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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i en lag om
ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
samt till lag om ändring av lagen om finansiering av håll-
bart skogsbruk

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att bestämmel-
serna om finansiering av hållbart skogsbruk
skall ändras p.g.a. att stödperioden för tids-
bundna stöd som beviljas för flisning av
energivirke förlängs från år 2003 till år 2007.
Därför föreslås att ikraftträdelsebestämmel-
sen i lagen om ändring av lagen om finansie-
ring av hållbart skogsbruk ändras.

I propositionen föreslås att den bestämmel-
se i lagen om finansiering av hållbart skogs-
bruk som gäller administrativa påföljder skall
ses över. I propositionen föreslås dessutom
att det skall göras främst lagtekniska änd-
ringar i vissa bestämmelser om bemyndigan-
de.

I propositionen föreslås dessutom att det i
lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
skall göras ändringar som ansluter sig till
ibruktagandet av euron som betalningsmedel.
I lagen finns två bestämmelser där det fortfa-
rande hänvisas till mark. Det föreslås att des-
sa ändras till att hänvisa till euro. I proposi-
tionen föreslås det också att ändringar av
närmast lagteknisk natur görs i vissa be-
stämmelser som innehåller bemyndiganden.

De föreslagna lagarna avses träda i kraft så
snart som möjligt efter det att de har antagits
och blivit stadfästa.

—————
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MOTIVERING

1. Nuläge och föreslagna ändringar

1.1. Stöd för flisning av energivirke

Nuläge

Av regeringens proposition till riksdagen
med förslag till lag om ändring av lagen om
finansiering av hållbart skogsbruk (RP
12/1999 rd) framgår att riksdagen i sitt utta-
lande om statsbudgeten 1999 förutsatte att
regeringen vidtar åtgärder för att ändra lagen
om finansiering av hållbart skogsbruk
(1094/1996), nedan finansieringslagen, så att
den gör det möjligt att betala stöd för flisning
av energivirke. I regeringspropositionen
nämns att riksdagens statsutskott i sitt utta-
lande särskilt betonat behovet av att förbättra
konkurrenskraften för skogsflis som fås från
helträd som fälls av skogsvårdsskäl. Reger-
ingen föreslog också för riksdagen att det för
flisning av energivirke skulle beviljas stöd på
det sätt som avsågs i propositionen. Det före-
slogs att det till finansieringslagen skulle fo-
gas bestämmelser om beviljande av stöd för
flisning av sådant energivirke som kommer
från ett område där ungskog vårdas. I propo-
sitionen föreslogs att bestämmelserna om
stöd för flisning endast skulle gälla en viss
tid. I propositionen fastslogs dessutom att be-
stämmelserna om stöd för flisning skulle sät-
tas i kraft genom förordning först efter det att
Europeiska gemenskapernas kommission
godkänt stödet. Med ett brev daterat den 28
maj 1999 meddelade jord- och skogsbruks-
ministeriet kommissionen om planen i fråga
om stödet i enlighet med artikel 88.3 i Rom-
fördraget, dvs. vid samma tidpunkt som re-
geringens proposition överläts till riksdagen.

Riksdagen beslöt att ändra ikraftträdelsebe-
stämmelsen i regeringens lagförslag så att
omnämnandet av att bestämmelserna om stöd
för flisning är tidsbundna ströks, varvid det
stöd som avsågs i bestämmelsen blev perma-
nent. Lagen om ändring av lagen om finansi-
ering av hållbart skogsbruk (718/1999) gavs
den 11 juni 1999. Enligt ikraftträdelsebe-
stämmelsen trädde lagen i kraft den 15 juni

1999. Bestämmelserna om stödet för flisning
(22 § 1 mom. 6 punkten och 23 § 5 mom. fi-
nansieringslagen) trädde däremot i kraft först
vid den tidpunkt som reglerades genom för-
ordning.

Europeiska gemenskapernas kommission
gav med sitt beslut den 5 november 1999 sitt
svar i fråga om stödet. Enligt beslutet skall
ett dylikt stöd enligt den praxis kommissio-
nen följer vara temporärt. Kommissionen
godkände stödet som sådant men under för-
utsättning att det skulle vara i kraft t.o.m. ut-
gången av år 2002.

Efter detta avgav regeringen en proposition
till riksdagen med förslag till lag om ändring
av ikraftträdelsebestämmelsen i en lag om
ändring av lagen om finansiering av hållbart
skogsbruk. I propositionen föreslogs en änd-
ring av ifrågavarande ikraftträdelsebestäm-
melse så att stödet för flisning av energivirke
skulle bli tidsbundet och att det genom lag,
inte genom förordning, skulle föreskrivas om
när stödbestämmelserna träder i kraft. För
riksdagen föreslogs att bestämmelserna om
flisning av energivirke skulle vara i kraft
t.o.m. utgången av år 2002.

Lagen om ändring av ikraftträdelsebe-
stämmelsen i en lag om ändring av lagen om
finansiering av hållbart skogsbruk
(1062/1999) trädde i kraft den 1 december
1999.

Föreslagna ändringar

Det föreslås att stöd för flisning av energi-
virke fortsättningsvis skall beviljas. Syftet
med stödet är att främja användningen av
virke inom energiutvinningen. Finlands
energi- och klimatstrategier stöder sig i hög
grad på ett mer utbrett bruk av förnybara
energikällor. Det finns även andra mål med
stödet i och med att stödet också har anknyt-
ning till skogsbruket och utvecklingen av
landsbygden. Stödjande av flisproduktionen
från småträd främjar vården av ungskog och
har en sysselsättande effekt. Med tanke på
utvecklingen av trädbeståndet och virkespro-
duktionen är det viktigt att de vårdåtgärder
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som vidtas i fråga om ung skog är ändamåls-
enliga och tidsenliga. I det nationella skogs-
programmet (Finlands nationella skogspro-
gram 2010, JSM:s publikationer 2/1999) be-
tonas vikten av att ungskog vårdas. Småträ-
den i ungskogarna utgör en skogsenergikälla
av hög kvalitet.

Enligt utredningar är energivirke som fås
vid vård av ungskog alltjämt betydligt dyrare
än t.ex. skogsflis från stämplingsposter för
slutavverkningar. Beståndsavverkning, driv-
ning, transport och övrig behandling försig-
går sällan under så gynnsamma omständighe-
ter att energivirke skulle vara konkurrens-
kraftigt jämfört med andra energialternativ.
Det energivirke som fås vid vård av ungskog
är också dyrare än den torv som används som
alternativt material i samma förbränningsan-
läggningar.

Efter att statsrådets finansutskott med sitt
beslut den 24 april 2002 gett sitt bifall i ären-
det tillställde jord- och skogsbruksministeriet
Europeiska gemenskapernas kommission ett
sådant meddelande om det planerade stats-
stödet som avses i artikel 88.3 i Romfördra-
get. I denna skrivelse bad ministeriet om
kommissionens godkännande till en förläng-
ning av stödperioden för flisning med fem år,
så att stöd också skulle beviljas för åren
2003—2007. När förslaget gavs för riksda-
gen hade kommissionens svar inte ännu in-
kommit.

1.2. Revidering av finansieringslagens be-
stämmelser om administrativa på-
följder

I finansieringslagens 29 § finns bestäm-
melser om de administrativa påföljder som
hänför sig till återkrav och om hur möjlighe-
ten att bestämma en sådan påföljd inom för-
valtningen preskriberas. I bestämmelsens 3
mom. anges att preskriptionstiden i fråga om
fleråriga program enligt Europeiska gemen-
skapernas rättsakter dock fortgår till dess
programmet slutligt har avslutats. Det före-
slås att denna mening skall strykas. I fråga
om återkrav i anslutning till åtgärder som Eu-
ropeiska gemenskapen delfinansierar skall
preskriptionstiden fastslås i enlighet med
gemenskapens gällande bestämmelser. I la-
gens 25 § hänvisas det till gemenskapsrättens

princip om gemenskapsrättens företräde. Fö-
reträde innebär att gemenskapsrätten i kon-
fliktsituationer skall prioriteras framom de
nationella normerna.

Enligt lagens 29 § 4 mom. föreskrivs i för-
ordning närmare om när ränta kan påföras för
stöd som återkrävs och för en ränteförmån
som uppbärs och om när ränta kan påföras
förhöjd så att den har karaktären av påföljd.
Enligt bestämmelsen föreskrivs i förordning
dessutom om dröjsmålsränta för statens ford-
ran som skall betalas. Det föreslås att be-
stämmelserna om ränta och dröjsmålsränta
inkluderas i lagen. På så vis föreslås att 29 §
4 mom. upphävs och samtidigt att den hän-
visning till dröjsmålsräntan som ges i 12 § 4
mom. stryks. Det föreslås att procenten för
räntan förenhetligas i enlighet med utgångs-
punkterna i statsunderstödslagen. Enligt 29 a
§ i lagförslaget skall räntan fastställas även
då brott mot den skyldighet som anges i 16 §
ligger som grund för återkravet.

1.3. Ändring till euro

I två bestämmelser i finansieringslagen
hänvisas fortfarande till marken som valuta,
närmare bestämt i 9 § 1 mom. och i 11 §.

De förordningar utfärdade av Europeiska
unionens råd som hänför sig till ibruktagande
av euron är rådets förordning (EG) nr
1103/97 om vissa bestämmelser som har
samband med införandet av euron samt rå-
dets förordning (EG) nr 974/98 om införande
av euron. I rådets förordning (EG) nr
2866/98 om omräkningskurserna mellan eu-
ron och valutorna för de medlemsstater som
inför euron föreskrivs om omräkningskursen.
Förordningarna har för medlemsstaterna
funktionen av direkt förpliktande lagstift-
ning. Enligt förordningarna tas euron allmänt
i bruk som valuta i medlemsstaterna den 1
januari 2002 efter övergångsperioden på tre
år.

De bestämmelser i den nationella lagstift-
ningen där hänvisningar till mark förekom-
mer har fr.o.m. år 2002 varit tillämpliga efter
att markbeloppet utan vidare åtgärder har
omräknats till euro enligt växelkursen. Det är
inte heller juridiskt sett nödvändigt att ändra
bestämmelserna så att de hänvisar till euron
som valutaenhet. För att lagstiftningen skall
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vara så tydlig som möjligt föreslås det dock
att ändringarna görs.

Det föreslås att lagens 9 § 1 mom. och 11 §
ändras så att ordet markbelopp ersätts med
ordet eurobelopp. Samtidigt föreslås att ut-
trycket ”allmänna bestämmelser” i 23 § 5
mom. ersätts av ordet ”föreskrifter”.

1.4. Vissa lagtekniska ändringar

De bestämmelser som nämns ovan i under-
punkt 1.3. ändras dessutom så att uttrycket
jord- och skogsbruksministeriets förordning
används i stället för de tidigare formulering-
arna. Annan justering av bemyndigandestad-
gandena av finansieringslagen i anknytning
till 80 § grundlagen görs senare såsom en
helhetsgranskning.

2. Proposit ionens verkningar

2.1. Stöd för flisning av energivirke

Det föreslås att stödet i sin helhet finansie-
ras med nationella medel. Det gällande stödet
är 1,70 euro per kubikmeter löst mått och av-
sikten är att stödet även i fortsättningen skall
hållas på samma nivå. Det totala stödbelop-
pet är för närvarande ca 337 000 euro per år.
År 2001 utbetalades stöd för ca 82 000 ku-
bikmeter fast mått, dvs. för ca 206 000 ku-
bikmeter löst mått. Cirka 8 % av all skogsflis
omfattas av stödet för flisning. I fjol fram-
ställdes ca 2,5 miljoner kubikmeter löst mått
flis. Den uppskattade användningen av stödet
utgör ca 400 000–850 000 euro per år. Enligt
uppskattning kommer ca 100 markägare eller
andra sökande att beviljas stöd. Stöd skulle
såsom i dagens läge på ansökan beviljas en-
skilda markägare eller andra sökande som
avses i 2 § finansieringslagen, såsom enligt
detta stöd värmeentreprenörer och flisnings-
entreprenörer samt skogsvårdsföreningar
som organiserar vård av ungskog och för-
medlar flis eller andra sammanslutningar el-
ler yrkesutövare med tillräcklig yrkeskun-
skap i skogsfrågor.

Stödet är finansierat genom anslaget i
30.31.44 mom. i statens budget (Stöd för

tryggande av virkesproduktionens uthållig-
het). Ett fortsatt stöd väntas inte orsaka något
behov av ökat anslag, eftersom stödet finan-
sieras inom ramen för de anslag som finns till
förfogande.

2.2. Övriga föreslagna ändringar

De ändringar som hänför sig till euron samt
till sättet att utforma bemyndigandestadgan-
dena är av teknisk natur och har ingen inver-
kan på kostnaderna eller någon ekonomisk
inverkan beträffande antalet stöd som bevil-
jas. De ändringar som föreslagits i 29 § fi-
nansieringslagen i fråga om regleringen av
såväl ränta som dröjsmålsränta är preciseran-
de.

3. Beredningen av proposit ionen

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid jord- och skogsbruksministeriet.
Följande instanser har reserverats möjlighet
att ge utlåtande om propositionen: handels-
och industriministeriets energiavdelning,
länsstyrelsen i Uleåborgs län, Skogsbrukets
utvecklingscentral Tapio, skogscentralerna,
Centralförbundet för lant- och skogsbruks-
producenter MTK, Svenska lantbruksprodu-
centernas centralförbund SLC rf och Trä-
energi rf. Utlåtanden har givits av handels-
och industriministeriet, Kustens skogscentral,
Södra Österbottens skogscentral, länsstyrel-
sen i Uleåborgs län och Centralförbundet för
lant- och skogsbruksproducenter MTK.

4. Ikraftträdande

Lagarna avses träda i kraft så snart som
möjligt efter det att de har antagits och blivit
stadfästa. I de fall där finansiering beviljats
innan denna lag träder i kraft föreslås dock
att bestämmelserna om ränta och dröjsmåls-
ränta tillämpas i den lydelse de har innan
denna lag träder i kraft.

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag:



RP 179/2002 rd 5

Lagförslagen

1.

Lag

om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om finansiering av
hållbart skogsbruk

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 11 juni 1999 om ändring av lagen om finan-

siering av hållbart skogsbruk (718/1999) 1 mom., sådant det lyder i lag 1062/1999, som följer:

Denna lag träder i kraft den 15 juni 1999.
Lagens 22 § och 23 § 5 mom. träder dock i
kraft den 1 december 1999 och 22 § 1 mom.
6 punkten samt 23 § 5 mom. gäller till den 31
december 2007.
— — — — — — — — — — — — — —

———

Denna lag träder i kraft den 200 .

—————
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2.

Lag

om ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen den 12 december 1996 om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996)

29 § 4 mom.,
ändras 9 § 1 mom., 11 §, 12 § 4 mom., 23 § 5 mom. och 29 § 3 mom., av dessa lagrum 11 §

sådan den lyder i lag 350/2001 och 23 § 5 mom. sådant det lyder i lag 718/1999 och
fogas till lagen nya 29 a och 29 b § som följer:

9 §

Finansieringsbelopp och finansieringsgrun-
der

För bestämmande av storleken på stödet för
verkställighetskostnader indelas landet i zo-
ner. Stödets maximibelopp är 70 procent av
de faktiska kostnaderna eller av de motsva-
rande genomsnittliga kostnader som årligen
fastställs genom förordning av jord- och
skogsbruksministeriet. Vid tillvaratagandet
av energivirke är stödets maximibelopp dock
ett av ministeriet fastställt eurobelopp per
kubikmeter fast mått som överlåtits för ener-
gianvändning.
— — — — — — — — — — — — — —

11 §

Finansiering av sysselsättningsarbeten

För sådan vård av ungskog som utförs av
arbetslös arbetskraft kan stöd beviljas till
högst 80 procent av verkställighetskostna-
derna. Om användning av arbetslös arbets-
kraft för vård av ungskog (sysselsättningsar-
bete) bestäms genom förordning av arbets-
ministeriet. Vid tillvaratagande av energivir-
ke som utförs som sysselsättningsarbete kan

stödets maximibelopp, som avses i 9 § 1
mom., höjas med ett eurobelopp per kubik-
meter fast mått, som fastställs genom förord-
ning av jord- och skogsbruksministeriet.

12 §

Lånevillkor

— — — — — — — — — — — — — —
Om minimibeloppet för lån som beviljas,

om den tidpunkt då betalningen av annuiteter
skall börja, om uppbörd av annuiteterna,
samt om extra amortering av fordran och om
övriga lånevillkor föreskrivs genom förord-
ning av statsrådet.
— — — — — — — — — — — — — —

23 §

Beloppet av stöd

— — — — — — — — — — — — — —
Vid flisning av energivirke är stödets max-

imibelopp ett genom förordning av jord- och
skogsbruksministeriet fastställt eurobelopp
per kubikmeter löst mått flis som framställts.
Närmare bestämmelser om förutsättningarna
för beviljande av stödet kan utfärdas genom
förordning av jord- och skogsbruksministeri-
et.
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29 §

Påföljder av återkrav

— — — — — — — — — — — — — —
I fråga om fortgående eller upprepade gär-

ningar börjar den preskriptionstid om fyra år
som avses i 2 mom. löpa den dag då miss-
bruket har upphört. Tiden för verkställighet
av ett lagakraftvunnet beslut som gäller en
påföljd är tre år.

29 a §

Återkravsränta

På det stöd som på basis av 15 § 3 och 4
mom., 16 § och 28 § 1 och 2 mom. skall
återbetalas och på den ränteförmån som åter-
krävs med stöd av 29 § 1 mom. skall erläggas
en årlig ränta enligt 3 § 2 mom. räntelagen
(633/1982) ökad med tre procentenheter från
den dag det beviljade stödet betalats ut i sin
helhet eller från den dag beslut fattades om
att ränteförmånen skall betalas tillbaka.

29 b §

Dröjsmålsränta

Om betalningen av lånet fördröjs skall en
årlig dröjsmålsränta enligt den räntesats som
anges i 4 § räntelagen uppbäras för den del
av kapitalet som är fördröjt.

Om det stöd som skall återbetalas eller en
annan statlig fordran eller del därav inte beta-
las inom utsatt tid uppbärs på det kapital som
skall återbetalas dröjsmålsränta enligt den
räntesats som avses i 4 § räntelagen från för-
fallodagen för respektive rat.

En dröjsmålsavgift på 5 euro kan uppbäras
i stället för dröjsmålsräntan ifall dröjsmåls-
räntan underskrider detta belopp.

———

Denna lag träder i kraft den 200 .
Om finansiering har beviljats innan denna

lag träder i kraft tillämpas dock bestämmel-
serna om ränta och dröjsmålsränta i den ly-
delse de har innan denna lag träder i kraft.

—————

Helsingfors den 11 oktober 2002

Republikens President

TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen
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Bilaga
Parallelltexter

1.

Lag

om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om finansiering av
hållbart skogsbruk

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 11 juni 1999 om ändring av lagen om finan-

siering av hållbart skogsbruk (718/1999) 1 mom., sådant det lyder i lag 1062/1999, som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

Denna lag träder i kraft den 15 juni 1999.
Lagens 22 § och 23 § 5 mom. träder dock i
kraft den 1 december 1999, och 22 § 1
mom. 6 punkten och 23 § 5 mom. gäller till
den 31 december 2002.
— — — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 15 juni 1999.
Lagens 22 § och 23 § 5 mom. träder dock i
kraft den 1 december 1999 och 22 § 1 mom.
6 punkten samt 23 § 5 mom. gäller till den
31 december 2007.
— — — — — — — — — — — — — —

———

Denna lag träder i kraft den 200 .
———
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2.

Lag

om ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen den 12 december 1996 om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996)

29 § 4 mom.,
ändras 9 § 1 mom., 11 §, 12 § 4 mom., 23 § 5 mom. och 29 § 3 mom., av dessa lagrum 11 §

sådan den lyder i lag 350/2001 och 23 § 5 mom. sådant det lyder i lag 718/1999 och
fogas till lagen nya 29 a och 29 b § som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

9 §

Finansieringsbelopp och finansierings-
grunder

För bestämmande av storleken på stödet
för verkställighetskostnader indelas landet i
zoner. Stödets maximibelopp är 70 procent
av de faktiska kostnaderna eller av de mot-
svarande genomsnittliga kostnader som det
i skogsbruksärenden behöriga ministeriet
årligen fastställer. Vid tillvaratagandet av
energivirke är stödets maximibelopp dock
ett av ministeriet fastställt markbelopp per
kubikmeter fast mått som överlåtits för
energianvändning.
— — — — — — — — — — — — — —

9 §

Finansieringsbelopp och finansierings-
grunder

För bestämmande av storleken på stödet
för verkställighetskostnader indelas landet i
zoner. Stödets maximibelopp är 70 procent
av de faktiska kostnaderna eller av de mot-
svarande genomsnittliga kostnader som år-
ligen fastställs genom förordning av jord-
och skogsbruksministeriet. Vid tillvarata-
gandet av energivirke är stödets maximibe-
lopp dock ett av ministeriet fastställt euro-
belopp per kubikmeter fast mått som över-
låtits för energianvändning.
— — — — — — — — — — — — — —

11 §

Finansiering av sysselsättningsarbeten

För sådan vård av ungskog som utförs av
arbetslös arbetskraft på det sätt som arbets-
ministeriet särskilt bestämmer genom för-
ordning (sysselsättningsarbete), kan stöd
beviljas till högst 80 procent av verkställig-

11 §

Finansiering av sysselsättningsarbeten

För sådan vård av ungskog som utförs av
arbetslös arbetskraft kan stöd beviljas till
högst 80 procent av verkställighetskostna-
derna. Om användning av arbetslös arbets-
kraft för vård av ungskog (sysselsättnings-
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hetskostnaderna. Vid tillvaratagande av
energivirke som utförs som sysselsättnings-
arbete kan stödets maximibelopp, som av-
ses i 9 § 1 mom., höjas med ett markbelopp
per kubikmeter fast mått, som fastställs i en
förordning av jord- och skogsbruksministe-
riet.

arbete) bestäms genom förordning av ar-
betsministeriet. Vid tillvaratagande av
energivirke som utförs som sysselsättnings-
arbete kan stödets maximibelopp, som av-
ses i 9 § 1 mom., höjas med ett eurobelopp
per kubikmeter fast mått, som fastställs ge-
nom förordning av jord- och skogsbruksmi-
nisteriet.

12 §

Lånevillkor

— — — — — — — — — — — — — —
Om minimibeloppet för lån som beviljas,

om dröjsmålsränta, om den tidpunkt då be-
talningen av annuiteter skall börja, om upp-
börd av annuiteterna, samt om extra amor-
tering av fordran och om övriga lånevillkor
föreskrivs i förordning.
— — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — —
Om minimibeloppet för lån som beviljas,

om den tidpunkt då betalningen av annuite-
ter skall börja, om uppbörd av annuiteterna,
samt om extra amortering av fordran och
om övriga lånevillkor föreskrivs genom
förordning av statsrådet.
— — — — — — — — — — — — — —

23 §

Beloppet av stöd

— — — — — — — — — — — — — —
Vid flisning av energivirke är stödets

maximibelopp ett av det i skogsbruksären-
den behöriga ministeriet fastställt belopp
per kubikmeter löst mått flis som fram-
ställts. Ministeriet kan meddela närmare
allmänna föreskrifter om förutsättningarna
för beviljande av stödet.

— — — — — — — — — — — — — —
Vid flisning av energivirke är stödets

maximibelopp ett genom förordning av
jord- och skogsbruksministeriet fastställt
eurobelopp per kubikmeter löst mått flis
som framställts. Närmare bestämmelser om
förutsättningarna för beviljande av stödet
kan utfärdas genom förordning av jord- och
skogsbruksministeriet.

29 §

Påföljder av återkrav

— — — — — — — — — — — — — —
I fråga om fortgående eller upprepade

gärningar börjar den preskriptionstid om
fyra år som avses i 2 mom. löpa den dag då
missbruket har upphört. I fråga om fleråri-

— — — — — — — — — — — — — —
I fråga om fortgående eller upprepade

gärningar börjar den preskriptionstid om
fyra år som avses i 2 mom. löpa den dag då
missbruket har upphört. Tiden för verkstäl-
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ga program enligt Europeiska gemenska-
pernas rättsakter fortgår preskriptionstiden
dock till dess programmet slutligt har upp-
hört. Tiden för verkställighet av ett laga-
kraftvunnet beslut som gäller en påföljd är
tre år.

Genom förordning stadgas närmare om
när ränta kan påföras för stöd som åter-
krävs och för en ränteförmån som uppbärs
och om när ränta kan påföras förhöjd så att
den har karaktären av påföljd. Genom för-
ordning stadgas dessutom om dröjsmåls-
ränta för statens fordran som skall betalas.

lighet av ett lagakraftvunnet beslut som
gäller en påföljd är tre år.

(4 mom. upphävs)

29 a §

Återkravsränta

På det stöd som på basis av 15 § 3 och 4
mom., 16 § och 28 § 1 och 2 mom. skall
återbetalas och på den ränteförmån som
återkrävs med stöd av 29 § 1 mom. skall er-
läggas en årlig ränta enligt 3 § 2 mom. rän-
telagen (633/1982) ökad med tre procent-
enheter från den dag det beviljade stödet
betalats ut i sin helhet eller från den dag
beslut fattades om att ränteförmånen skall
betalas tillbaka.

29 b §

Dröjsmålsränta

Om betalningen av lånet fördröjs skall en
årlig dröjsmålsränta enligt den räntesats
som anges i 4 § räntelagen uppbäras för
den del av kapitalet som är fördröjt.

Om det stöd som skall återbetalas eller en
annan statlig fordran eller del därav inte
betalas inom utsatt tid uppbärs på det kapi-
tal som skall återbetalas dröjsmålsränta en-
ligt den räntesats som avses i 4 § räntela-
gen från förfallodagen för respektive rat.

En dröjsmålsavgift på 5 euro kan uppbä-
ras i stället för dröjsmålsräntan ifall dröjs-
målsräntan underskrider detta belopp.

———
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Denna lag träder i kraft den 200 .
Om finansiering har beviljats innan den-

na lag träder i kraft tillämpas dock be-
stämmelserna om ränta och dröjsmålsränta
i den lydelse de har innan denna lag träder
i kraft.

———


