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om ändring av 54 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd
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I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 54 § som följer:

54 §

Ändringssökande

Omprövning av en kommunal myndighets
beslut enligt denna lag får begäras i enlighet
med förvaltningslagen hos den närings-, tra-
fik- och miljöcentral som är behörig enligt
12 §. Om begäran om omprövning gäller ett
beslut som fattats av en kommun i landskapet
Åland, anförs begäran om omprövning hos
Statens ämbetsverk på Åland.

Omprövning av ett förvaltningsbeslut av
Landsbygdsverket, närings-, trafik- och mil-
jöcentralen eller Statens ämbetsverk på Åland
får begäras i enlighet med förvaltningslagen
hos den myndighet som fattat beslutet.

Ett beslut som meddelats av Landsbygds-
verket samt närings-, trafik- och miljöcentra-
len med anledning av en begäran om om-
prövning får överklagas genom besvär hos
Tavastehus förvaltningsdomstol på det sätt

som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen
(586/1996). Ett beslut som meddelats av Nä-
rings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland
med anledning av en begäran om ompröv-
ning och som gäller beviljande eller återkrav
av stöd för renhushållning får överklagas ge-
nom besvär hos Norra Finlands förvaltnings-
domstol. Ett beslut som meddelats av Statens
ämbetsverk på Åland med anledning av en
begäran om omprövning får överklagas ge-
nom besvär hos Ålands förvaltningsdomstol.

Beslut av Tavastehus förvaltningsdomstol,
Norra Finlands förvaltningsdomstol och
Ålands förvaltningsdomstol som gäller åter-
krav av stöd får överklagas genom besvär hos
högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som
föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. I övrigt
får ett beslut av en förvaltningsdomstol och
Ålands förvaltningsdomstol överklagas ge-
nom besvär endast om högsta förvaltnings-
domstolen beviljar besvärstillstånd.
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Om ikraftträdandet av denna lag bestäms
särskilt genom lag.
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