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Lag

86/2014

om ändring av lagen om ersättande av skador som drabbat renhushållningen

Utfärdad i Helsingfors den 31 januari 2014

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om ersättande av skador som drabbat renhushållningen (987/2011) 14 § och
fogas till lagen en ny 14 a § som följer:

14 §

Övrig verkställighet av ersättningssystemet

På ersättning enligt denna lag tillämpas
statsunderstödslagen (688/2001) till den del
det är fråga om de omständigheter som avses
i 9 § 2 mom., 10 och 11 §, 12 § 1 mom.,
13—21 §, 22 § 1 mom. 1, 2 och 7 punkten
och 2 och 3 mom. samt 23—33 och 35—36 §
i den lagen.
Utöver vad som föreskrivs i 16 § i statsun-
derstödslagen har även jord- och skogsbruks-
ministeriet och Landsbygdsverket rätt att ut-
föra inspektioner och genom beslut bemyn-
diga andra att utföra inspektioner.
Trots bestämmelserna i statsunderstödsla-
gen kan ersättning återkrävas om Europeiska
unionens lagstiftning om statligt stöd eller
annan lagstiftning kräver det.

14 a §

Ändringssökande

I sådana beslut av statsrådet samt jord- och
skogsbruksministeriet som avses i 5 § får
omprövning inte begäras och ändring inte
sökas genom besvär.
Omprövning av ett beslut av närings-, tra-

fik- och miljöcentralen samt av Landsbygds-
verket får på det sätt som föreskrivs i förvalt-
ningslagen (434/2003) begäras hos den myn-
dighet som fattat beslutet.
Ändring i ett beslut som fattats med anled-

ning av en begäran om omprövning får sökas
genom besvär hos Norra Finlands förvalt-
ningsdomstol på det sätt som föreskrivs i
förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms
särskilt genom lag.

Helsingfors den 31 januari 2014
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Láhka  

boazodoalu deaividan vahágiid buhttenlága rievdadeamis 

Addojuvvon Helssegis 31 beaivve o  ajagemánus 2014 

————— 
 

Riikkabeivviid mearrádusa mielde   
rievdaduvvo boazodoalu deaividan vahágiid buhttemis addojuvvon lága (987/2011) 14 § ja  
lasihuvvo láhkii o  a 14 a § !uovvova!!at: 

 
14 § 

Buhttenvuogádaga eará ollašuhttin 

Dán lágas oaivvilduvvon buhtadussii 
heivehuvvo  stáhtadoarjjaláhka (688/2001) 
dakko bokte go jearaldat lea dien 
máinnašuvvon lága 9 §:a  2momeanttas, 10 
ja 11 §:s, 12 §:a  1 momeanttas, 13—21 §:s, 
22 §:a  1 momeantta 1, 2 ja 7 !uoggás ja 2 ja 
3 momeanttas sihke 23—33 ja 35—36 §:s 
oaivvilduvvon áššiin. 

Dasa lassin mii stáhtadoarjjalága 16§:s 
mearriduvvo, de maiddái Eana- ja 
meahccedoalloministeriijas sihke 
Dálonguovlovirgebáikkis lea vuoigatvuohta 
dahkat dárkkistemiid ja iežaska mearrádusain 
fápmudit earáid dahkat dárkkistemiid. 

Dan hehttekeahttá mii stáhtadoarjjalágas 
mearriduvvo, de buhtadusa sáhttá bearrat 
ruovttoluotta, jos Eurohpá Uniovnna 
stáhtadoarjagiidda guoskevaš dahje eará 
láhkamearrádusat dan gáibidit. 

 

14 a §  

Nuppástusohcan 

Stáhtará i sihke Eana- ja 
meahccedoalloministeriija 5 §:s 
oaivvilduvvon mearrádussii ii oa!!o gáibidit 
njulgema iige ohcat nuppástusa váidimiin.  

Ealáhus-, johtalus- ja birasguovddáža sihke 
Dálonguovlovirgebáikki mearrádussii sáhttá 
gáibidit njulgema mearrádusa dahkan 
eiseválddis nu go hálddahuslágas (434/2003) 
mearriduvvo.  

Njulgengáibádussii addojuvvon 
mearrádussii oažžu ohcat nuppástusa 
váidimiin Davvi-Suoma hálddahusriektái nu 
go hálddahusláhkageavahanlágas (586/1996) 
mearriduvvo. Hálddahusrievtti mearrádussii 
oažžu ohcat nuppástusa váidimiin Alimus 
hálddahusriektái.  

——— 
Dán lága fápmuiboahtimis mearriduvvo 

sierra lágain. 

Helssegis 31 beaivve o  ajagemánus 2014 
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