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I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om
statligt stöd (300/2001) lagens rubrik samt 1 och 2 §, av dem 1 och 2 § sådana de lyder i lag
187/2008, som följer:

Lag
om tillämpning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd
1§
Avbrott i utbetalningen av stöd samt återkrav
av stöd
Ett beslut av Europeiska kommissionen
om avbrott i utbetalningen eller återkrav av
stöd som avses i artikel 107.1 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt ska verkställas utan dröjsmål i Finland. Beslutet ska
verkställas av den myndighet som beviljat
stödet i fråga. Om stödet beviljats av någon
annan än en myndighet, ska verkställigheten
skötas av den myndighet som ensam eller
tillsammans med andra myndigheter utövar
bestämmande inflytande över den sammanslutning som beviljat stödet. Om det utgående från kommissionens beslut och detta
moment inte är möjligt att specificera någon
behörig myndighet, ansvarar arbets- och näRP 230/2014
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ringsministeriet, nedan ministeriet, för verkställigheten av beslutet.
Ett beslut om återkrav som fattats av kommissionen verkställs genom ett beslut av den
myndighet som ansvarar för återkravet. Beslutet ska innehålla en specificering av de
företag som är skyldiga att återbetala stöd,
det belopp som ska återkrävas och den ränta
som ska betalas på det samt av andra behövliga omständigheter så som bestäms i kommissionens beslut.
Ett beslut om verkställighet av återkrav
som fattats av en nationell myndighet får
verkställas i den ordning som anges i lagen
om verkställighet av skatter och avgifter
(706/2007). Beslutet får överklagas genom
besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt
som anges i förvaltningsprocesslagen
(586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta för-
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valtningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.
Beslutet ska verkställas även om det överklagas.
2§
Lämnande av upplysningar och
anmälningsförfarande
Trots vad som i lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet (621/1999) eller
i någon annan lag föreskrivs om sekretess,
har ministeriet rätt att få de upplysningar som
är nödvändiga för fullgörande av den förpliktelse att lämna upplysningar som föreskrivs i

rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EGfördraget. Ministeriet förmedlar uppgifterna
vidare till Europeiska unionens myndigheter.
Närmare bestämmelser om det nationella
förfaringssättet vid anmälan av stöd och fullgörandet av anmälningsskyldigheten i övrigt
utfärdas vid behov genom förordning av
statsrådet.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av
denna lag tillämpas de bestämmelser som
gällde vid ikraftträdandet.
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