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I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007) 13 kap. och 68 §,
ändras 2 §, 19 § 3 mom. och 39 § 2 mom. samt
fogas till 19 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 598/2009 och 1507/2009, ett nytt

3 mom. varvid det ändrade 3 mom. blir 4 mom., som följer:

2 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på stöd som beviljas
för förbättring av jordbrukets struktur och
finansieras med Europeiska unionens och
motsvarande nationella medel eller i sin hel-
het med nationella medel.

Denna lag tillämpas dock inte på stöd eller
ersättningar som beviljas jordbrukare för
upphörande med produktionsverksamhet. La-
gen tilllämpas inte heller på stöd som finan-
sieras med medel från Europeiska unionens
strukturfonder eller Europeiska havs- och fis-
kerifonden.

Bestämmelser om stöd som beviljas för
förädling och marknadsföring av jordbruks-
produkter samt för utvidgande av gårds-
bruksenheters verksamhet till att omfatta
också annat än jordbruk finns i lagen om
stödjande av landsbygdens utveckling
(28/2014). På förberedelse för saluföring av
jordbruksprodukter som vidtas på en gårds-
bruksenhet tillämpas emellertid denna lag.

Bestämmelser om stöd som beviljas för att
förbättra renhushållningens och naturnäring-

arnas struktur finns i lagen om finansiering av
renhushållning och naturnäringar (45/2000)
och i skoltlagen (253/1995).

19 §

Tiden för genomförande av åtgärder

— — — — — — — — — — — — —
När investeringsstöd eller startstöd beviljas

med medel som delvis finansieras av Europe-
iska unionen kan tiden för genomförandet av
investeringen eller tiden för utbetalning av
startstödet eller en annan frist som avses i
1 mom. fortsätta eller, under de förutsätt-
ningar som föreskrivs i 2 mom., förlängas
utöver den tid inom vilken medlen i det pro-
gram från vilket stödet beviljats ska använ-
das. En förutsättning för detta är att resten av
stödet kan betalas ur gårdsbrukets utveck-
lingsfond eller helt och hållet med nationella
medel som anvisats ur ett anslag i statsbudge-
ten.

Närmare bestämmelser om den frist som
bestäms för genomförande av åtgärder som
stöds och om förlängning av fristen får utfär-
das genom förordning av statsrådet.
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39 §

Betalning av räntestöd

— — — — — — — — — — — — —
Om ett räntestödslån återbetalas i sin hel-

het upphör betalningen av räntestöd räknat
från återbetalningsdagen. Räntestöd betalas
inte för lånekapital som förfallit till betalning,
om det inte är fråga om ett förfarande som
har samband med företagssanering eller
skuldsanering för privatpersoner. Om total-
räntan på ett räntestödslån sänks till följd av
ett ovan avsett eller jämförbart förfarande,
betalas i räntestöd en andel som motsvarar tre
procentenheter av totalräntan, likväl högst det
belopp som totalräntan belöper sig till.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 22 januari
2014. Lagens 2 § träder dock i kraft vid en
tidpunkt som bestäms genom förordning av
statsrådet.

De bestämmelser som gällde vid lagens
ikraftträdande ska tillämpas på ärenden som
är anhängiga vid tidpunkten för ikraftträdan-
det samt på beviljade stöd och förhandsgod-
kännande av byggprodukter. Lagens 19 §
3 och 4 mom. tillämpas dock på ansökningar
som är anhängiga när lagen träder i kraft.

Vad som i 19 § 3 och 4 mom. föreskrivs
tillämpas också på stöd som delvis finansie-
ras med medel från Europeiska unionen och
som när denna lag träder i kraft är helt eller
delvis obetalda.

På stödansökningar som är anhängiga när
2 § träder i kraft tillämpas de bestämmelser
som gällde när paragrafen trädde i kraft.

Helsingfors den 17 januari 2014

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

Förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen

2 29/2014

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET EDITA PRIMA AB / EDITA PUBLISHING AB ISSN 1456-9663 / 0787-3182 (tryckt)


