministeriet, Landsbygdsverket och lant-
bruksproducenternas 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 för-

utsätter får vidtas innan lagen träder i 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 kvot-

system 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: 
 

1 § 

Tillämpningsområde 

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

2 § 

Behörig myndighet 

Verkställigheten av denna lag ankommer 
på jord- och skogsbruksministeriet, Lands-
bygdsverket och arbetskrafts- och närings-
centralerna. 

Landsbygdsverket kan i fråga om någon 
uppgift eller uppgiftskategori överföra upp-
gifter som hör till dess behörighet på arbets-
krafts- och näringscentralerna. Referenskvan-
titeten och den fettprocent som hör samman 

med referenskvantiteten (grundfettprocent) 
fastställs av den arbetskrafts- och näringscen-
tral inom vars verksamhetsområde gårds-
bruksenhetens driftscentrum är beläget. 

I landskapet Åland utför länsstyrelsen de 
uppgifter som enligt denna lag ankommer på 
arbetskrafts- och näringscentralerna.  
 

3 § 

Register 

Landsbygdsverket godkänner mjölkuppkö-
parna och för ett register där det införs upp-
gifter om fastställda referenskvantiteter, fett-
procenter och avgifter som skall betalas samt 
behövliga individualiserings- och kontakt-
uppgifter i fråga om mjölkuppköpare och 
producenter. Beträffande offentligheten för 
uppgifterna i registret, utlämnandet av dem 
och avgifterna för utlämnandet tillämpas la-
gen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet (621/1999), och beträffande behand-
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lingen av personuppgifter tillämpas person-
uppgiftslagen (523/1999). Uppgifterna förva-
ras i registret i tio år från den sista anteck-
ningen, 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, sökkriteri-
erna och andra villkor för användningen av 
systemet.  
 

4 § 

Referenskvantitet för leveranser 

Arbetskrafts- och näringscentralen faststäl-
ler på ansökan av en sådan producent som 
avses i artikel 5 punkt c i rådets förordning 
en individuell referenskvantitet och grund-
fettprocent för en producent som i enlighet 
med artikel 5 punkt f i rådets förordning bör-
jar leverera mjölk till en uppköpare som av-
ses i artikel 5 punkt e. Referenskvantiteten 
för leveranser är den kvantitet mjölk, uttryckt 
i liter, som producenten under en tolvmåna-
dersperiod 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 

Arbetskrafts- och näringscentralen faststäl-
ler på ansökan av producenten en individuell 
referenskvantitet för direktförsäljning för en 
producent som bedriver sådan direktförsälj-
ning som avses i artikel 5 punkt g i rådets 
förordning. Referenskvantiteten för direkt-
försäljning 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 mjölkpro-
dukter. 

Landsbygdsverket fastställer ekvivalenter 
för ost och andra mjölkprodukter, med un-
dantag för grädde och smör, som levereras 

från lägenheten. 
 

8 § 

Försummad överskridningsavgift 

Om den avgiftsskyldige inte på eget initia-
tiv har betalt överskridningsavgift för 
överskridning av referenskvantiteten för 
mjölk eller om han har betalt för litet i avgift, 
läggs till beloppet som skall betalas dröjs-
målsränta enligt artikel 15 i kommissionens 
förordning (EG) nr 595/2004 om tillämp-
ningsföreskrifter 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 till-
sätter jord- och skogsbruksministeriet en de-
legation vars uppgift är att följa hur kvotsy-
stemet för mjölk och mjölkprodukter funge-
rar i Finland och att vid behov ge förslag om 
genomförandet, tillämpningen och utveck-
lingen av systemet. 

Delegationen har en ordförande, en vice 
ordförande och högst sex andra medlemmar 
som skall företräda jord- och skogsbruksmi-
nisteriet, Landsbygdsverket, lantbruksprodu-
centernas centralorganisationer och mejerifö-
retagen. Personliga suppleanter i delegatio-
nen kan utses för medlemmarna. 
 

11 § 

Ändringssökande 

Ändring i Landsbygdsverkets och arbets-
krafts- och näringscentralens beslut får sökas 
genom besvär hos landsbygdsnäringarnas be-
svärsnämnd på det sätt som föreskrivs i för-
valtningsprocesslagen (586/1996). Hos be-
svärsnämnden söks ändring genom besvär 
också i beslut som länsstyrelsen i landskapet 
Åland har fattat. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ändring i besvärsnämndens samt jord- och 
skogsbruksministeriets beslut får sökas ge-
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nom besvär hos högsta förvaltningsdomsto-
len på det sätt som föreskrivs i förvaltnings-
processlagen. Ändring i besvärsnämndens 
beslut får sökas genom besvär, om högsta 
förvaltningsdomstolen beviljar besvärstill-

stånd. 
——— 

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen för-

utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.  
————— 

 
 
 

14. 

Lag 

om ändring av 1 och 5 § i lagen om förvaltningen av landsbygdsnäringar i kommunerna 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen av den 20 december 1991 om förvaltningen av landsbygdsnäringar i kom-

munerna (1558/1991) 6 §, och 
ändras 1 § 2 mom. samt 5 §, sådana de lyder, 1 § 2 mom. i lag 48/2000 och 5 § delvis änd-

rad i lag 694/1992, som följer: 
 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kommunen skall lämna handräckning och 
ge utlåtanden och redogörelser till jord- och 
skogsbruksministeriet, Livsmedelssäkerhets-
verket, Landsbygdsverket, jord- och skogs-
bruksministeriets informationstjänstcentral, 
arbetskrafts- och näringscentralen och andra 
statliga myndigheter i ärenden som hör sam-
man med landsbygdsnäringarna samt rennär-
ingen och naturnäringarna. 
 

5 § 
Tillsynen över det kommunala organets 

verksamhet utövas av arbetskrafts- och när-
ingscentralerna, Landsbygdsverket och jord- 
och skogsbruksministeriet i fråga om de upp-
gifter som nämns i 1 §. 

Kommunerna beviljas statsandel för sköt-
seln 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 för-

utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. 

————— 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 RP 218/2006 rd  
  
 

59

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: 
 

14 §  
För verkställigheten av denna lag svarar 

jord- och skogsbruksministeriet, Lands-
bygdsverket, arbetskrafts- och näringscentra-
lerna, kommunernas landsbygdsnäringsmyn-
digheter samt lantbruksföretagarnas pen-
sionsanstalt, som avses i lagen om pension 
för lantbruksföretagare, nedan pensionsan-

stalten. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen för-

utsätter 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: 
 

28 § 
För verkställigheten av denna lag svarar 

jord- och skogsbruksministeriet, Lands-
bygdsverket, kommunernas landsbygdsnär-
ingsmyndigheter, arbetskrafts- och närings-
centralerna och pensionsanstalten. 
 

31 § 
Kommunernas landsbygdsnäringsmyndig-

heter, arbetskrafts- och näringscentralerna 

och Landsbygdsverket skall vid sidan av pen-
sionsanstalten övervaka att mottagaren av av-
trädelseersättning inte bedriver lantbruk eller 
renskötsel för egen eller gemensam räkning 
och att förbindelser enligt denna lag iakttas. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen för-

utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. 
————— 
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17. 

Lag  

om ändring av 35 och 38 § i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 28 december 1990 om generationsväxlingspension för lantbruksföre-

tagare (1317/1990) 35 § 1 mom. och 38 §, sådana de lyder i lag 1471/1993, som följer: 
 

35 § 
För verkställigheten av denna lag svarar 

jord- och skogsbruksministeriet, Lands-
bygdsverket, arbetskrafts- och näringscentra-
lerna, kommunernas landsbygdsnäringsmyn-
digheter samt pensionsanstalten. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

38 § 
Kommunernas landsbygdsnäringsmyndig-

heter, arbetskrafts- och näringscentralerna 
och Landsbygdsverket skall vid sidan av pen-

sionsanstalten övervaka att mottagaren av 
generationsväxlingspension så som förutsätts 
i denna lag avstår från att bedriva lantbruk, 
yrkesfiske och renskötsel samt att övertaga-
ren infriar sin i 10 § 1 mom. 3 punkten av-
sedda utfästelse att fortsätta gårdsbruket. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen för-

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 ly-
der, 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, ar-
betskrafts- och näringscentralen eller kom-
munens landsbygdsnäringsmyndighet kan 
vid behov av den som får avträdelsestöd krä-
va 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 utred-
ning, kan pensionsanstalten besluta att utbe-

talningen av avträdelsestödet avbryts tills ut-
redningen har lämnats. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

34 § 
För verkställigheten av denna lag svarar 

kommunernas landsbygdsnäringsmyndighe-
ter, arbetskrafts- och näringscentralerna, 
Landsbygdsverket, jord- och skogsbruksmi-
nisteriet, Renbeteslagsföreningen och pen-
sionsanstalten. 
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— — — — — — — — — — — — — —  
Landsbygdsverket ersätter jord- och skogs-

bruksministeriet som avtalspart i det avtal om 
användningen av Europeiska gemenskapens 
medel som jord- och skogsbruksministeriet 
ingått med pensionsanstalten och som avses i 
artikel 4.1 i rådets förordning (EG) nr 
1258/1999 om finansiering av den gemen-
samma 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 stats-
rådet. Vid behov kan Landsbygdsverket ock-
så ändra avtalet eller förlänga dess giltighets-
tid på det sätt som därom bestäms i gemen-
skapens lagstiftning. I avtalet kan också tas 
in bestämmelser om tekniska omständigheter 
som behövs för att pensionsanstaltens lag-
stadgade upplysningsskyldighet och andra 
skyldigheter skall kunna uppfyllas, såsom ve-
rifiering av utgifternas riktighet, tillhandahål-
landet av uppgifter som behövs för den utbe-
talande myndighetens redovisning av utgif-
terna och andra redovisningar samt tidsfris-
terna för dem. 
 

36 § 
Kommunernas landsbygdsnäringsmyndig-

heter, arbetskrafts- och näringscentralerna, 
Landsbygdsverket och jord- och skogs-
bruksministeriet skall vid sidan av pensions-
anstalten övervaka att mottagaren av avträ-
delsestöd inte bedriver jordbruk och att såväl 
avträdaren som förvärvaren iakttar förbindel-
serna enligt denna lag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

40 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Pensionsanstalten är skyldig att lämna jord- 
och skogsbruksministeriet, Landsbygdsver-
ket och arbetskrafts- och näringscentralen 
nödvändiga uppgifter för skötseln av uppgif-
terna enligt 36 § 1 mom. samt för övervak-
ning av stödsystemet för beskogning 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 för-

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 § 

Verkställighet av lagen 

För verkställigheten av denna lag svarar 
kommunens landsbygdsnäringsmyndighet, 
arbetskrafts- och näringscentralerna, Lands-
bygdsverket, jord- och skogsbruksministeriet 
och pensionsanstalten. 
 
 

65 § 

Ordnandet av tillsyn 

Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar 
för tillsynen över användningen av avträdel-
sestöd. Landsbygdsverket ansvarar för ge-
nomförandet av tillsynen. Ministeriet har rätt 
att styra och övervaka pensionsanstaltens 
verksamhet till den del pensionsanstalten ut-
för uppgifter som avses i denna lag. Lands-
bygdsverket har rätt att granska pensionsan-
staltens verksamhet i fråga om verkställandet 
av det stödsystem som avses i denna lag. 

När pensionsanstalten verkställer stödsy-
stemet 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 infri-
andet av förbindelserna. 

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet 
och arbetskrafts- och näringscentralerna skall 
för sin del övervaka infriandet av avgivna 
förbindelser. 
 
 

66 § 

Utförande av kontroller som gäller stödtaga-
re och förbindelsegivare 

Jord- och skogsbruksministeriet, Lands-
bygdsverket samt arbetskrafts- och närings-
centralen har rätt att låta sina anställda tjäns-
temän utan förhandsanmälan utföra sådana 
kontroller som behövs för tillsynen över iakt-
tagandet av villkor för beviljande och betal-
ning av stöd samt förbindelser som avses i 
denna lag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

70 § 

Rätt att få uppgifter för avgörande av ären-
den och för verkställande av lagstadgade 

uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jord- och skogsbruksministeriet, Lands-

bygdsverket, arbetskrafts- och näringscentra-
len samt kommunens landsbygdsnärings-
myndighet har rätt att utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna och andra begränsningar 
som gäller erhållande av uppgifter av pen-
sionsanstalten få de uppgifter om en mottaga-
re av avträdelsestöd och förbindelsegivare 
som är nödvändiga för skötseln av de uppgif-
ter som föreskrivs i 65 och 66 §. Jord- och 
skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket 
har rätt att få uppgifter om alla mottagare av 
avträdelsestöd och förbindelsegivare. Ar-
betskrafts- och näringscentralen samt kom-
munens landsbygdsnäringsmyndighet har rätt 
att få uppgifter om de stödtagare och förbin-
delsegivare som har avgivit förbindelse om 
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en gårdsbruksenhet som är belägen inom 
myndighetens verksamhetsområde. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

73 § 

Pensionsanstaltens rätt och skyldighet att 
lämna uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Pensionsanstalten skall för uppföljning av 

och tillsyn över användningen av avträdelse-
stöd lämna jord- och skogsbruksministeriet 
och Landsbygdsverket de i 70 § 2 mom. av-
sedda uppgifter som behövs för tillsynen 
över användningen av stödet och verkställig-

heten av stödsystemet. Närmare bestämmel-
ser om lämnande av uppgifter utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet. Jord- och 
skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket 
samt arbetskrafts- och näringscentralen har 
rätt att av pensionsanstalten få personbeteck-
ning 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 för-

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 
jord- och skogsbruksministeriet, Lands-
bygdsverket, arbetskrafts- och näringscentra-
lerna, kommunernas landsbygdsnäringsmyn-
digheter och pensionsanstalten. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

20 § 

Tillsyn 

Jord- och skogsbruksministeriet, Lands-

bygdsverket, arbetskrafts- och näringscentra-
lerna och kommunernas landsbygdsnärings-
myndigheter skall vid sidan om pensionsan-
stalten utöva tillsyn över att den som får ned-
läggningsstöd 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 för-

utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. 
 
 

————— 
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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 §  
— — — — — — — — — — — — — —  

Social- och hälsovårdsministeriet, Försäk-
ringsinspektionen och finansministeriet har 
rätt att inom skälig tid som dessa bestämmer 
få även annan skriftlig utredning över pen-
sionsanstaltens verksamhet, och de kan även 
på annat sätt granska anstaltens verksamhet. 
Samma rätt gäller för pensionsskyddscentra-
len i fråga om i 1 mom. 1 punkten avsedda 

pensioner och andra förmåner samt de upp-
gifter som ligger till grund för dem samt för 
jord- och skogsbruksministeriet och Lands-
bygdsverket i fråga om verksamhet som av-
ses i 1 mom. 2 punkten. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen för-

utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.
————— 

 

Helsingfors den 19 oktober 2006 

 
 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja 
 



 RP 218/2006 rd  
  
 

65

Bilaga 
Parallelltexter 

1. 

Lag  

om ändring av lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jord-
brukspolitik  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens ge-

mensamma 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 änd-
rade 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 § 

Behörig myndighet 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jord- och skogsbruksministeriet utser ett 
attesterande organ, nedan organet, som av-
ses i artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 
1258/1999 om finansiering av den gemen-
samma jordbrukspolitiken. Till ett sådant 
organ kan enligt samtycke utses en myn-
dighet eller en sådan revisionssammanslut-
ning eller revisor som avses i revisionslagen 
(936/1994) eller i lagen om revisorer inom 
den offentliga förvaltningen och ekonomin 
(467/1999). 

2 § 

Behörig myndighet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Landsbygdsverket utgör den utbetalande 

myndighet som avses i artikel 6 i rådets 
förordning (EG) nr 1290/2005 om finansie-
ringen av den gemensamma jordbrukspoli-
tiken, nedan finansieringsförordningen. 
Landsbygdsverket ansvarar i fråga om de 
uppgifter som ålagts det i gemenskapslag-
stiftningen för övervakningen av använd-
ningen av medel och anordnandet av tillsy-
nen inom sitt ansvarsområde samt för utar-
betandet av redogörelser för användningen 
av medel. Landsbygdsverket styr och över-
vakar andra myndigheter när de utför så-
dana uppgifter som den utbetalande myn-
digheten ansvarar för enligt artikel 6 i fi-
nansieringsförordningen. 

Jord- och skogsbruksministeriet utser en 
attesterande myndighet som avses i artikel 
7 i finansieringsförordningen. Till atteste-
rande myndighet kan enligt samtycke utses 
en myndighet eller en sådan revisionssam-
manslutning eller revisor som avses i revi-
sionslagen (936/1994) eller i lagen om revi-
sorer inom den offentliga förvaltningen och 
ekonomin (467/1999). 
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3 § 

Övervakning 

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

3 § 

Övervakning 

Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar 
för tillsynen över att de rättsakter och för-
fattningar som gäller Europeiska gemen-
skapens gemensamma jordbrukspolitik iakt-
tas. I fråga om de uppgifter som anges i la-
gen om Landsbygdsverket (666/2006) ut-
övas tillsynen över iakttagandet av rättsak-
terna och författningarna av Landsbygds-
verket, och i fråga om de uppgifter som an-
ges i lagen om Livsmedelssäkerhetsverket 
(25/2006) utövas tillsynen av Livsmedelssä-
kerhetsverket. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
5 a § 

Attesterande organs rätt att utföra inspek-
tioner och få information 

För utförande av granskningar som be-
hövs för utfärdandet av ett intyg enligt arti-
kel 6 i rådets förordning (EG) nr 1258/1999 
om finansiering av den gemensamma jord-
brukspolitiken kan organet utföra inspek-
tioner hos de myndigheter eller samman-
slutningar som med stöd av lag eller över-
enskommelse utför uppgifter som ankom-
mer på ett sådant utbetalningsställe som av-
ses i artikel 5 i den nämnda förordningen, 
eller hos en stödtagare. Den som utför in-
spektionen har rätt att, i den omfattning 
uppdraget förutsätter, inspektera stödtaga-
rens husdjursbyggnader, odlingar, lokalite-
ter samt övriga omständigheter som utgör 
en förutsättning för betalning av stödet. In-
spektioner får dock inte utföras i lokaler 
som omfattas av hemfriden. 
— — — — — — — — — — — — — —  

5 a § 

Den attesterande myndighetens rätt att ut-
föra inspektioner och få information 

För utförande av granskningar som be-
hövs för attestering enligt artikel 8 i finan-
sieringsförordningen kan den attesterande 
myndigheten utföra inspektioner hos de 
myndigheter eller sammanslutningar som 
utför uppgifter som ankommer på en utbeta-
lande myndighet eller hos en stödtagare. 
Den som utför inspektionen har rätt att, i 
den omfattning uppdraget förutsätter, in-
spektera stödtagarens husdjursbyggnader, 
odlingar, lokaliteter samt övriga omstän-
digheter som utgör en förutsättning för be-
talning av stödet. Inspektioner får dock inte 
utföras i lokaler som omfattas av hemfri-
den. 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 a § 

Förfarandet vid utförande av uppgifter 

De som utför uppgifter enligt denna lag 
handlar under tjänsteansvar. Vid utförandet 

7 a § 

Förfarandet vid utförande av uppgifter 

Vid utförandet av uppgifter enligt denna 
lag skall dessutom förvaltningslagen 
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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 verksam-
het iakttas. 

(434/2003), språklagen (423/2003) och det 
som bestäms i 14 och 15 § i statstjänste-
mannalagen (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, gransk-

ning, attestering eller andra uppgifter enligt 
denna lag tillämpas bestämmelserna om 
straffrättsligt tjänsteansvar vid skötseln av 
uppdraget. Bestämmelser om skadestånds-
ansvar finns i skadeståndslagen (412/1974). 
 

 
11 § 

Närmare bestämmelser 

Genom förordning av jord- och skogs-
bruksministeriet kan närmare bestämmelser 
utfärdas om förfarandet vid ansökan, bevil-
jande och betalning när det gäller kvoter, 
stöd, bidrag och ersättningar samt om förut-
sättningarna 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 ersätt-
ningar samt om övervakning av teknisk na-
tur, till den del verkställigheten av Europe-
iska gemenskapens lagstiftning så kräver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

11 § 

Närmare bestämmelser och föreskrifter 

Genom förordning av statsrådet bestäms 
om övervakningen av stödvillkor, det förfa-
rande som skall iakttas vid övervakningen, 
fastställandet av bas- och jordbruksskifte-
nas yttre och inre gränser, mätmetoderna, 
mätningssätten, mätnoggrannheten och to-
leransen samt om grunderna för minskning 
och avbrytande av stöd, minskningens stor-
lek 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 modu-
lering och det integrerade administrations- 
och kontrollsystem som föreskrivs i rådets 
förordning (EG) nr 1782/2003 om upprät-
tande av gemensamma bestämmelser för 
system för direktstöd inom den gemensam-
ma jordbrukspolitiken och om upprättande 
av vissa stödsystem för jordbrukare och i 
kommissionens förordning (EG) nr 
1973/2004 om fastställande av tillämp-
ningsföreskrifter för rådets förordning (EG) 
nr 1782/2003 när det gäller de stödsystem 
som avses i avdelning IV och IV a i den för-
ordningen och användningen av uttagen 
mark för produktion av råvaror.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Genom förordning av jord- och skogs-
bruksministeriet kan bestämmelser utfärdas 
om förutsättningarna för utbetalning av 
kvoter, stöd, bidrag och ersättningar i den 
utsträckning som verkställigheten av Euro-
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peiska gemenskapens lagstiftning förutsät-
ter. Landsbygdsverket kan meddela före-
skrifter om ansöknings-, beviljande- och ut-
betalningsförfaranden i anslutning till kvo-
ter, stöd, bidrag och ersättningar samt om 
tekniska detaljer i anslutning till dels lag-
rings-, planerings- och övervakningssystem 
som hänför sig till skötseln av dem, dels 
förvaltningen av marknadsorganisationer 
som är förenliga med EG:s gemensamma 
jordbrukspolitik, till den del verkställighe-
ten av Europeiska gemenskapens lagstift-
ning förutsätter det och föreskrifterna utgör 
verkställighet av de uppgifter om vilka det 
föreskrivs i 2 § i lagen om Landsbygdsver-
ket. Dessutom meddelar Landsbygdsverket 
de 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. 

——— 
 

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 
 

2 a §  
Gårdsbrukets utvecklingsfond finns i an-

slutning till jord- och skogsbruksministeri-
et. Fonden förvaltas av en direktion som 
tillsätts av statsrådet. Om direktionens 
sammansättning och mandatperiod stadgas 
genom förordning. Direktionen skall 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Förvaltningen av gårdsbrukets utveck-

2 a § 
Gårdsbrukets utvecklingsfond finns i an-

slutning till jord- och skogsbruksministeri-
et. Fonden förvaltas av en direktion som 
tillsätts av statsrådet. Om direktionens 
sammansättning och mandatperiod bestäms 
genom förordning av statsrådet. Direktio-
nen skall 
— — — — — — — — — — — — — —  

Förvaltningen av gårdsbrukets utveck-
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lingsfond sköts till andra delar än de som 
nämns i 1 mom. av jord- och skogsbruks-
ministeriet så som närmare stadgas genom 
förordning. Utvecklingsfondens bokföring 
och betalningsrörelse sköts av jord- och 
skogsbruksministeriets informationstjänst-
central enligt vad som särskilt stadgas.  
 

lingsfond samt fondens bokföring och be-
talningsrörelse sköts till andra delar än de 
som nämns i 1 mom. av Landsbygdsverket, 
om inte uppgifterna genom lag särskilt har 
överförts på Statskontoret. Genom förord-
ning av statsrådet bestäms närmare om de 
uppgifter i anslutning till detta som hör till 
Landsbygdsverket. 
 

 
3 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Fondens medel får användas även för in-

lösen till staten av sådana lägenheter och 
områden som sålts på exekutiv auktion en-
ligt vad som stadgas särskilt, samt för an-
skaffning av lägenheter och områden till 
staten som säkerhet för statens fordran vid 
skuldsanering eller annars.  
 

3 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Fondens medel får användas för köp av 
referenskvantiteter för mjölk till och för-
säljning av dem från den nationella reser-
ven samt även för inlösen till staten av så-
dana 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 an-
nars. 

——— 
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 §, ru-
briken 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 § 

Ränta på statliga lån 

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

25 § 

Ränta på statliga lån 

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

 
26 § 

Statens ansvar 

— — — — — — — — — — — — — — 
För att statens ansvar skall gälla krävs att 

kreditinstitutet sköter lånet och säkerheterna 
för det enligt denna lag samt de bestämmel-
ser och föreskrifter som utfärdats med stöd 
av den samt iakttar god banksed. Det kredit-
institut som har beviljat lånet är även skyl-
digt att bevaka statens intressen när den 
egendom som utgör säkerhet för lånet för-
vandlas till pengar genom frivillig skuldsa-
nering, exekutiv auktion eller konkursförfa-
rande. Genom förordning av jord- och 
skogsbruksministeriet bestäms vid behov 
om förfarandet i anslutning till bevakningen 
av statens intressen. 

26 § 

Statens ansvar 

— — — — — — — — — — — — — —  
För att statens ansvar skall gälla krävs att 

kreditinstitutet sköter lånet och säkerheterna 
för det enligt denna lag samt de bestämmel-
ser och föreskrifter som utfärdats med stöd 
av den samt iakttar god banksed. Det kredit-
institut som har beviljat lånet är även skyl-
digt att bevaka statens intressen. Lands-
bygdsverket kan meddela kreditinstitutet fö-
reskrifter om det förfarande genom vilket 
den egendom som utgör säkerhet för lånet 
förvandlas till pengar genom frivillig skuld-
sanering, exekutiv auktion eller konkursför-
farande.  
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27 § 

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 fast-
ställs skall ministeriet klarlägga att den slut-
liga förlusten till följd av gäldenärens och 
en eventuell borgensmans insolvens har 
konstaterats och att förlusten inte har kun-
nat täckas med medel från försäljningen av 
den egendom som utgör säkerhet. Försälj-
ning av säkerheten krävs dock inte när gäl-
denären eller en tredje person som ansvarar 
för lånet vid företagssanering eller skuldsa-
nering för privatpersoner eller vid en annan 
liknande reglering eller vid reglering av sä-
kerhetsansvaret får behålla säkerheten. 
Jord- och skogsbruksministeriets informa-
tionstjänstcentral skall betala gottgörelsen 
till kreditinstitutet med medel ur gårdsbru-
kets utvecklingsfond. 

Om kreditinstitutet efter betalningen av 
gottgörelsen kan driva in utestående amor-
teringar och räntor hos låntagaren, skall in-
stitutet betala de indrivna beloppen till jord- 
och skogsbruksministeriet för att intäktsfö-
ras i gårdsbrukets utvecklingsfond. Jord- 
och skogsbruksministeriet kan av låntaga-
ren återkräva den gottgörelse som har be-
talts till kreditinstitutet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jord- och skogsbruksministeriet skall be-
handla en ansökan om gottgörelse som gäll-
er 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 tilläggsut-
redningar som jord- och skogsbruksministe-
riet 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. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

27 § 

Gottgörelser för statliga lån 

Landsbygdsverket beslutar om den gott-
görelse för kapital och räntor som på basis 
av statens ansvar skall betalas till kreditin-
stitutet. Innan gottgörelse fastställs skall 
Landsbygdsverket klarlägga att den slutliga 
förlusten till följd av gäldenärens och en 
eventuell borgensmans insolvens har kon-
staterats och att förlusten inte har kunnat 
täckas med medel från försäljningen av den 
egendom som utgör säkerhet. Försäljning 
av säkerheten krävs dock inte när gäldenä-
ren eller en tredje person som ansvarar för 
lånet vid företagssanering eller skuldsane-
ring för privatpersoner eller vid en annan 
liknande reglering eller vid reglering av sä-
kerhetsansvaret 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 amor-
teringar och räntor hos låntagaren, skall in-
stitutet betala de indrivna beloppen till 
Landsbygdsverket för att intäktsföras i 
gårdsbrukets utvecklingsfond. Landsbygds-
verket kan av låntagaren återkräva den gott-
görelse som har betalts till kreditinstitutet. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Landsbygdsverket skall behandla en an-
sökan om gottgörelse som gäller statliga lån 
inom tre månader efter att kreditinstitutets 
ansökan har inkommit till Landsbygdsver-
ket 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 dröjs-
målsränta för den överskridande tiden enligt 
den räntefot som avses i 4 § 1 mom. i ränte-
lagen (683/1982). 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
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28 § 

Redovisning av statliga lån 

— — — — — — — — — — — — — — 
Betalningarna enligt jord- och skogs-

bruksministeriets beslut med anledning av 
kreditinstitutets ansökan om gottgörelse 
skall göras inom sju bankdagar efter att 
kreditinstitutet har tagit del av beslutet. 
 

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. 
 

 
29 § 

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 lik-
nande ändamål förhöjda med de extra kost-
nader som beviljandet och skötseln av rän-
testödslånen medför. Jord- och skogs-
bruksministeriet har rätt att inte godkänna 
ett lån som räntestödslån, om totalräntan på 
lånet avviker från den ovan nämnda räntan. 
— — — — — — — — — — — — — —  

29 § 

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 lik-
nande ändamål förhöjd med de extra kost-
nader som beviljandet och skötseln av rän-
testödslånen medför. Landsbygdsverket har 
rätt att inte godkänna ett lån som ränte-
stödslån, om totalräntan på lånet avviker 
från den ovan nämnda räntan. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
30 § 

Allmänna bestämmelser om långivningen 

— — — — — — — — — — — — — — 
Genom förordning av statsrådet bestäms 

närmare om utlåtanden som krävs för ansö-
kan om lån, lyftandet av lånemedlen, tiden 
för genomförande av projektet, betalnings-
lättnader, uppbörden av amorteringar och 
ränta, tidpunkten för betalningarna, låne-
överföringar, extra amorteringar och deras 
inverkan på amorteringar som förfaller, be-
talning av en fordran vars kapitalbelopp är 
litet, konstaterande av statens ansvar för 
statliga lån samt om övriga villkor i anslut-
ning till beviljande av lånen och skötseln av 
dem. Genom förordning av jord- och 
skogsbruksministeriet kan utfärdas be-
stämmelser om förfaranden i anslutning till 
beviljande av lånen och skötseln av dem 
samt om förfarandet för ändring av låne-
villkoren. 
— — — — — — — — — — — — — —  

30 § 

Allmänna bestämmelser om långivningen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Genom förordning av statsrådet bestäms 

om utlåtanden som krävs för ansökan om 
lån, lyftandet av lånemedlen, tiden för ge-
nomförande av projektet, betalningslättna-
der, uppbörden av amorteringar och ränta, 
tidpunkten för betalningarna, låneöverfö-
ringar, extra amorteringar och deras inver-
kan 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 fö-
reskrifter om förfaranden i anslutning till 
beviljande av lånen och skötseln av dem 
samt om förfarandet för ändring av låne-
villkoren. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
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31 § 

De statliga lånens och räntestödslånens 
penningrörelse 

— — — — — — — — — — — — — —  
Genom förordning av jord- och skogs-

bruksministeriet kan bestämmas i vilka fall 
kreditinstituten kan utföra ovan nämnda 
uppgifter utan ett centralt finansiellt institut. 
 

31 § 

De statliga lånens och räntestödslånens 
penningrörelse 

— — — — — — — — — — — — — —  
Landsbygdsverket kan meddela föreskrif-

ter om i vilka fall kreditinstituten kan utföra 
ovan nämnda uppgifter utan ett centralt fi-
nansiellt institut. Landsbygdsverket under-
tecknar de i 1 mom. 3 punkten avsedda 
skuldebreven på statens vägnar. 
 

 
32 § 

Statsborgen 

Jord- och skogsbruksministeriet eller en 
arbetskrafts- och näringscentral med full-
makt av jord- och skogsbruksministeriet 
kan på statens vägnar ställa borgen som sä-
kerhet för kapital och ränta på lån med 
normala villkor och räntestödslån som be-
viljats landsbygdsföretag och andra stödbe-
rättigade sammanslutningar för anlägg-
ningstillgångar och driftskapital samt för 
andra betalningar enligt kreditvillkoren. 
Kapital på borgenskrediter får samtidigt 
vara obetalda till ett belopp av högst 80 mil-
joner 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. Kreditinstitu-
tet ser till att avgiften redovisas till staten. 
Om avgiftens belopp och uppbärandet av 
den bestäms genom förordning av statsrå-
det. Jord- och skogsbruksministeriet kan 
genom förordning meddela närmare före-
skrifter om förfarandet vid uppbärande av 
borgensavgift. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

32 § 

Statsborgen 

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 ränte-
stödslån som beviljats landsbygdsföretag 
och andra stödberättigade sammanslutning-
ar för anläggningstillgångar och driftskapi-
tal samt för andra betalningar enligt kredit-
villkoren. Kapital på borgenskrediter får 
samtidigt vara obetalt till ett belopp av 
högst 80 miljoner euro. Bestämmelser om 
när borgen innehåller stöd och hur stödbe-
loppet skall beräknas utfärdas genom för-
ordning av statsrådet. Låntagaren skall för 
statsborgen betala en borgensavgift som in-
täktsförs i gårdsbrukets utvecklingsfond. 
Kreditinstitutet ser till att avgiften redovisas 
till staten. Om avgiftens belopp och uppbä-
randet av den bestäms genom förordning av 
statsrådet. Landsbygdsverket kan meddela 
närmare föreskrifter om förfarandet vid 
uppbärande av borgensavgift. 

 
  

— — — — — — — — — — — — — —  

 
34 § 

Avstående från regressanspråk 

Jord- och skogsbruksministeriet kan be-
sluta att lånekapital, räntor och borgensav-
gift för ett lån som på grundval av borgen 

34 § 

Avstående från regressanspråk 

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

kreditinstitutet av statens medel skall läm-
nas oindrivna hos den som på grund av be-
stående arbetsoförmåga, långvarig arbets-
löshet, vårdnadsskyldighet eller av annan 
härmed jämförbar orsak inte rimligen kan 
väntas klara av betalningarna. 
 

 
35 § 

Ersättning för kreditinstituts kostnader 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jord- och skogsbruksministeriet kan be-

sluta 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 låneti-
den. 
 

35 § 

Ersättning för kreditinstituts kostnader 

— — — — — — — — — — — — — —  
Landsbygdsverket beslutar att de ersätt-

ningar enligt 1 mom. som betalts till kredit-
institutet för skötseln av statliga lån helt el-
ler delvis skall återkrävas hos kreditinstitu-
tet, om kreditinstitutet inte har skött ett stat-
ligt 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. 
 

 
37 § 

Avgränsningar av frivillig skuldsanering 

Vid frivillig skuldsanering får befrielse 
från betalning av amortering på statliga lån 
inte beviljas, om realsäkerheten för lånet el-
ler borgen genom affärsverksamhet eller 
därmed jämförbar verksamhet tryggar be-
talningen av amorteringen. För bibe-
hållande av gäldenärens bostad, tryggande 
av företagets fortsatta verksamhet eller av 
andra synnerligen vägande skäl kan betal-
ningsbefrielse dock beviljas. I sådana fall 
skall ansökan tillställas jord- och skogs-
bruksministeriet för avgörande. 
— — — — — — — — — — — — — —  

37 § 

Avgränsningar av frivillig skuldsanering 

Vid frivillig skuldsanering får befrielse 
från betalning av amortering på statliga lån 
inte beviljas, om realsäkerheten för lånet el-
ler borgen genom affärsverksamhet eller 
därmed jämförbar verksamhet tryggar be-
talningen av amorteringen. För bibehållan-
de av gäldenärens bostad, tryggande av fö-
retagets fortsatta verksamhet eller av andra 
synnerligen vägande skäl kan betalningsbe-
frielse dock beviljas. I sådana fall skall an-
sökan föras till Landsbygdsverket för avgö-
rande. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
41 § 

Övervakning 

Jord- och skogsbruksministeriet är skyl-
digt att ordna övervakning av användningen 
av medel så att det med hjälp av nödvändi-
ga uppgifter om användningen av medlen 
och kontrolluppgifter kan fastställas om 
förutsättningarna för beviljande och betal-
ning av stöd har funnits och om villkoren 

41 § 

Övervakning 

Jord- och skogsbruksministeriet ser till att 
övervakningen av användningen av medel 
har ordnats på behörigt sätt. Landsbygds-
verket genomför övervakningen av använd-
ningen av medel så att det med hjälp av 
nödvändiga uppgifter om användningen av 
medlen och kontrolluppgifter kan fastställas 
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för beviljande och betalning av stöd har be-
aktats. Handels- och industriministeriet bär 
dock det primära ansvaret för övervakning-
en och inspektionen av användningen av 
stöd för förädling och marknadsföring i frå-
ga om delfinansierat stöd som avses i artik-
larna 25―28 i EG:s förordning om utveck-
ling av landsbygden. Genom förordning av 
jord- och skogsbruksministeriet eller, om 
det är fråga om övervakning av stöd för vil-
ka handels- och industriministeriet ansva-
rar, genom förordning av handels- och in-
dustriministeriet, kan vid behov utfärdas 
bestämmelser av teknisk natur om övervak-
ningen och uppföljningen av användningen 
av lån och stöd. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

om förutsättningarna för beviljande och be-
talning av stöd har funnits och om villkoren 
för beviljande och betalning av stöd har be-
aktats. Handels- och industriministeriet bär 
dock det primära ansvaret för övervakning-
en och inspektionen av användningen av 
stöd för förädling och marknadsföring i frå-
ga om delfinansierat stöd som avses i artik-
larna 25—28 i EG:s förordning om utveck-
ling av landsbygden. Landsbygdsverket kan 
meddela tekniska föreskrifter om övervak-
ningen och uppföljningen av användningen 
av lån och stöd. I fråga om övervakning av 
stöd för vilka handels- och industriministe-
riet ansvarar kan motsvarande bestämmel-
ser av teknisk natur utfärdas genom förord-
ning av handels- och industriministeriet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
43 § 

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 jord- 
och skogsbruksministeriet eller en person 
som detta bemyndigat de uppgifter och för 
granskning de handlingar som behövs för 
att konstatera om lånevillkoren samt Euro-
peiska 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 sekretessbelag-
da uppgifter. 
 

43 § 

Övervakningen inom kreditinstitut 

— — — — — — — — — — — — — —  
Det kreditinstitut som beviljat lånet är 

skyldigt att på en specificerad begäran ge 
jord- och skogsbruksministeriet och Lands-
bygdsverket sådana uppgifter som är nöd-
vändiga för att utreda om den sökande varit 
i behov av stöd eller inte. Institutet är också 
skyldigt att ge jord- och skogsbruksministe-
riet, Landsbygdsverket eller en person som 
dessa bemyndigat de uppgifter som behövs 
för att konstatera om lånevillkoren samt Eu-
ropeiska 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 sekretessbelag-
da uppgifter. 
 

 
44 § 

Inspektionsrätt 

Jord- och skogsbruksministeriet, arbets-
krafts- och näringscentralerna, i fråga om 
delfinansierat stöd enligt artiklarna 25―28 
i EG:s förordning om utveckling av lands-
bygden för förädling och marknadsföring 
av jordbruksprodukter handels- och indu-

44 §  

Inspektionsrätt 

Jord- och skogsbruksministeriet, Lands-
bygdsverket, arbetskrafts- och näringscen-
tralerna, i fråga om delfinansierat stöd en-
ligt artiklarna 25—28 i EG:s förordning om 
utveckling av landsbygden för förädling 
och marknadsföring av jordbruksprodukter 
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striministeriet samt i fråga om stöd för åter-
beskogning eller andra skogsbruksåtgärder 
skogscentralerna liksom beträffande sådana 
avtal om miljöspecialstöd som baserar sig 
på planer även de regionala miljöcentraler-
na har rätt att låta sina tjänstemän utan för-
handsmeddelande utföra de inspektioner 
som behövs för övervakningen av att förut-
sättningarna och villkoren i anslutning till 
beviljande, betalning och användning av bi-
drag, 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 ut-
omstående 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 stöd-
former som nämns i 1 mom. Revisorn skall 
vara en sådan godkänd revisor eller revi-
sionssammanslutning som avses i revisions-
lagen (936/1994) eller i lagen om revisorer 
inom den offentliga förvaltningen och eko-
nomin (467/1999). Revisionssammanslut-
ningen skall utse en ansvarig revisor för in-
spektionen. På revisorer och revisionssam-
manslutningar som bemyndigats att utföra 
inspektionsuppdrag tillämpas förvaltnings-
lagen, språklagen (423/2003) samt lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksam-
het (621/1999). De revisorer som utför in-
spektioner handlar under tjänsteansvar. 

 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — — 
 

handels- och industriministeriet samt i fråga 
om stöd för åkerbeskogning eller andra 
skogsbruksåtgärder skogscentralerna liksom 
beträffande sådana avtal om miljöspecial-
stöd som baserar sig på planer även de regi-
onala miljöcentralerna har rätt att låta sina 
tjänstemän utan förhandsmeddelande utföra 
de inspektioner som behövs för övervak-
ningen av att förutsättningarna och villko-
ren 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 an-
vändningen av de stödformer som nämns i 
1 mom. Revisorn skall vara en sådan god-
känd 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 reviso-
rer och revisionssammanslutningar som 
bemyndigats att utföra inspektionsuppdrag 
tillämpas förvaltningslagen, språklagen 
(423/2003) samt lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet (621/1999). 
Bestämmelserna om straffrättsligt tjänste-
ansvar tillämpas på revisorn vid skötseln av 
inspektionsuppdraget. Bestämmelser om 
skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen 
(412/1974). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
45 § 

Erhållande, utlämnande och hemlighållan-
de av uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
En myndighet som deltar i verkställighe-

ten av denna lag och skogscentralen har 
utan hinder av tystnadsplikten rätt att till 
jord- och skogsbruksministeriet, handels- 
och industriministeriet samt miljöministeri-
et lämna en sådan i övrigt sekretessbelagd 

45 § 

Erhållande, utlämnande och hemlighållan-
de av uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
En myndighet som deltar i verkställighe-

ten av denna lag och skogscentralen har 
utan hinder av tystnadsplikten rätt att till 
jord- och skogsbruksministeriet, Lands-
bygdsverket, handels- och industriministeri-
et samt miljöministeriet lämna en sådan i 
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uppgift för vidareförmedling till vederbö-
rande institution inom Europeiska gemen-
skapen som behövs för övervakningen av 
att Europeiska gemenskapens lagstiftning 
har iakttagits då ett stöd beviljats med del-
finansiering av Europeiska gemenskapen. 
 

övrigt sekretessbelagd uppgift för vidare-
förmedling till vederbörande institution 
inom Europeiska gemenskapen som behövs 
för övervakningen av att Europeiska ge-
menskapens lagstiftning har iakttagits då ett 
stöd beviljats med delfinansiering av Euro-
peiska gemenskapen. 
 
 

 
46 § 

Återkrav av stöd och statligt lån hos stödta-
garen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vederbörande ministerium beslutar om 

återkrav och indragning av de bidrag som 
det har beviljat. I övrigt beslutar arbets-
krafts- och näringscentralen om återkrav 
och indragning av stöd. Stödet skall åter-
krävas inom en skälig tid med beaktande av 
grunden för återkravet och personens betal-
ningsförmåga. Genom förordning av stats-
rådet kan bestämmas om den tid inom vil-
ken stödet skall återkrävas. Stöd får inte 
återkrävas efter att tio år har förflutit från 
utbetalningen av den sista stödposten. 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

46 § 

Återkrav av stöd och statligt lån hos stödta-
garen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vederbörande ministerium och Lands-

bygdsverket beslutar om återkrav och in-
dragning av de bidrag som de har beviljat. I 
övrigt beslutar arbetskrafts- och näringscen-
tralen 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 be-
slutas 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 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jord- och skogsbruksministeriet kan av 

särskilda skäl besluta att den i 1 mom. av-
sedda räntan lämnas helt eller delvis oupp-
buren, om inte något annat följer av Euro-
peiska gemenskapens lagstiftning. 
 

52 § 

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 inte 
något annat följer av Europeiska gemen-
skapens lagstiftning. 
 

 
55 § 

Myndigheter 

Verkställigheten av denna lag handhas av 

55 § 

Myndigheter 

Verkställigheten av denna lag sköts av 
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jord- och skogsbruksministeriet, jord- och 
skogsbruksministeriets informationstjänst-
central, arbetskrafts- och näringscentraler-
na, 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. Verk-
ställigheten av miljöstödet för jordbruket 
handhas av jord- och skogsbruksministeriet 
i samarbete med miljöministeriet. Genom 
förordning av statsrådet bestäms närmare 
hur behörigheten fördelas mellan ministeri-
erna. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

jord- och skogsbruksministeriet, Lands-
bygdsverket, arbetskrafts- och näringscen-
tralerna, skogscentralerna och de kommu-
nala landsbygdsnäringsmyndigheterna. Till 
den del det är fråga om stöd för förädling 
och marknadsföring av jordbruksprodukter 
sköts verkställigheten av denna lag även av 
handels- och industriministeriet. Verkstäl-
ligheten av miljöstödet för jordbruket sköts 
av jord- och skogsbruksministeriet och 
Landsbygdsverket i samarbete med miljö-
ministeriet. Genom förordning av statsrådet 
bestäms närmare hur behörigheten fördelas 
mellan ministerierna. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
58 § 

Ändringssökande 

I ett beslut som arbetskrafts- och närings-
centralen 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 beslu-
tet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

58 § 

Ändringssökande 

I ett beslut som Landsbygdsverket och ar-
betskrafts- 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 besvärs-
skriften tillställas besvärsmyndigheten eller 
den arbetskrafts- och näringscentral vars 
beslut överklagas. Arbetskrafts- och när-
ingscentralen skall sända besvärsskriften 
samt de handlingar som uppkommit i ären-
det och sitt utlåtande över besvären till 
landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd. 
 

60 § 

Förfarandet vid ändringssökande 

I de fall som avses i 58 § kan besvärs-
skriften 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 
ärendet och sitt utlåtande över besvären till 
landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd. 
 

 
63 § 

Uppbärande av avgift för ärendets behand-
ling 

För beslut som har fattats med stöd av 

63 § 

Uttag av avgift för behandling av ärenden 

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

denna lag tas avgift ut enligt vad som sär-
skilt bestäms om uttag av avgifter. Lands-
bygdsverkets och arbetskrafts- och närings-
centralens beslut angående skuldsanering 
och andra betalningslättnader för krediter 
samt beviljande av bidrag och annat stöd är 
dock avgiftsfria. Även beslut av lands-
bygdsnäringarnas besvärsnämnd angående 
skuldsanering och andra betalningslättnader 
är avgiftsfria. 
 

 
64 § 

Närmare bestämmelser 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar 

förordningar som är noggrannare än lagen 
och statsrådets förordning om de godtagba-
ra kostnaderna för åtgärder som stöds, de 
maximala totalinvesteringar som stöds, om 
tiden för genomförande av projekt och åt-
gärder, överföring av stöd samt om hur be-
hövliga likviditets- och lönsamhetskalkyler 
samt andra kalkyler, utvecklingsplaner för 
landsbygdsföretag och avtal om skuldsane-
ring skall göras upp. Jord- och skogsbruks-
ministeriet fastställer likaså köpe- och skul-
debrevsformulären, ansöknings-, avtals- 
och beslutsformulären samt bestämmer den 
sökandes självkostnadsandel i skuldsane-
ringsplanen och meddelar genom förord-
ning närmare föreskrifter om förfarandet 
vid ersättning av kostnader. 

Jord- och skogsbruksministeriet kan ge-
nom förordning också meddela närmare fö-
reskrifter om förfarandet vid ansökan, be-
viljande och betalning av stöd och lån samt 
om tekniska detaljer i lagrings-, uppfölj-
nings- och övervakningssystem som anslu-
ter 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 frå-
ga om stöd för marknadsföring och föräd-
ling inom dess förvaltningsområde. 
 

64 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Genom förordning av jord- och skogs-

bruksministeriet bestäms om de godtagbara 
kostnaderna för åtgärder som stöds, om de 
maximala totalinvesteringar som stöds, om 
tiden för genomförande av projekt och åt-
gärder och om överföring av stöd. Genom 
förordning av jord- och skogsbruksministe-
riet kan bestämmas också om förfarandet 
vid ansökan om samt beviljande och betal-
ning av stöd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Landsbygdsverket meddelar närmare fö-

reskrifter 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 kalky-
ler, utvecklingsplaner för landsbygdsföre-
tag och avtal om skuldsanering skall göras 
upp. Dessutom meddelar Landsbygdsverket 
föreskrifter om köpe- och skuldebrevsfor-
mulären, om ansöknings-, avtals- och be-
slutsformulären 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 bestäm-
melser om dessa omständigheter till den del 
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det är fråga om stöd för marknadsföring och 
förädling inom dess förvaltningsområde. 

 
65 § 

Användningen av medel ur gårdsbrukets ut-
vecklingsfond 

Gårdsbrukets utvecklingsfonds medel får, 
utöver vad som ovan bestäms om använd-
ningen av dem, användas för 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) beskogning av åker i jord- och skogs-
bruksministeriets och arbetskrafts- och när-
ingscentralens besittning och behövliga 
skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten 
på de skogsmarker som är i deras besitt-
ning, samt för 
— — — — — — — — — — — — — —  

65 § 

Användningen av medel ur gårdsbrukets ut-
vecklingsfond 

Gårdsbrukets utvecklingsfonds medel får, 
utöver vad som ovan bestäms om använd-
ningen av dem, användas för 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) beskogning av åker i jord- och skogs-
bruksministeriets, Landsbygdsverkets eller 
arbetskrafts- och näringscentralens besitt-
ning och behövliga skogsvårds- och skogs-
förbättringsarbeten på de skogsmarker som 
är i deras besittning, samt för 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 74 b § 

Uppgifter för Landsbygdsverket som följer 
av tidigare lagstiftning 

Utan hinder av vad som i 68, 69 och 71—
74 § föreskrivs om bestämmelser, föreskrif-
ter och avtalsvillkor som skall tillämpas på 
rättsförhållanden som uppkommit innan 
denna lag trätt i kraft sköts de uppgifter 
som hört till jord- och skogsbruksministeri-
ets informationstjänstcentral av Lands-
bygdsverket, om inte annat föreskrivs sär-
skilt 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 för-
ordning som utfärdas med stöd av lag hör 
till Landsbygdsverkets uppgifter på det 
nämnda verket för behandling. De ansök-
ningar om gottgörelse enligt 27 § som är 
anhängiga vid jord- och skogsbruksministe-
riet avgörs dock vid jord- och skogsbruks-
ministeriet. 

——— 
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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: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

21 § 

Statliga lån och ränta på dem 

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

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

21 § 

Statliga lån och ränta på dem 

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

 
23 § 

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 fast-
ställs skall ministeriet klarlägga att den slut-
liga förlusten till följd av gäldenärens och 
en eventuell borgensmans insolvens har 
konstaterats och att förlusten inte har kun-
nat täckas med medel från försäljningen av 
den egendom som utgör säkerhet. Försälj-
ning av säkerheten krävs dock inte när gäl-
denären eller tredje man som ansvarar för 
lånet vid företagssanering eller skuldsane-
ring för privatpersoner eller vid en annan 
liknande reglering eller vid reglering av sä-

23 § 

Gottgörelser för statliga lån 

Landsbygdsverket beslutar om den gott-
görelse för kapital och räntor som på basis 
av statens ansvar skall betalas till kreditin-
stitut. Innan gottgörelsen fastställs skall 
Landsbygdsverket klarlägga att den slutliga 
förlusten till följd av gäldenärens och en 
eventuell borgensmans insolvens har kon-
staterats och att förlusten inte har kunnat 
täckas med medel från försäljningen av den 
egendom som utgör säkerhet. Försäljning 
av säkerheten krävs dock inte när gäldenä-
ren eller tredje man som ansvarar för lånet 
vid företagssanering eller skuldsanering för 
privatpersoner eller vid en annan liknande 
reglering eller vid reglering av säkerhetsan-
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kerhetsansvaret får behålla den egendom 
som utgör säkerhet. Jord- och skogsbruks-
ministeriets informationstjänstcentral beta-
lar gottgörelsen till kreditinstitutet med me-
del ur gårdsbrukets utvecklingsfond. 

Om kreditinstitutet efter betalningen av 
gottgörelsen kan driva in utestående amor-
teringar 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 åter-
krav hos låntagaren av den gottgörelse som 
har betalts till kreditinstitutet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

svaret får behålla den egendom som utgör 
säkerhet. Landsbygdsverket betalar gottgö-
relsen till kreditinstitutet med medel ur 
gårdsbrukets utvecklingsfond. 

 
Om kreditinstitutet efter betalningen av 

gottgörelsen kan driva in utestående amor-
teringar och räntor hos låntagaren, skall det 
redovisa de indrivna beloppen till Lands-
bygdsverket för att intäktsföras i gårdsbru-
kets utvecklingsfond. Landsbygdsverket be-
slutar om återkrav hos låntagaren av den 
gottgörelse som har betalts till kreditinstitu-
tet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
24 § 

Behandlingstiden för ansökan om gottgö-
relse och dröjsmålsräntor på gottgörelser 

Jord- och skogsbruksministeriet skall be-
handla en ansökan om gottgörelse som gäll-
er 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 tilläggsutred-
ningar som jord- och 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). 
— — — — — — — — — — — — — —  

24 § 

Behandlingstiden för ansökan om gottgö-
relse och dröjsmålsräntor på gottgörelser 

Landsbygdsverket skall behandla en an-
sökan om gottgörelse som gäller statliga lån 
inom tre månader efter att kreditinstitutets 
ansökan har inkommit till Landsbygdsver-
ket 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 Landsbygdsverket 
begärt har lämnats in. Om tiden överskrids, 
är staten skyldig att betala dröjsmålsränta 
för den överskridande tiden enligt den rän-
tefot som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen 
(633/1982). 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
25 § 

Redovisning av statliga lån 

— — — — — — — — — — — — — —  
Betalningarna enligt jord- och skogs-

bruksministeriets beslut med anledning av 
kreditinstitutets ansökan om gottgörelse 
skall göras inom sju bankdagar efter att 
kreditinstitutet har tagit del av beslutet. 
 

25 § 

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. 
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26 § 

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 vill-
kor 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 to-
talräntan på lånet avviker från den ovan 
nämnda räntan. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

26 § 

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 för-
höjd med de extra kostnader som beviljan-
det 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. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
27 § 

Allmänna bestämmelser om långivningen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Genom förordning som utfärdas av stats-

rådet bestäms närmare om utlåtanden som 
krävs för ansökan om stöd, lyftandet av lå-
nemedlen, tiden för arbetets utförande, be-
talningslättnader, uppbörden av amortering-
ar och ränta, tidpunkten för betalningarna, 
låneöverföringar, extra amorteringar och 
deras inverkan på amorteringar som förfal-
ler, betalning av en fordran vars kapitalbe-
lopp 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. 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

27 § 

Allmänna bestämmelser om långivningen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Genom förordning av statsrådet bestäms 

närmare om utlåtanden som krävs för ansö-
kan om stöd, lyftandet av lånemedlen, tiden 
för utförande av arbetet, betalningslättna-
der, uppbörden av amorteringar och ränta, 
tidpunkten för betalningarna, låneöverfö-
ringar, extra amorteringar och deras inver-
kan på amorteringar som förfaller, betalning 
av en fordran vars kapitalbelopp är litet, 
konstaterande av statens ansvar för statliga 
lån och om övriga omständigheter i anslut-
ning till beviljande av lånen och skötseln av 
dem. Landsbygdsverket kan meddela när-
mare föreskrifter om förfaranden i anslut-
ning till beviljande av lånen och skötseln av 
dem samt om förfarandet för ändring av lå-
nevillkoren. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
28 §

De statliga lånens och räntestödslånens 
penningrörelse 

— — — — — — — — — — — — — —  
Genom förordning som utfärdas av jord- 

och skogsbruksministeriet kan bestämmas i 
vilka fall kreditinstituten kan utföra ovan 
nämnda uppgifter utan ett centralt finansi-

28 §

De statliga lånens och räntestödslånens 
penningrörelse 

— — — — — — — — — — — — — —  
Landsbygdsverket kan meddela föreskrif-

ter om i vilka fall kreditinstituten kan utföra 
ovan nämnda uppgifter utan ett centralt fi-
nansiellt institut eller ett finansiellt service-
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ellt institut eller ett finansiellt serviceföre-
tag. 
 

företag. Landsbygdsverket undertecknar de 
i 1 mom. 3 punkten avsedda skuldebreven 
på statens vägnar. 
 

 
29 § 

Ersättning för kreditinstitutens kostnader 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jord- och skogsbruksministeriet beslutar 

att de ersättningar enligt 1 mom. som be-
talts 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 åter-
kravsreglerna i 43 och 44 § kan ersättning-
arna återkrävas under hela lånetiden. 
 

29 § 

Ersättning för kreditinstitutens kostnader 

— — — — — — — — — — — — — —  
Landsbygdsverket beslutar att de ersätt-

ningar enligt 1 mom. som betalts till ett kre-
ditinstitut för skötseln av statliga lån helt el-
ler delvis skall återkrävas hos kreditinstitu-
tet, om kreditinstitutet inte har skött ett stat-
ligt 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 er-
sättningarna återkrävas under hela låneti-
den. 

 
 

31 § 

Begränsningar i fråga om frivillig skuldsa-
nering 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vid frivillig skuldsanering får befrielse 

från betalning av amorteringar på statliga 
lån inte beviljas, om realsäkerheten för lå-
net eller borgen genom affärsverksamhet el-
ler därmed jämförbar verksamhet tryggar 
betalningen av amorteringarna. För att be-
vara gäldenärens bostad, trygga företagets 
fortsatta verksamhet eller av andra synner-
ligen vägande skäl kan befrielse från betal-
ning dock beviljas. I sådana fall skall ansö-
kan hänskjutas till jord- och skogsbruksmi-
nisteriet för avgörande. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

31 § 

Begränsningar i fråga om frivillig skuldsa-
nering 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vid frivillig skuldsanering får befrielse 

från betalning av amorteringar på statliga 
lån inte beviljas, om realsäkerheten för lå-
net eller borgen genom affärsverksamhet el-
ler därmed jämförbar verksamhet tryggar 
betalningen av amorteringarna. För beva-
rande av gäldenärens bostad, tryggande av 
företagets fortsatta verksamhet eller av and-
ra 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 handhas av 
jord- och skogsbruksministeriet, jord- och 
skogsbruksministeriets informationstjänst-
central, arbetskrafts- och näringscentralerna 
samt de kommunala landsbygdsnärings-

35 § 

Myndigheter 

Verkställigheten av denna lag sköts av 
jord- och skogsbruksministeriet, Lands-
bygdsverket, arbetskrafts- och näringscen-
tralerna och de kommunala landsbygdsnär-
ingsmyndigheterna. 
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myndigheterna. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
37 § 

Övervakning 

Jord- och skogsbruksministeriet skall 
ordna övervakningen av användningen av 
medel så att det med hjälp av uppgifter om 
användningen av medlen och kontrollupp-
gifter konstateras om de nödvändiga förut-
sättningarna för beviljande och utbetalning 
av stöd har funnits samt om villkoren för 
beviljande och utbetalning av stöd har iakt-
tagits. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

37 § 

Övervakning 

Landsbygdsverket skall ordna övervak-
ningen av användningen av medel så att det 
med hjälp av nödvändiga uppgifter om an-
vändningen av medlen och kontrolluppgif-
ter konstateras om förutsättningarna för be-
viljande och betalning av stöd har funnits 
och om villkoren för beviljande och utbe-
talning av stöd har iakttagits. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
39 § 

Tillsynen vid kreditinstitut 

— — — — — — — — — — — — — —  
Det kreditinstitut som beviljat lånet är 

skyldigt att på en specificerad begäran läm-
na 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 skogsbruksmi-
nisteriet de uppgifter och för granskning de 
handlingar som behövs för att konstatera 
om lånevillkoren samt Europeiska gemen-
skapens rättsakter, denna lag och de be-
stämmelser som utfärdats med stöd av den 
har iakttagits i övrigt. Den ovan nämnda 
skyldigheten att lämna uppgifter gäller även 
sekretessbelagda uppgifter.  
 

39 § 

Tillsynen vid kreditinstitut 

— — — — — — — — — — — — — —  
Det kreditinstitut som beviljat lånet är 

skyldigt att på en specificerad begäran läm-
na 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 Europe-
iska gemenskapens rättsakter, denna lag och 
de bestämmelser och föreskrifter som utfär-
dats med stöd av den har iakttagits i övrigt. 
Den ovan nämnda skyldigheten att lämna 
uppgifter gäller även sekretessbelagda upp-
gifter. 
 

 
40 §

Inspektionsrätt 

Jord- och skogsbruksministeriet och ar-
betskrafts- och näringscentralerna har rätt 
att utan förhandsmeddelande utföra de in-
spektioner som behövs för övervakningen 
av att villkoren i anslutning till beviljande, 
utbetalning och användning av bidrag, lån 

40 §

Inspektionsrätt 

Jord- och skogsbruksministeriet, Lands-
bygdsverket och arbetskrafts- och närings-
centralerna har rätt att utan förhandsmedde-
lande utföra de inspektioner som behövs för 
övervakningen av att förutsättningarna och 
villkoren i anslutning till beviljande, utbe-
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och andra stöd som avses i denna lag iakt-
tas. 

För att tillsynen och inspektionerna skall 
kunna utföras på ett ändamålsenligt sätt kan 
jord- och skogsbruksministeriet 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 an-
vändningen av de stödformer som nämns i 
1 mom. Revisorn skall vara en sådan aukto-
riserad revisor eller revisionssammanslut-
ning som avses i revisionslagen (936/1994) 
eller i lagen om revisorer inom den offent-
liga förvaltningen och ekonomin 
(467/1999). Revisionssammanslutningen 
skall utse en ansvarig revisor för inspektio-
nen. På dem som bemyndigats att utföra in-
spektionsuppdrag tillämpas förvaltningsla-
gen (434/2003), språklagen (423/2003), 
samiska språklagen (1086/2003) samt lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksam-
het (621/1999). Revisorerna handlar under 
tjänsteansvar vid skötseln av sitt uppdrag. 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

talning 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 Lands-
bygdsverket bemyndiga en annan myndig-
het eller en utomstående revisor att utföra 
inspektioner som riktar sig mot dem som 
förmedlar och beviljar stöd samt mot stöd-
tagarna och som gäller användningen av de 
stödformer som nämns i 1 mom. Revisorn 
skall vara en sådan godkänd revisor eller 
revisionssammanslutning som avses i revi-
sionslagen (936/1994) eller i lagen om revi-
sorer inom den offentliga förvaltningen och 
ekonomin (467/1999). Den som bemyndi-
gats 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 tjänste-
ansvar 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 verkställighe-

ten av denna lag har utan hinder av tyst-
nadsplikten rätt att till jord- och skogs-
bruksministeriet och för vidareförmedling 
till vederbörande institution inom Europeis-
ka gemenskapen lämna ut en sådan i övrigt 
sekretessbelagd uppgift som behövs för 
övervakningen av att Europeiska gemen-
skapens lagstiftning har iakttagits då stöd 
beviljats med delfinansiering av gemenska-
pen. 
 

42 § 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
En myndighet som deltar i verkställighe-

ten av denna lag har utan hinder av tyst-
nadsplikten rätt att till jord- och skogs-
bruksministeriet 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 delfi-
nansiering av gemenskapen. 
 

 
45 § 

Behörigheten vid återkrav 

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar 
om återkrav och inställande av utbetalning 

45 § 

Behörigheten vid återkrav 

Jord- och skogsbruksministeriet och 
Landsbygdsverket beslutar om återkrav och 
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av de stöd som det har beviljat. I övrigt be-
slutar 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 betalningsför-
måga. Närmare bestämmelser om den tid 
inom vilken stödet skall återkrävas kan ut-
färdas genom förordning av statsrådet. Stöd 
får inte återkrävas efter det att tio år har för-
flutit från utbetalningen av den sista stöd-
posten. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

indragning av de stöd som de har beviljat. I 
övrigt beslutar arbetskrafts- och näringscen-
tralen 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 be-
slutas 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 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jord- och skogsbruksministeriet kan av 

särskilda skäl besluta att den i 1 mom. av-
sedda räntan lämnas helt eller delvis oupp-
buren, om stödtagarens förfarande har ägt 
rum under förmildrande omständigheter el-
ler stödtagarens situation på grund av ålder-
dom, sjukdom, bestående arbetsoförmåga 
eller tvingande ekonomiska svårigheter el-
ler av någon annan motsvarande orsak är 
sådan att räntorna inte skulle kunna drivas 
in. 
 

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 stödtaga-
rens situation på grund av ålderdom, sjuk-
dom, bestående arbetsoförmåga eller tving-
ande ekonomiska svårigheter eller av någon 
annan motsvarande orsak är sådan att rän-
torna inte skulle kunna drivas in. 
 

 
 

55 § 

Besvärsrätt 

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

55 § 

Besvärsrätt 

I ett beslut som Landsbygdsverket och ar-
betskrafts- 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. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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56 § 

Förfarandet vid ändringssökande 

Besvärsskriften kan tillställas besvärsin-
stansen eller den arbetskrafts- och närings-
central vars beslut överklagas. Arbetskraft-
soch näringscentralen skall sända besvärs-
skriften samt handlingarna i ärendet och sitt 
utlåtande om besvären till landsbygdsnär-
ingarnas besvärsnämnd. 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

56 § 

Förfarandet vid ändringssökande 

Besvärsskriften kan tillställas besvärsin-
stansen eller den arbetskrafts- och närings-
central vars beslut överklagas. Om ändring 
söks i ett beslut som Landsbygdsverket fat-
tat med stöd av denna lag kan besvärsskrif-
ten tillställas också Landsbygdsverket. 
Landsbygdsverket och arbetskrafts- och när-
ingscentralen skall sända besvärsskriften 
samt handlingarna i ärendet och sitt utlåtan-
de över besvären till landsbygdsnäringarnas 
besvärsnämnd. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
60 § 

Uppbärande av avgift för behandling av 
ärenden 

För beslut som har fattats med stöd av 
denna lag tas avgift ut enligt vad som sär-
skilt 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 angå-
ende skuldsanering och andra lättnader i be-
talningen av krediter är avgiftsfria. 
 

60 § 

Uttag av avgift för behandling av ärenden 

 
För beslut som har fattats med stöd av 

denna lag tas avgift ut enligt vad som sär-
skilt bestäms om uttag av avgifter. Lands-
bygdsverkets och arbetskrafts- och närings-
centralens beslut angående skuldsanering 
och andra lättnader i betalningen av krediter 
samt beviljande av stöd är dock avgiftsfria. 
Även beslut av landsbygdsnäringarnas be-
svärsnämnd angående skuldsanering och 
andra lättnader i betalningen av krediter är 
avgiftsfria. 

 
64 § 

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 pro-
jekt och åtgärder, överföring av stöd samt 
hur behövliga likviditets- och lönsamhets-
kalkyler samt andra kalkyler, utvecklings-
planer för landsbygdsföretag och avtal om 
skuldsanering skall utarbetas. Jord- och 
skogsbruksministeriet fastställer likaså kö-
pebrevs-, ansöknings-, avtals- och besluts-

64 § 

Närmare bestämmelser och föreskrifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Genom förordning av jord- och skogs-

bruksministeriet bestäms om de godtagbara 
kostnaderna för åtgärder som stöds, om de 
maximala totalinvesteringar som stöds, om 
tiden för genomförande av projekt och åt-
gärder och om överföring av stöd. Genom 
förordning av jord- och skogsbruksministe-
riet kan bestämmas också om förfarandet 
vid ansökan om samt beviljande och betal-
ning av stöd. 
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formulären samt bestämmer sökandens 
självkostnadsandel i skuldsaneringsplanen 
och meddelar närmare föreskrifter om förfa-
ringssätten vid ersättning av kostnaderna. 

Genom förordning som utfärdas av jord- 
och skogsbruksministeriet kan närmare fö-
reskrifter också utfärdas om förfarandet vid 
ansökan om och beviljande av stöd samt om 
betalningsförfarandet eller tekniska detaljer 
i lagrings-, uppföljnings- och övervaknings-
system i anknytning till skötseln av lån och 
stöd. 
 

 
 
 
 
Landsbygdsverket meddelar närmare fö-

reskrifter 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 kalky-
ler, utvecklingsplaner för landsbygdsföre-
tag och avtal om skuldsanering skall göras 
upp. Dessutom meddelar Landsbygdsverket 
föreskrifter om köpe- och skuldebrevsfor-
mulären, om ansöknings-, avtals- och be-
slutsformulären och om detaljer i lagrings-, 
uppföljnings- och övervakningssystem i an-
slutning till skötseln av lån och stöd. 

 
74 § 

Statens ansvar för lån enligt tidigare lag-
stiftning 

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 be-
stämmelser som gäller vid ikraftträdandet. 
 

74 § 

Statens ansvar för lån enligt tidigare lag-
stiftning 

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 ikraftträdan-
det. 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 § före-
skrivs om bestämmelser, föreskrifter och 
avtalsvillkor som skall tillämpas på rätts-
förhållanden som uppkommit innan denna 
lag trätt i kraft sköts de uppgifter som hört 
till jord- och skogsbruksministeriets infor-
mationstjänstcentral 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 
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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 för-
ordning som utfärdas med stöd av lag hör 
till Landsbygdsverkets uppgifter på det 
nämnda verket för behandling. De ansök-
ningar om gottgörelse enligt 23 § som är 
anhängiga vid jord- och skogsbruksministe-
riet avgörs dock vid jord- och skogsbruks-
ministeriet.  

——— 
 

 

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 § 

Övervakning 

Jord- och skogsbruksministeriet, jord- och 
skogsbruksministeriets informationstjänst-
central samt arbetskrafts- och näringscen-
tralen har rätt att utan förhandsmeddelande 
utföra de inspektioner som behövs för över-
vakningen av att villkoren i anslutning till 
beviljande, utbetalning och användning av 
bidrag, lån och andra stöd som avses i den-
na lag iakttas. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

20 § 

Övervakning 

Jord- och skogsbruksministeriet, Lands-
bygdsverket och arbetskrafts- och närings-
centralen har rätt att utan förhandsmedde-
lande 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 

Jord- och skogsbruksministeriet, Lapp-
lands arbetskrafts- och näringscentral, jord- 

55 § 

Verkställighetsmyndigheter 

Jord- och skogsbruksministeriet, Lands-
bygdsverket, Lapplands arbetskrafts- och 
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och skogsbruksministeriets informations-
tjänstcentral, landsbygdsnäringsmyndighe-
ten i Enare kommun samt Forststyrelsen 
handhar verkställigheten av denna lag. Jord- 
och skogsbruksministeriet kan vid behov 
utfärda närmare bestämmelser om de förfa-
randen som skall iakttas vid verkställighe-
ten av denna lag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

näringscentral, landsbygdsnäringsmyndig-
heten i Enare kommun samt Forststyrelsen 
sköter verkställigheten av denna lag. När-
mare bestämmelser om de förfaranden som 
skall iakttas vid verkställigheten av denna 
lag kan utfärdas genom förordning av jord- 
och skogsbruksministeriet. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
65 § 

Närmare bestämmelser samt formulär för 
handlingar 

— — — — — — — — — — — — — —  
Genom förordning av jord- och skogs-

bruksministeriet kan utfärdas sådana be-
stämmelser om styrning av stöd och stödni-
våer, som är noggrannare än bestämmelser-
na i denna lag och en med stöd av den ut-
färdad förordning. Jord- och skogsbruksmi-
nisteriet fastställer likaså formulären för 
köpebrev och skuldebrev samt för ansök-
ningar och beslut samt andra formulär som 
behövs för verkställigheten av denna lag. 
 

65 § 

Närmare bestämmelser och föreskrifter 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Bestämmelser om styrning av stöd och om 
stödnivåer kan utfärdas genom förordning 
av jord- och skogsbruksministeriet. Lands-
bygdsverket meddelar föreskrifter om for-
mulären för köpe- och skuldebrev, ansök-
ningar 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 landsbygdsnär-
ingar 

 
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 §  

Myndigheter  

Jord- och skogsbruksministeriet, jord- och 
skogsbruksministeriets informationstjänst-
central, landsbygdsnäringsdistrikten och 
kommunernas landsbygdsnäringsmyndighe-
ter sköter uppgifter enligt denna lag samt 
övervaknings- och andra uppgifter i anslut-
ning till dem. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 § 

Myndigheter 

Jord- och skogsbruksministeriet, Lands-
bygdsverket, arbetskrafts- och näringscen-
tralerna och kommunernas landsbygdsnär-
ingsmyndigheter sköter uppgifter enligt 
denna lag samt övervaknings- och andra 
uppgifter i anslutning till dem. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
3 § 

Beslut 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om kommunens landsbygdsnäringsmyn-

dighet eller landsbygdsnäringsdistriktet har 
beviljat stöd med avvikelse från ansökan el-
ler om ansökan har avslagits, ges sökanden 
som beslut ett utdrag ur protokollet eller ett 
separat beslut. 
— — — — — — — — — — — — — —  

3 § 

Beslut 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om en myndighet som anges i 2 § har be-

viljat stöd med avvikelse från ansökan eller 
om ansökan har avslagits, ges sökanden 
som beslut ett utdrag ur protokollet eller ett 
separat beslut. 
 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
10 §  

Ändringssökande  

Ändring i beslut som kommunens lands-
bygdsnäringsmyndighet och landsbygdsnär-
ingsdistriktet har fattat i ett ärende som av-

10 § 

Ändringssökande 

Ändring i beslut som kommunens lands-
bygdsnäringsmyndighet har fattat får sökas 
genom besvär hos arbetskrafts- och när-
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ses i denna lag får sökas genom besvär hos 
landsbygdsnäringsdistriktet i fråga om 
kommunens landsbygdsnäringsmyndighets 
beslut och hos landsbygdsnäringarnas be-
svärsnämnd, 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 
landskapet 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 utlå-
tande om besvären till besvärsinstansen. 

Ändring i ett beslut som den besvärs-
nämnd som avses i 1 mom. meddelar i ett 
ärende som nämns i 7 eller 8 § får sökas 
genom besvär hos högsta förvaltningsdom-
stolen 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 be-
viljas endast om det med hänsyn till till-
lämpningen av lagen i andra liknande fall 
eller en enhetlig rättspraxis är viktigt att 
ärendet avgörs av högsta förvaltningsdom-
stolen eller om det föreligger något annat 
vägande skäl för att tillstånd skall beviljas.  
 

ingscentralen. Behörig att pröva besvären 
är den arbetskrafts- och näringscentral 
inom vars verksamhetsområde kommunen i 
fråga är belägen. Ändring i beslut som ar-
betskrafts- och näringscentralen och 
Landsbygdsverket har fattat får sökas ge-
nom besvär hos landsbygdsnäringarnas be-
svärsnämnd. Hos besvärsnämnden anförs 
besvär också över beslut som länsstyrelsen i 
landskapet Åland fattat i ärenden som avses 
i denna lag. På sökande av ändring tilläm-
pas 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 utlå-
tande om besvären till besvärsinstansen. 

Ändring i ett beslut av landsbygdsnäring-
arnas besvärsnämnd som gäller ett ärende 
som nämns i 7 eller 8 § får sökas genom be-
svär hos högsta förvaltningsdomstolen på 
det sätt som bestäms i förvaltnings-
processlagen. Ändring i andra beslut som 
besvärsnämnden meddelar får sökas endast 
om högsta förvaltningsdomstolen beviljar 
besvärstillstånd.  
 

 
11 §  

Ersättning till kommunen  

För utgifter som kommunen åsamkas av 
skötseln av de uppgifter som avses i denna 
lag betalas kommunen ersättning enligt la-
gen 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. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

11 § 

Ersättning till kommunen 

För utgifter som kommunen åsamkas av 
skötseln av de uppgifter som avses i denna 
lag betalas kommunen ersättning enligt la-
gen om statsandelar till kommunerna 
(1147/1996). I sådana fall som avses ovan i 
2 § 3 mom. betalas kommunen dock ersätt-
ning enligt de grunder som anges i en för-
ordning av statsrådet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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12 §  

Avgifter för beslut  

För myndigheters expeditioner som gäller 
stöd enligt denna lag uppbärs en avgift en-
ligt vad som stadgas eller bestäms särskilt 
om uppbärande av avgifter. Den kommuna-
la landsbygdsnäringsmyndighetens och, i 
det fall att det inte är fråga om besvär över 
ett beslut som meddelats av denna myndig-
het, landsbygdsnäringsdistriktets expeditio-
ner är avgiftsfria. 

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 landsbygdsnäringsmyndighe-
tens och arbetskrafts- och näringscentra-
lens expeditioner är avgiftsfria, dock inte 
arbetskrafts- och näringscentralens expedi-
tioner i besvärsärenden. 
 

 
13 § 

Närmare bestämmelser och föreskrifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

13 § 

Närmare bestämmelser och föreskrifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Landsbygdsverket kan meddela föreskrif-

ter om ansöknings-, beviljande- och utbe-
talningsförfarandet i anslutning till kvoter, 
stöd, bidrag och ersättningar samt om tek-
niska detaljer i anslutning till lagrings-, 
planerings- och övervakningssystem som 
hänför sig till skötseln av dem, till den del 
verkställigheten av den nationella lagstift-
ningen eller Europeiska gemenskapens lag-
stiftning förutsätter det och föreskrifterna 
utgör verkställighet av de uppgifter om vil-
ka det föreskrivs i 2 § i lagen om Lands-
bygdsverket (666/2006). Dessutom medde-
lar Landsbygdsverket föreskrifter om såda-
na ansöknings-, avtals-, övervaknings- och 
beslutsblanketter och andra motsvarande 
blanketter som behövs för utförande av dess 
uppgifter. 
 

 
13 a §  

Tillämpning på arbetskrafts- och närings-
centralerna  

Vad som i denna lag eller med stöd av 
den stadgas eller bestäms om landsbygds-
näringsdistriktet gäller arbetskrafts- och 
näringscentralen. 
 

13 a §  

Tillämpning på arbetskrafts- och närings-
centralerna  

(upphävs) 

 
 ———

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 
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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 verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd 

(557/2005) 14 §, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

14 § 

Registeransvarig, användare och ändamål 

Jord- och skogsbruksministeriets informa-
tionstjänstcentral ansvarar för stödrättig-
hetsregistret. Jord- och skogsbruksministe-
riet, jord- och skogsbruksministeriets in-
formationstjänstcentral, arbetskrafts- och 
näringscentralernas landsbygdsavdelningar 
samt kommunernas landsbygdsnärings-
myndigheter har utan hinder av sekretess-
bestämmelserna rätt att få uppgifter ur re-
gistret vid kontroller av stödrättigheter och 
vid samkörning av uppgifter i överens-
stämmelse med artikel 21 i förordningen 
om gårdsstöd samt vid annan administration 
av stödrättigheter enligt förordningen om 
gårdsstöd. 
 

14 § 

Registeransvarig, användare och ändamål 

Landsbygdsverket ansvarar i egenskap av 
registerägare för förandet av stödrättig-
hetsregistret medan jord- och skogsbruks-
ministeriets informationstjänstcentral an-
svarar för det tekniska upprätthållandet av 
det. Jord- och skogsbruksministeriet, 
Landsbygdsverket, jord- och skogsbruksmi-
nisteriets informationstjänstcentral, arbets-
krafts- och näringscentralernas landsbygds-
avdelningar och kommunernas landsbygds-
näringsmyndigheter har utan hinder av sek-
retessbestämmelserna rätt att få uppgifter ur 
registret vid kontroller av stödrättigheter 
och samkörning av uppgifter i överens-
stämmelse 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 
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 trädgårdsod-

lingen (1559/2001) 25 § 3 mom. och 27 § som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

25 § 

Ansökningsförfarande 

— — — — — — — — — — — — — —  
Genom förordning av jord- och skogs-

bruksministeriet föreskrivs om ansöknings-
tiderna samt om de myndigheter till vilka 
ansökan sänds. 
 

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 

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 förelig-
ger skall särdragen hos företagsformen, ti-
digare 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 sär-
skilda 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 motsva-
rande 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 
punkten. Vid prövning av om särskilda skäl 

27 §

Beviljande av undantag 

Landsbygdsverket kan av särskilda skäl 
bevilja en sökande undantag från andra vill-
kor 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 om-
ständigheter 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 förelig-
ger skall den sökandes möjlighet att på ett 
rimligt avstånd skaffa tillräckligt med åkrar 
som lämpar sig för odling, idkande av hus-
djursskötsel i syfte att förvärva inkomster 
samt andra motsvarande omständigheter 
beaktas. 

Landsbygdsverket kan av särskilda skäl 
bevilja en sökande undantag från de teknis-
ka krav i fråga om växthusens konstruktion 
som avses i 11 § 2 mom. 4 punkten. Vid 
prövning av om särskilda skäl föreligger 
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föreligger skall de växter som odlas, bygg-
nadsmaterialens lämplighet samt andra 
motsvarande omständigheter beaktas. 

Ändring i beslut som jord- och skogs-
bruksministeriet fattat med stöd av denna 
paragraf får sökas genom besvär hos lands-
bygdsnäringarnas besvärsnämnd på det sätt 
som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996). 
 

skall de växter som odlas, byggnadsmate-
rialens lämplighet samt andra motsvarande 
omständigheter beaktas. 

Undantag enligt denna paragraf skall sö-
kas årligen vid en tidpunkt som Lands-
bygdsverket 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 landsbygdsnäringsregistret 

 
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 föl-
jer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 §  

Lagens tillämpningsområde  

Jord- och skogsbruksministeriets informa-
tionstjänstcentral skall för skötseln av 
landsbygdsnäringsförvaltningens uppgifter 
föra register, vilka omfattar gårdsbruksen-
heterna, skogsbrukslägenheterna, trädgårds-
företagen, pälsfarmerna, renhushållningsfö-
retagen och övriga kunder som landsbygds-
näringsförvaltningen har samt lägenheter 
med ett eller flera produktionsdjur eller 
andra djurhållningsenheter och vilka till-
sammans utgör landsbygdsnäringsregistret. 
Nämnda företag och enheter benämns ned-
an registerenheter. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

1 § 

Lagens tillämpningsområde 

För skötseln av uppgifterna inom jord- 
och skogsbruksministeriets ansvarsområde 
förs administrativa register, vilka omfattar 
gårdsbruksenheterna, skogsbrukslägenhe-
terna, trädgårdsföretagen, pälsfarmerna, 
rennäringsföretagen och övriga kunder 
inom jord- och skogsbruksministeriets an-
svarsområde samt lägenheter med ett eller 
flera produktionsdjur eller andra djurhåll-
ningsenheter, samt statistikregister. Till-
sammans utgör dessa register landsbygds-
näringsregistret. Nämnda företag och enhe-
ter benämns nedan registerenheter. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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2 § 

Registrets ändamål 

Uppgifterna i registret används inom 
landsbygdsnäringsförvaltningen vid för-
valtning och övervakning av stöd, vid an-
nan beredning av beslutsfattandet, vid pla-
nering av åtgärder och vid uppföljning och 
kontroll av deras verkningar, för statistiska 
ändamål och för forskning. Vidare kan 
uppgifterna i registret användas för verk-
ställande av uttag av den ersättning enligt 6 
c § i lagen om växtförädlarrätt (789/1992) 
som skall betalas till sortägaren för nyttjan-
de 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. 
 

2 § 

Registrets ändamål 

Uppgifterna i registret används inom jord- 
och skogsbruksministeriets ansvarsområde 
vid förvaltning och övervakning av stöd 
samt tillsyn över iakttagandet av lagstift-
ningen om djurens hälsa och välfärd, växt-
hälsa, insatsvaror som används inom jord-
bruk, jordbruksprodukter och livsmedel, vid 
beredning av beslutsfattandet om de nämn-
da uppgifterna, vid planering av åtgärder 
och uppföljning av deras verkningar, för 
statistiska ändamål och för forskning. Vida-
re 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 be-
stäms om saken i nämnda lag. 
 

 
 

3 §  

Förande av registret  

Jord- och skogsbruksministeriets informa-
tionstjänstcentral svarar för förandet av re-
gistret. Registret används och uppdateras i 
den omfattning som skötseln av de stadgade 
uppgifterna förutsätter av jord- och skogs-
bruksministeriet, jord- och skogsbruksmini-
steriets informationstjänstcentral, anstalten 
för veterinärmedicin och livsmedel, kon-
trollcentralen för växtproduktion, lands-
bygdsnäringsdistrikten samt kommunernas 
landsbygdsnäringsmyndigheter. Registret 
kan också användas och uppdateras av läns-
styrelserna, kommunveterinärerna och be-
siktningsveterinärerna i den omfattning till-
synen över veterinära stadganden och be-
stämmelser samt administrationen av denna 
förutsätter. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 

Förande av registret 

Registret förs av Landsbygdsverket, 
Livsmedelssäkerhetsverket och jord- och 
skogsbruksministeriets informationstjänst-
central, var och en av dem till den del som 
gäller det egna ansvarsområdet. Jord- och 
skogsbruksministeriets informationstjänst-
central svarar för det tekniska upprätthål-
landet av registret. Registret används och 
uppdateras i den omfattning som skötseln 
av de föreskrivna uppgifterna förutsätter av 
jord- och skogsbruksministeriet, Lands-
bygdsverket, Livsmedelssäkerhetsverket, 
jord- och skogsbruksministeriets informa-
tionstjänstcentral, arbetskrafts- och när-
ingscentralerna, kommunernas landsbygds-
närings- och livsmedelstillsynsmyndigheter, 
länsstyrelserna och kommunalveterinärer-
na. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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7 § 

Givande och utlämnande av registeruppgif-
ter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jord- och skogsbruksministeriet beslutar 

om utlämnande av uppgifter till utomståen-
de.  
 

7 § 

Givande och utlämnande av registeruppgif-
ter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Den registeransvarige beslutar om ut-

lämnande 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. 

Om skifte av gårdsbruksenhet som hör 
till kvarlåtenskap 

8 § 
Innan ett slutligt arvskifte enligt detta ka-

pitel förrättas skall skiftesmannen, vid be-
hov eller då en delägare i dödsboet yrkar 
det, begära utlåtande av det lantbruksdi-
strikt 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 med-
lemmarna av hans familj kan få sin huvud-
sakliga utkomst av den eller utgör de i kvar-
låtenskapen ingående lägenheterna och lä-
genhetsdelarna var för sig eller tillsammans 
med lägenheter och lägenhetsdelar som ägs 
av den lämpliga övertagaren av gårdsbruket 

25 kap. 

Om skifte av gårdsbruksenhet som hör till 
kvarlåtenskap 

8 § 
Innan ett slutligt arvskifte enligt detta ka-

pitel förrättas skall skiftesmannen, vid be-
hov eller då en delägare i dödsboet yrkar 
det, begära utlåtande av den arbetskrafts- 
och näringscentral inom vilken driftscentret 
för den gårdsbruksenhet som helt eller del-
vis hör till kvarlåtenskapen är beläget. Utlå-
tandet skall gälla följande frågor: 

1) är den gårdsbruksenhet som hör till 
kvarlåtenskapen sådan att odlaren och med-
lemmarna av hans familj kan få sin huvud-
sakliga utkomst av den eller utgör de i kvar-
låtenskapen ingående lägenheterna och lä-
genhetsdelarna var för sig eller tillsammans 
med lägenheter och lägenhetsdelar som ägs 
av den lämpliga övertagaren av gårdsbruket 
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eller hans make, eller tillsammans med den 
del som i fall som avses i 1 b § 2 mom. till-
hör den efterlevande maken, ett sådant 
gårdsbrukskomplex att odlaren och med-
lemmarna av hans familj kan få sin huvud-
sakliga utkomst av det, 

2) har den som önskar att en gårdsbruks-
enhet, lägenhet eller lägenhetsdel, som hör 
till kvarlåtenskapen, i enlighet med detta 
kapitel skall tas med i hans arvslott tillräck-
liga yrkesförutsättningar att idka gårdsbruk, 

3) vem av flera sådana lämpliga övertaga-
re av gårdsbruk, som önskar att en i kvarlå-
tenskapen ingående gårdsbruksenhet, lä-
genhet eller lägenhetsdel i enlighet med det-
ta 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 lantbruksdi-
striktets utlåtande, kan han inom en månad 
från det han bevisligen fick del av detta be-
gära utlåtande av jordbruksstyrelsen om de 
omständigheter som nämns i 1 mom. Jord-
bruksstyrelsen skall sända utlåtandet till den 
som har begärt det och till skiftesmannen. 
 

Lantbruksdistriktet och jordbruksstyrelsen 
skall avge utlåtandena i brådskande ord-
ning. 
 

eller hans make, eller tillsammans med den 
del som i fall som avses i 1 b § 2 mom. till-
hör den efterlevande maken, ett sådant 
gårdsbrukskomplex att odlaren och med-
lemmarna av hans familj kan få sin huvud-
sakliga utkomst av det, 

2) har den som önskar att en gårdsbruks-
enhet, lägenhet eller lägenhetsdel, som hör 
till kvarlåtenskapen, i enlighet med detta 
kapitel skall tas med i hans arvslott tillräck-
liga yrkesförutsättningar att idka gårdsbruk, 

3) vem av flera sådana lämpliga övertaga-
re av gårdsbruk, som önskar att en i kvarlå-
tenskapen ingående gårdsbruksenhet, lä-
genhet eller lägenhetsdel i enlighet med det-
ta 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 Lands-
bygdsverket 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.  

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
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11. 

Lag 

om ändring av lagen om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översväm-
ningar  

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 18 mars 1983 om ersättande av skador som förorsakats av exceptio-

nella översvämningar (284/1983) 4 § 1 mom. samt 5 och 7 §, av dem 4 § 1 mom. och 5 § så-
dana 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 skadelidan-

de inom en av jord- och skogsbruksministe-
riet fastställd tid göra en ersättningsansökan 
hos landsbygdsnäringsmyndigheten i den 
kommun inom vilken den skadade fastighe-
ten 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 driftscent-
rum är beläget. 

 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

4 § 
Landsbygdsverket meddelar föreskrifter 

om inom vilken tid den skadelidande för att 
få ersättning skall göra en ersättningsansö-
kan hos landsbygdsnäringsmyndigheten i 
den kommun inom vilken den skadade fas-
tigheten eller det skadade lösöret finns eller, 
ifall det är fråga om en skada som har drab-
bat en gårdsbruksenhet eller där befintligt 
lösöre, hos landsbygdsnäringsmyndigheten 
i den kommun där gårdsbruksenhetens 
driftscentrum är beläget. Landsbygdsverket 
meddelar föreskrifter om den ansöknings-
blankett 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 jord- och skogs-
bruksministeriet.  Kommunens landsbygds-
näringsmyndighet skall, efter att ha utfört 
de värderingar som anges i 2 mom., lämna 
in till Landsbygdsverket kopior av ansök-
ningarna och värderingsprotokollen, av bi-
lagorna till ansökan och av de andra hand-
lingar som behövs. 

 
5 §  

Landsbygdsnäringsmyndigheten fattar be-
slut om beviljande av ersättning och betalar 
ersättningen sedan jord- och skogsbruksmi-
nisteriet har konstaterat att det är fråga om 
ersättande av skador som avses i denna lag 

5 §  
Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet 

beslutar om beviljande av ersättning och be-
talar ersättningen sedan Landsbygdsverket i 
de enskilda fallen har konstaterat att det är 
fråga om ersättande av skador som avses i 
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och ställt behövliga anslag till landsbygds-
näringsmyndighetens disposition. Jord- och 
skogsbruksministeriet beslutar, med beak-
tande av disponibla anslag, vilka skador 
som skall ersättas och kostnadsbeloppen 
samt med beaktande av 6 § vilken andel 
som skall ersättas av de skador och kostna-
der som orsakats av översvämning och som 
avses i 2 §, varvid den andel som skall er-
sättas kan vara olika stor för skador och 
kostnader av olika slag. 
 

denna lag och inom ramen för anslaget har 
ställt de utgående från de enskilda fallen 
uträknade och för ersättande av skadorna 
behövliga medlen till landsbygdsnärings-
myndighetens disposition. Genom förord-
ning av jord- och skogsbruksministeriet be-
stäms om ersättningsprocenten, som kan 
vara olika stor för skador och kostnader av 
olika slag.  
 

 
7 §  

Om i denna lag inte annat är stadgat, iakt-
tages dessutom i tillämpliga delar vad som 
är stadgat i lagen om handhavande av ut-
delnings- och övervakningsuppgifter beträf-
fande lantbruksstödet (88/71). 
 

7 § 
Om inte något annat bestäms i denna lag, 

iakttas dessutom i tillämpliga delar lagen 
om förfarandet vid skötseln av stöduppgif-
ter 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 skördeskador  

 
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 
 

6 § 

Växtarternas priser per enhet 

För växtarter som är ersättningsgilla en-
ligt denna lag fastställs årligen genom för-
ordning av jord- och skogsbruksministeriet 
priser per enhet vilka tillämpas vid värde-
ringen av skördeskador. Som beräknings-
grund för priset per enhet anses interven-
tionspriset eller det marknadspris som beta-

6 § 

Växtarternas priser per enhet 

I fråga om växtarter som är ersättnings-
gilla enligt denna lag meddelar Lands-
bygdsverket årligen föreskrifter om priser 
per enhet vilka tillämpas vid värderingen av 
skördeskador. Som beräkningsgrund för 
priset per enhet anses interventionspriset el-
ler det marknadspris som betalats året före 
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lats året före skadeåret, varvid även senare 
utveckling på marknaden kan beaktas. Om 
inget interventions- eller marknadspris 
finns, bestämmer jord- och skogsbruksmi-
nisteriet priset per enhet efter att ha hört de-
legationen för skördeskador. Vid bestäm-
mandet av priset per enhet kan beaktas pro-
duktionsstöd som betalas för växtarten. 
 

skadeåret, varvid även senare utveckling på 
marknaden kan beaktas. Om inget interven-
tions- 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 § 

Normskörd 

För bestämmandet av normskördar inde-
las 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 ge-
nomsnittliga årsskörd per arealenhet som 
erhållits från normskördeområdet. Norm-
skörden beräknas på grundvalen av skörde-
statistiken för de fem år som föregår skade-
året såsom ett aritmetiskt medelvärde. Från 
detta beräkningssätt kan avvikelse göras av 
särskilda skäl eller om behövlig skördestati-
stik inte står till förfogande. 

Värdet av en växtarts normskörd beräknas 
så att det pris per enhet som jord- och 
skogsbruksministeriet fastställt för den ifrå-
gavarande växtarten används som koeffici-
ent. 

Med värdet av brukningsenhetens norm-
skörd avses summan av värdena av de på 
brukningsenheten odlade enligt denna lag 
ersättningsgilla växtarternas normskördar 
multiplicerade med odlingsarealerna. 
 

7 § 

Normskörd 

Med växtartens normskörd avses den ge-
nomsnittliga årsskörd per arealenhet som 
erhållits från normskördeområdet. Norm-
skörden beräknas på grundval av skördesta-
tistiken för de fem år som föregår skadeåret 
såsom ett aritmetiskt medelvärde. Från detta 
beräkningssätt kan avvikelse göras av sär-
skilda 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 Landsbygds-
verket används som koefficient. 

 
 
 
 
 
Med värdet av brukningsenhetens norm-

skörd avses summan av värdena av de på 
brukningsenheten odlade enligt denna lag 
ersättningsgilla växtarternas normskördar 
multiplicerade med odlingsarealerna. 

För bestämmandet av normskördar inde-
las landet i normskördeområden vilka ut-
görs av arbetskrafts- och näringscentraler-
nas verksamhetsområden.  Landsbygdsver-
ket meddelar årligen föreskrifter om norm-
skördar per växtart för respektive norm-
skördeområde. 
 

 
8 § 

Lägenhetsbestämd skördeskadeersättning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ersättning enligt denna paragraf skall sö-

kas innan skörden inleds på skadeområdet. 

8 § 

Lägenhetsbestämd skördeskadeersättning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ersättning enligt denna paragraf skall sö-

kas innan skörden inleds på skadeområdet. 
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Ersättning för övervintringsskada skall sö-
kas innan det skadade växtbeståndet bryts 
upp, dock senast den 30 juni efter det att 
skadan uppdagats. Ersättningsfrågan hand-
läggs av landsbygdsnäringsmyndigheten i 
den kommun inom vilken brukningsenhe-
tens driftscentrum finns. Närmare bestäm-
melser om ansökningsförfarandet kan utfär-
das genom förordning av jord- och skogs-
bruksministeriet. 
 

Ersättning för övervintringsskada skall sö-
kas innan det skadade växtbeståndet bryts 
upp, dock senast den 30 juni efter det att 
skadan uppdagats. Ersättningsfrågan hand-
läggs av landsbygdsnäringsmyndigheten i 
den kommun inom vilken brukningsenhe-
tens driftscentrum finns. Landsbygdsverket 
kan meddela föreskrifter om ansökningsför-
farandet. 
 

 
10 § 

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighets 
uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kommunens landsbygdsnäringsmyndig-

het skall tillställa jord- och skogsbruksmini-
steriet de uppgifter som hänför sig till skör-
deskadeersättningarna på det sätt som när-
mare bestäms genom förordning av jord- 
och skogsbruksministeriet. 
 

10 § 

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighets 
uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kommunens landsbygdsnäringsmyndig-

het skall tillställa Landsbygdsverket de 
uppgifter som hänför sig till skördeskadeer-
sättningarna. Landsbygdsverket kan medde-
la föreskrifter om förfarandena i anslutning 
till inlämnandet av uppgifter. 
 

 
11 § 

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 de-
legationen ingår företrädare för jord- och 
skogsbruksministeriet, finansministeriet och 
lantbruksproducenternas centralorganisa-
tioner. Angående delegationen och dess 
uppgifter föreskrivs närmare genom förord-
ning av statsrådet. 
 

11 § 

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 och Lands-
bygdsverket i frågor som gäller ersättande 
av skördeskador. I delegationen ingår före-
trädare för jord- och skogsbruksministeriet, 
finansministeriet, Landsbygdsverket och 
lantbruksproducenternas centralorganisa-
tioner. Angående delegationen och dess 
uppgifter föreskrivs närmare genom förord-
ning av statsrådet. 

——— 
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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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 kvot-

system 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 §  

Tillämpningsområde  

Denna lag gäller en övergång från det fin-
ländska tvåprissystemet för mjölk till ett 
kvotsystem enligt Europeiska gemenska-
pens råds förordning (EEG) nr 3950/92 om 
införande av en tilläggsavgift inom sektorn 
för mjölk och mjölkprodukter samt till till-
lämpning av kompletterande gemen-
skapslagstiftning från och med den 1 april 
1995.  
 

1 § 

Tillämpningsområde 

Denna lag gäller tillämpning av rådets 
förordning (EG) nr 1788/2003 om införan-
de av en avgift inom sektorn för mjölk och 
mjölkprodukter, nedan rådets förordning, 
och av kompletterande gemenskapslagstift-
ning. 
 

 
2 §  

Behörig myndighet  

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

Ministeriet kan i fråga om någon uppgift 
eller uppgiftskategori överföra uppgifter 
som hör till dess behörighet på landsbygds-
näringsdistrikten. Referenskvantiteten och 
den fettprocent som hör samman med refe-
renskvantiteten (grundfettprocent) fastställs 
av det landsbygdsnäringsdistrikt inom vars 
verksamhetsområde gårdsbruksenhetens 
driftscentrum är beläget. 
 

2 § 

Behörig myndighet 

Verkställigheten av denna lag ankommer 
på jord- och skogsbruksministeriet, Lands-
bygdsverket och arbetskrafts- och närings-
centralerna. 

Landsbygdsverket kan i fråga om någon 
uppgift eller uppgiftskategori överföra upp-
gifter som hör till dess behörighet på ar-
betskrafts- och näringscentralerna. Refe-
renskvantiteten och den fettprocent som hör 
samman med referenskvantiteten (grund-
fettprocent) fastställs av den arbetskrafts- 
och näringscentral inom vars verksamhets-
område gårdsbruksenhetens driftscentrum 
är beläget. 
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I landskapet Åland utför länsstyrelsen de 
uppgifter som enligt denna lag ankommer 
på landsbygdsnäringsdistrikten.  

I landskapet Åland utför länsstyrelsen de 
uppgifter som enligt denna lag ankommer 
på arbetskrafts- och näringscentralerna.  

 
3 §  

Register  

Jord- och skogsbruksministeriet godkän-
ner mjölkuppköparna samt för register över 
mjölkuppköpare, mjölkproducenter, fast-
ställda 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.  
 

3 § 

Register 

Landsbygdsverket godkänner mjölkupp-
köparna och för ett register där det införs 
uppgifter om fastställda referenskvantiteter, 
fettprocenter och avgifter som skall betalas 
samt behövliga individualiserings- och kon-
taktuppgifter i fråga om mjölkuppköpare 
och producenter. Beträffande offentligheten 
för uppgifterna i registret, utlämnandet av 
dem och avgifterna för utlämnandet tilläm-
pas lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet (621/1999), och beträffande 
behandlingen av personuppgifter tillämpas 
personuppgiftslagen (523/1999). Uppgif-
terna 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 Europeis-
ka gemenskapens regelverk förutsätter.  

Närmare bestämmelser om förvaltningen 
av registret kan meddelas genom förord-
ning av statsrådet. Landsbygdsverket kan 
meddela föreskrifter om det tekniska förfa-
randet vid driften av informationssystemet, 
sökkriterierna och andra villkor för an-
vändningen av systemet.  

 
4 §  

Referenskvantiteter för mejerimjölk  

Landsbygdsnäringsdistriktet fastställer på 
producentens ansökan eller på grundval av 
en registrerad uppköpares anmälan en indi-
viduell referenskvantitet och grundfettpro-
cent 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.  
 

4 § 

Referenskvantitet för leveranser 

Arbetskrafts- och näringscentralen fast-
ställer på ansökan av en sådan producent 
som avses i artikel 5 punkt c i rådets för-
ordning en individuell referenskvantitet och 
grundfettprocent för en producent som i en-
lighet med artikel 5 punkt f i rådets förord-
ning börjar leverera mjölk till en uppköpare 
som avses i artikel 5 punkt e. Referenskvan-
titeten 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 le-
verera till den ovan avsedda uppköparen.  

 



 RP 218/2006 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

107

5 §  

Grund för referenskvantiteten  

Grund för fastställandet av den referens-
kvantitet mejerimjölk som en lägenhet för-
fogar över under den period som börjar den 
1 april 1995 är den produktionskvot som 
gäller för producenten enligt lagen om tem-
porära produktionskvoter för mjölk 
(570/84). Som grundfettprocent fastställs 
den genomsnittliga fetthalten i mjölk som 
lägenheten levererat till mejeri 1994.  
 

5 §  

Grund för referenskvantiteten  

(upphävs) 

 
6 § 

Referenskvantiteter för direktförsäljning 

Arbetskrafts- och näringscentralen fast-
ställer på ansökan en individuell referens-
kvantitet för en producent som säljer mjölk 
eller mjölkekvivalenter direkt för konsum-
tion. 
 
 
 
 
 
 
 

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer 
ekvivalenter för ost och andra mjölkproduk-
ter, 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 ansök-
ningsförfarandet.  
 

6 §  

Referenskvantitet för direktförsäljning 

Arbetskrafts- och näringscentralen fast-
ställer på ansökan av producenten en indi-
viduell referenskvantitet för direktförsälj-
ning för en producent som bedriver sådan 
direktförsäljning som avses i artikel 5 punkt 
g i rådets förordning. Referenskvantiteten 
för direktförsäljning är den kvantitet, ut-
tryckt i liter, som producenten under pro-
duktionsperioden har rätt att utan någon 
överskridningsavgift 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 un-
dantag för grädde och smör, som levereras 
från lägenheten. 
 

 
7 §  

Uppköparens meddelande och fastställande 
av referenskvantiteter  

En registrerad uppköpare skall meddela 
jord- och skogsbruksministeriet eller en av 
ministeriet utsedd registeransvarig och 
producenten samt landsbygdsnäringsdi-
striktet i 5 § avsedd produktionskvot och 
fettprocent hos mjölken i fråga om de pro-
ducenter som levererar mjölk till mejeri den 
31 mars 1995. 

7 §  

Uppköparens meddelande och fastställande 
av referenskvantiteter  

(upphävs) 
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Om mjölkproducenten anser att den pro-
duktionskvot som uppköparen meddelat inte 
motsvarar lägenhetens gällande produk-
tionskvot eller att mjölkens fettprocent är 
större än vad som meddelats, skall produ-
centen inom 30 dagar efter att han fått det 
meddelande som avses i 1 mom. söka änd-
ring hos landsbygdsnäringsdistriktet genom 
skriftligt rättelseyrkande. Av särskilda skäl 
kan också en ansökan som gjorts senare 
behandlas. 

Landsbygdsnäringsdistriktet skall medde-
la den sammanlagda kvantiteten av produk-
tionskvoterna till jord- och skogsbruksmini-
steriet. Jord- och skogsbruksministeriet 
fastställer den procentandel av produk-
tionskvoten som skall fastställas som refe-
renskvantitet för de enskilda producenter-
na. Referenskvantiteten och grundfettpro-
centen betraktas som fastställd utan något 
särskilt beslut genom det meddelande om 
saken som landsbygdsnäringsdistriktet sän-
der till den registrerade uppköparen. Jord- 
och skogsbruksministeriet meddelar närma-
re föreskrifter om de meddelanden som av-
ses i denna paragraf.  
 

8 § 

Försummad tilläggsavgift 

Om den avgiftsskyldige inte på eget initi-
ativ har betalt tilläggsavgift för överskrid-
ning 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 tillämpningsföre-
skrifter för rådets förordning (EEG) nr 
3950/92 om införande av en tillläggsavgift 
inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

8 § 

Försummad överskridningsavgift 

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

 
8 a §  

Nationell reserv  

Gårdsbrukets utvecklingsfonds medel får 
användas till förmedling av referenskvanti-
teter för mjölk från den nationella reserven 
till mjölkproducenter så att förskottsbetal-

8 a §  

Nationell reserv  

(upphävs) 
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ning uppbärs hos köparna vid försäljning 
av referenskvantiteter och de förskottsbe-
talningar som redovisats som inkomst till 
fonden används för köp av referenskvantite-
ter 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. Refe-
renskvantiteter som köpts till reserven kan 
härvid överlåtas vidare till producenterna 
så som vederbörande ministerium bestäm-
mer närmare.  
 
 

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 kvot-
systemet för mjölk och mjölkprodukter 
fungerar i Finland och vid behov ge förslag 
om genomförandet, tillämpningen och ut-
vecklingen av systemet. 

Delegationen har en ordförande, en vice 
ordförande och högst fem andra medlem-
mar som skall företräda jord- och skogs-
brukministeriet, jordbruksproducenternas 
centralorganisationer och mejeriföretagen. 
För medlemmarna kan utses personliga 
suppleanter. 

Angående delegationen gäller vad som 
bestäms i statsrådets beslut om kommittéer 
(218/88).  
 

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 kvot-
systemet för mjölk och mjölkprodukter 
fungerar i Finland och att vid behov ge för-
slag om genomförandet, tillämpningen och 
utvecklingen av systemet. 

Delegationen har en ordförande, en vice 
ordförande och högst sex andra medlemmar 
som skall företräda jord- och skogsbruks-
ministeriet, Landsbygdsverket, lantbruks-
producenternas centralorganisationer och 
mejeriföretagen. Personliga suppleanter i 
delegationen kan utses för medlemmarna. 
 

 
11 §  

Ändringssökande  

Ändring i beslut som landsbygdsnärings-
distriktet har fattat med stöd av denna lag 
får sökas genom besvär hos landsbygdsnär-
ingarnas besvärsnämnd inom 30 dagar från 
den dag då den som söker ändring fick del 
av beslutet. Hos besvärsnämnden överkla-
gas också beslut som länsstyrelsen i land-
skapet Åland har fattat i ärenden som avses 
i denna lag. 
— — — — — — — — — — — — — —  

11 § 

Ändringssökande 

Ändring i Landsbygdsverkets och arbets-
krafts- och näringscentralens beslut får sö-
kas genom besvär hos landsbygdsnäringar-
nas besvärsnämnd på det sätt som före-
skrivs i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996). Hos besvärsnämnden söks änd-
ring genom besvär också i beslut som läns-
styrelsen i landskapet Åland har fattat. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
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Ändring i besvärsnämndens samt veder-
börande ministeriums beslut får sökas ge-
nom besvär hos högsta förvaltningsdomsto-
len i den ordning som föreskrivs i förvalt-
ningsprocesslagen (586/1996). Ändring i 
besvärsnämndens beslut får sökas endast 
om högsta förvaltningsdomstolen beviljar 
besvärstillstånd. Tillstånd kan beviljas en-
dast om det med avseende på lagens till-
lämpning i andra liknande fall eller för att 
rättspraxis skall vara enhetlig är viktigt att 
föra ärendet till högsta förvaltningsdomsto-
len för avgörande eller om det finns någon 
annan vrbande orsak att bevilja tillstånd. 
Besvärsnämndens beslut skall följas även 
om det har överklagats, om inte besvärs-
myndigheten beslutar något annat. 
 

Ändring i besvärsnämndens samt jord- 
och skogsbruksministeriets beslut får sökas 
genom besvär hos högsta förvaltningsdom-
stolen på det sätt som föreskrivs i förvalt-
ningsprocesslagen. Ändring i besvärs-
nämndens beslut får sökas genom besvär, 
om högsta förvaltningsdomstolen beviljar 
besvärstillstånd. 
 

 
13 a §  

Tillämpning på arbetskrafts- och närings-
centralerna  

Vad som i denna lag eller med stöd av 
den stadgas eller bestäms om landsbygds-
näringsdistriktet och dess verksamhetsom-
råde gäller arbetskrafts- och näringscentra-
len och dess verksamhetsområde. 
 

13 a §  

Tillämpning på arbetskrafts- och närings-
centralerna  

(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 förvaltningen av landsbygdsnäringar i kommunerna 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen av den 20 december 1991 om förvaltningen av landsbygdsnäringar i kom-

munerna (1558/1991) 6 §, och 
ändras 1 § 2 mom. samt 5 §, sådana de lyder, 1 § 2 mom. i lag 48/2000 och 5 § delvis änd-

rad i lag 694/1992, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kommunen skall lämna handräckning och 
ge utlåtanden och redogörelser till jord- och 
skogsbruksministeriet, jord- och skogs-
bruksministeriets 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, Livsmedelssäker-
hetsverket, Landsbygdsverket, jord- och 
skogsbruksministeriets informationstjänst-
central, arbetskrafts- och näringscentralen 
och andra statliga myndigheter i ärenden 
som hör samman med landsbygdsnäringar-
na samt rennäringen och naturnäringarna. 
 

 
5 § 

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

 
Kommunerna beviljas statsandel för sköt-

seln av de i 1 § nämnda uppgifterna enligt 
lagen om statsandelar till kommunerna 
(688/92). 
 

5 § 
Tillsynen över det kommunala organets 

verksamhet utövas av arbetskrafts- och när-
ingscentralerna, Landsbygdsverket och 
jord- och skogsbruksministeriet i fråga om 
de uppgifter som nämns i 1 §. 

Kommunerna beviljas statsandel för sköt-
seln av de i 1 § nämnda uppgifterna enligt 
lagen om statsandelar till kommunerna 
(1147/1996). 
 

 
6 §  

Ändring i ett beslut av det kommunala or-
gan som avses i 1 § 1 mom. får sökas ge-
nom besvär hos landsbygdsdistriktet inom 
30 dagar från delfåendet. Beslutet delges 
enligt lagen om delgivning i förvaltnings-
ärenden (232/66). Besvärsskriften får inom 
denna tid också lämnas in till det kommu-
nala organet enligt denna lag, som skall 
sända den till landsbygdsdistriktet jämte sitt 
utlåtande. 

6 § 
(upphävs) 
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Ändring i landsbygdsdistriktets beslut får 
sökas genom besvär hos jordbruksstyrelsen 
enligt lagen om ändringssökande i förvalt-
ningsärenden (154/50). Besvärsskriften får 
inom den föreskrivna tiden också lämnas in 
till landsbygdsdistriktet, som skall sända 
den till jordbruksstyrelsen jämte sitt utlå-
tande.  

Vad som stadgas i 1 och 2 mom. tillämpas 
inte när någon lag eller förordning förbju-
der 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 be-
nämns pensionsanstalten. Finns det ingen 
lantbrukssekreterare i kommunen, sköts de 
uppgifter som enligt denna lag hör till ho-
nom av lantbruksnämnden eller motsvaran-
de organ eller av någon annan myndighet. 
Vad denna lag stadgar om lantbrukssekre-
terare gäller på motsvarande sätt nämnda 
myndighet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

14 §  
För verkställigheten av denna lag svarar 

jord- och skogsbruksministeriet, Lands-
bygdsverket, arbetskrafts- och näringscen-
tralerna, kommunernas landsbygdsnär-
ingsmyndigheter samt lantbruksföretagarnas 
pensionsanstalt, som avses i lagen om pen-
sion för lantbruksföretagare, nedan pen-
sionsanstalten. 

 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
——— 
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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, 
landsbygdsnäringsdistriktet och lantbruks-
företagarnas pensionsanstalt. 
 

28 § 
För verkställigheten av denna lag svarar 

jord- och skogsbruksministeriet, Lands-
bygdsverket, kommunernas landsbygdsnär-
ingsmyndigheter, arbetskrafts- och närings-
centralerna och pensionsanstalten. 
 

 
31 §  

Kommunens landsbygdsnäringsmyndig-
het och landsbygdsnäringsdistriktet skall 
vid sidan av pensionsanstalten övervaka att 
mottagaren av avträdelseersättning inte be-
driver lantbruk eller renskötsel för egen el-
ler gemensam räkning och att förbindelser 
enligt denna lag iakttas. 

31 § 
Kommunernas landsbygdsnäringsmyn-

digheter, arbetskrafts- och näringscentra-
lerna och Landsbygdsverket skall vid sidan 
av pensionsanstalten övervaka att mottaga-
ren av avträdelseersättning inte bedriver 
lantbruk eller renskötsel för egen eller ge-
mensam 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 lantbruksföretagare 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 28 december 1990 om generationsväxlingspension för lantbruksföre-

tagare (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 

jord- och skogsbruksministeriet, lands-
bygdsnäringsdistrikten, kommunernas 
landsbygdsnäringsmyndigheter samt lant-
bruksföretagarnas pensionsanstalt enligt la-
gen om pension för lantbruksföretagare. 
Nämnda anstalt kallas i denna lag pensions-
anstalten. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

35 § 
För verkställigheten av denna lag svarar 

jord- och skogsbruksministeriet, Lands-
bygdsverket, arbetskrafts- och näringscen-
tralerna, kommunernas landsbygdsnär-
ingsmyndigheter samt pensionsanstalten. 

 
 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
38 § 

Det ankommer på kommunens lands-
bygdsnäringsmyndighet och landsbygdsnär-
ingsdistriktet att vid sidan av pensions an-
stalten övervaka att mottagaren av genera-
tionsväxlingspension så som förutsätts i 
denna lag avstår från att bedriva lantbruk, 
yrkesfiske och renskötsel samt att övertaga-
ren infriar sin i 10 § 1 mom. 3 punkten av-
sedda utfästelse att fortsätta gårdsbruket. 
 

38 § 
Kommunernas landsbygdsnäringsmyn-

digheter, arbetskrafts- och näringscentra-
lerna och Landsbygdsverket skall vid sidan 
av pensionsanstalten övervaka att mottaga-
ren 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 ly-
der, 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, arbetskrafts- och när-
ingscentralen eller kommunens lands-
bygdsnäringsmyndighet kan vid behov av 
den som får avträdelsestöd kräva utredning 
om att han eller hon fortfarande uppfyller 
villkoren för avträdelsestöd. Om stödtaga-
ren inte inom en för honom eller henne ut-
satt skälig tid lämnar nämnda utredning, 
kan pensionsanstalten besluta att utbetal-
ningen av avträdelsestödet avbryts tills ut-
redningen har lämnats. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

30 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Pensionsanstalten, Landsbygdsverket, ar-
betskrafts- och näringscentralen eller kom-
munens landsbygdsnäringsmyndighet kan 
vid behov av den som får avträdelsestöd 
kräva utredning om att han eller hon fortfa-
rande uppfyller villkoren för avträdelsestöd. 
Om stödtagaren inte inom en för honom el-
ler 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 landsbygdsnäringsmyndighe-
ter, arbetskrafts- och näringscentralerna, 
jord- och skogsbruksministeriet, Renbetes-
lagsföreningen och pensionsanstalten. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jord- och skogsbruksministeriet ingår 
med pensionsanstalten och vid behov med 
Ålands landskapsstyrelse ett sådant avtal 
om användningen av Europeiska gemen-
skapens medel som avses i artikel 4.1 i rå-
dets förordning (EG) nr 1258/1999 om fi-
nansiering av den gemensamma jordbruks-
politiken. I avtalet anges de uppgifter som 
pensionsanstalten och Ålands landskapssty-
relse skall sköta i stället för ett utbetal-
ningsställe på det sätt som bestäms om dem 
i lag, nämnda förordning av rådet och i för-
ordning av statsrådet. I avtalet kan också tas 

34 § 
För verkställigheten av denna lag svarar 

kommunernas landsbygdsnäringsmyndighe-
ter, arbetskrafts- och näringscentralerna, 
Landsbygdsverket, jord- och skogsbruksmi-
nisteriet, Renbeteslagsföreningen och pen-
sionsanstalten. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Landsbygdsverket ersätter jord- och 
skogsbruksministeriet som avtalspart i det 
avtal om användningen av Europeiska ge-
menskapens medel som jord- och skogs-
bruksministeriet ingått med pensionsanstal-
ten och som avses i artikel 4.1 i rådets för-
ordning (EG) nr 1258/1999 om finansiering 
av den gemensamma jordbrukspolitiken. I 
avtalet anges de uppgifter som pensionsan-
stalten skall sköta i stället för den utbeta-
lande myndigheten på det sätt som bestäms 
om dem i lag, nämnda förordning av rådet 
och i förordning av statsrådet. Vid behov 
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in bestämmelser om tekniska omständighe-
ter som behövs för att pensionsanstaltens 
och Ålands landskapsstyrelses lagstadgade 
informationsskyldighet och andra skyldig-
heter skall kunna uppfyllas, såsom verifie-
ring av utgifternas riktighet, tillhandahål-
landet av uppgifter som behövs för utbetal-
ningsställets redovisning av utgifterna och 
andra redovisningar samt tidsfristerna för 
dem. 
 

kan Landsbygdsverket också ändra avtalet 
eller förlänga dess giltighetstid på det sätt 
som därom bestäms i gemenskapens lag-
stiftning. I avtalet kan också tas in bestäm-
melser om tekniska omständigheter som 
behövs för att pensionsanstaltens lagstadga-
de upplysningsskyldighet och andra skyl-
digheter skall kunna uppfyllas, såsom veri-
fiering av utgifternas riktighet, tillhandahål-
landet av uppgifter som behövs för den ut-
betalande myndighetens redovisning av ut-
gifterna och andra redovisningar samt tids-
fristerna för dem. 
 

 
36 § 

Kommunens landsbygdsnäringsmyndig-
heter, 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 för-
värvaren iakttar förbindelserna enligt denna 
lag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

36 § 
Kommunernas landsbygdsnäringsmyn-

digheter, arbetskrafts- och näringscentraler-
na, Landsbygdsverket och jord- och skogs-
bruksministeriet skall vid sidan av pen-
sionsanstalten övervaka att mottagaren av 
avträdelsestöd inte bedriver jordbruk och att 
såväl avträdaren som förvärvaren iakttar 
förbindelserna enligt denna lag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
40 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Pensionsanstalten har skyldighet att läm-

na jord- och skogsbruksministeriet nödvän-
diga uppgifter om förmånsmottagare och 
förbindelsegivare enligt denna lag för över-
vakning av stödsystemet för beskogning av 
åker enligt lagen om strukturpolitiska åt-
gärder inom jord- och skogsbruket 
(1303/1994). 
 

40 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Pensionsanstalten är skyldig att lämna 
jord- och skogsbruksministeriet, Lands-
bygdsverket och arbetskrafts- och närings-
centralen nödvändiga uppgifter för skötseln 
av uppgifterna enligt 36 § 1 mom. samt för 
övervakning av stödsystemet för beskog-
ning av åker enligt lagen om strukturpoli-
tiska 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 § 

Verkställighet av lagen 

För verkställigheten av denna lag svarar 
kommunernas landsbygdsnäringsmyndig-
het, arbetskrafts- och näringscentralerna, 
jord- och skogsbruksministeriet och pen-
sionsanstalten. 

63 § 

Verkställighet av lagen 

För verkställigheten av denna lag svarar 
kommunens landsbygdsnäringsmyndighet, 
arbetskrafts- och näringscentralerna, 
Landsbygdsverket, jord- och skogsbruksmi-
nisteriet och pensionsanstalten. 

 
65 § 

Ordnandet av tillsyn 

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

När pensionsanstalten verkställer stödsy-
stemet skall den se till att stöd inte betalas i 
strid med förbindelserna. Pensionsanstalten 
skall ordna sin verksamhet så att jord- och 
skogsbruksministeriet kan övervaka uppfyl-
landet av villkoren för beviljande och betal-
ning av stöd samt infriandet av förbindel-
serna. 

Kommunens landsbygdsnäringsmyndig-
het och arbetskrafts- och näringscentralerna 
skall för sin del övervaka infriandet av av-
givna förbindelser. 
 

65 § 

Ordnandet av tillsyn 

Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar 
för tillsynen över användningen av avträ-
delsestöd. Landsbygdsverket ansvarar för 
genomförandet av tillsynen. Ministeriet har 
rätt att styra och övervaka pensionsanstal-
tens verksamhet till den del pensionsanstal-
ten utför uppgifter som avses i denna lag. 
Landsbygdsverket har rätt att granska pen-
sionsanstaltens verksamhet i fråga om verk-
ställandet av det stödsystem som avses i 
denna lag. 

När pensionsanstalten verkställer stödsy-
stemet skall den se till att stöd inte betalas i 
strid med förbindelserna. Pensionsanstalten 
skall ordna sin verksamhet så att jord- och 
skogsbruksministeriet och Landsbygdsver-
ket kan övervaka uppfyllandet av villkoren 
för beviljande och betalning av stöd samt 
infriandet av förbindelserna. 

Kommunens landsbygdsnäringsmyndig-
het och arbetskrafts- och näringscentralerna 
skall för sin del övervaka infriandet av av-
givna förbindelser. 
 

 



 RP 218/2006 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

118

66 § 

Utförande av kontroller som gäller stöd- 
tagare och förbindelsegivare 

Jord- och skogsbruksministeriet samt ar-
betskrafts- och näringscentralen har rätt att 
låta sina anställda tjänstemän utan för-
handsanmälan utföra sådana kontroller som 
behövs för tillsynen över iakttagandet av 
villkor för beviljande och betalning av stöd 
samt förbindelser som avses i denna lag. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

66 § 

Utförande av kontroller som gäller stödta-
gare och förbindelsegivare 

Jord- och skogsbruksministeriet, Lands-
bygdsverket samt arbetskrafts- och närings-
centralen har rätt att låta sina anställda 
tjänstemän utan förhandsanmälan utföra så-
dana 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 ären-
den och för verkställande av lagstadgade 

uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jord- och skogsbruksministeriet, arbets-

krafts- och näringscentralen samt kommu-
nens landsbygdsnäringsmyndighet har rätt 
att utan hinder av sekretessbestämmelserna 
och andra begränsningar som gäller erhål-
lande av uppgifter av pensionsanstalten få 
de uppgifter om en mottagare av avträdelse-
stöd och förbindelsegivare som är nödvän-
diga för skötseln av de uppgifter som före-
skrivs i 65 och 66 §. Jord- och skogsbruks-
ministeriet har rätt att få uppgifter om alla 
mottagare av avträdelsestöd och förbindel-
segivare. Arbetskrafts- och näringscentralen 
samt kommunens landsbygdsnäringsmyn-
dighet har rätt att få uppgifter om de stödta-
gare och förbindelsegivare som har avgivit 
förbindelse om en gårdsbruksenhet som är 
belägen inom myndighetens verksamhets-
område. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

70 § 

Rätt att få uppgifter för avgörande av ären-
den och för verkställande av lagstadgade 

uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jord- och skogsbruksministeriet, Lands-

bygdsverket, arbetskrafts- och näringscen-
tralen samt kommunens landsbygdsnär-
ingsmyndighet har rätt att utan hinder av 
sekretessbestämmelserna och andra be-
gränsningar som gäller erhållande av upp-
gifter av pensionsanstalten få de uppgifter 
om en mottagare av avträdelsestöd och för-
bindelsegivare som är nödvändiga för sköt-
seln 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. Arbetskrafts- och när-
ingscentralen samt kommunens lands-
bygdsnäringsmyndighet har rätt att få upp-
gifter om de stödtagare och förbindelsegi-
vare som har avgivit förbindelse om en 
gårdsbruksenhet som är belägen inom myn-
dighetens verksamhetsområde. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
73 § 

Pensionsanstaltens rätt och skyldighet att 
lämna uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Pensionsanstalten skall för uppföljning av 

och tillsyn över användningen av avträdel-
sestöd lämna jord- och skogsbruksministe-

73 § 

Pensionsanstaltens rätt och skyldighet att 
lämna uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Pensionsanstalten skall för uppföljning av 

och tillsyn över användningen av avträdel-
sestöd lämna jord- och skogsbruksministe-
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riet 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. Jord- och skogs-
bruksministeriet samt arbetskrafts- och när-
ingscentralen har rätt att av pensionsanstal-
ten få personbeteckning samt kontaktupp-
gifter för mottagare av avträdelsestöd och 
hans eller hennes make samt för förbindel-
segivare och hans eller hennes make. 
 

riet och Landsbygdsverket de i 70 § 2 mom. 
avsedda uppgifter som behövs för tillsynen 
över användningen av stödet och verkstäl-
ligheten av stödsystemet. Närmare be-
stämmelser om lämnande av uppgifter ut-
färdas genom förordning av statsrådet. 
Jord- och skogsbruksministeriet, Lands-
bygdsverket samt arbetskrafts- och närings-
centralen 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 
 

18 §  

Verkställighet av lagen  

För verkställigheten av denna lag svarar 
vederbörande ministerium, landsbygdsnä- 
ringsdistrikten, kommunernas landsbygds-
näringsmyndigheter och pensionsanstalten. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

18 § 

Verkställighet av lagen 

För verkställigheten av denna lag svarar 
jord- och skogsbruksministeriet, Lands-
bygdsverket, arbetskrafts- och näringscen-
tralerna, kommunernas landsbygdsnär-
ingsmyndigheter och pensionsanstalten. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
20 §  

Tillsyn  

Jord- och skogsbruksministeriet, lands-
bygdsnäringsdistrikten och kommunernas 
landsbygdsnäringsmyndigheter skall vid si-

20 § 

Tillsyn 

Jord- och skogsbruksministeriet, Lands-
bygdsverket, arbetskrafts- och näringscen-
tralerna och kommunernas landsbygdsnär-
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dan om pensionsanstalten utöva tillsyn över 
att den som får nedläggningsstöd inte be-
driver jordbruk för egen eller gemensam 
räkning och att en överlåtare, som lägger 
ned sitt jordbruk, och förvärvaren fullföljer 
förbindelserna i denna lag. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

ingsmyndigheter skall vid sidan om pen-
sionsanstalten 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. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
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: 
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17 f §  
— — — — — — — — — — — — — —  

Social- och hälsovårdsministeriet, Försäk-
ringsinspektionen och finansministeriet har 
rätt att inom skälig tid som dessa bestäm-
mer få även annan skriftlig utredning över 
pensionsanstaltens verksamhet, och de kan 
även på annat sätt granska anstaltens verk-
samhet. Samma rätt gäller för pensions-
skyddscentralen i fråga om i 1 mom. 1 
punkten avsedda pensioner och andra för-
måner samt de uppgifter som ligger till 
grund för dem samt för jord- och skogs-
bruksministeriet i fråga om verksamhet som 
avses i 1 mom. 2 punkten. 
 

17 f §  
— — — — — — — — — — — — — —  

Social- och hälsovårdsministeriet, Försäk-
ringsinspektionen och finansministeriet har 
rätt att inom skälig tid som dessa bestäm-
mer få även annan skriftlig utredning över 
pensionsanstaltens verksamhet, och de kan 
även på annat sätt granska anstaltens verk-
samhet. Samma rätt gäller för pensions-
skyddscentralen i fråga om i 1 mom. 1 
punkten avsedda pensioner och andra för-
måner samt de uppgifter som ligger till 
grund för dem samt för jord- och skogs-
bruksministeriet och Landsbygdsverket i 
fråga om verksamhet som avses 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. 

——— 
 


