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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygds-
näringar

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att lagen om
finansiering av landsbygdsnäringar ändras så
att bestämmelserna om de grundläggande fri-
och rättigheterna i den nya grundlagen beak-
tas vid övervakning och inspektioner gällan-
de användningen av stöd. Samtidigt föreslås
att bestämmelserna om bemyndigande att ut-
färda rättsnormer av lägre rang ändras så att
de blir enhetliga med grundlagen och att be-

stämmelserna om överföring av förvaltnings-
uppgifter på andra än myndigheterna precise-
ras. Dessutom föreslås i propositionen att
vissa preciseringar av teknisk natur skall gö-
ras i lagen.

Avsikten är att den föreslagna lagen skall
träda i kraft så snart som möjligt efter det att
den har antagits och blivit stadfäst.

—————
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ALLMÄN MOTIVERING

1. Nuläge

1.1. Lagstiftning och praxis

Europeiska gemenskapens lagstiftning

Om målprogram och gemenskapsinitiativ-
program samt de åtgärder som programmen
omfattar och finansieringen av desamma be-
stäms i rådets förordning (EG) nr 1260/1999
om allmänna bestämmelser för strukturfon-
derna, nedan den allmänna förordningen om
EG:s strukturfonder. Dessutom bestäms om
program för utveckling av landsbygden i rå-
dets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd
från Europeiska utvecklings- och garantifon-
den för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av
landsbygden och om ändring och upphävan-
de av vissa förordningar, nedan EG:s all-
männa förordning om utveckling av lands-
bygden.

Genomförandet av programmen regleras i
huvudsak genom förordningar. Förordning-
arna är som sådana bindande för Finland och
direkt tillämpliga utan särskilt genomföran-
de. En del av förordningarna innehåller emel-
lertid bestämmelser i vilka förutsätts natio-
nell reglering gällande till exempel behöriga
nationella myndigheter, påföljder av brott
mot bestämmelserna och övrigt genomföran-
de.

Enligt EG:s allmänna förordning om struk-
turfonderna ligger ansvaret för den finansiel-
la kontrollen av stödet i första hand hos med-
lemsstaterna. Kommissionen är emellertid
ansvarig för genomförandet av Europeiska
gemenskapernas allmänna budget, och är
därmed skyldig att utföra kontroller i med-
lemsstaterna och kontroller hos stödtagarna.
Kommissionen kontrollerar bland annat att
medlemsstaten har inrättat förvaltnings- och
kontrollsystem och att de genomförs på ett
sådant sätt att det säkerställs att gemenska-
pens fonder används på ett effektivt och kor-
rekt sätt, att vid förvaltning av stödet iakttas-
tillämpliga gemenskapsbestämmelser och att
medlen används i överensstämmelse med
principerna för en sund ekonomisk förvalt-
ning. Kommissionen kan begära att den be-

rörda medlemsstaten utför en kontroll på
platsen för att kontrollera korrektheten i en
eller flera insatser. Kommissionens kontroll-
rätt begränsar inte medlemsstatens rätt att
själv utföra kontroller i enlighet med natio-
nella lagar och andra författningar.

Även i EG:s förordning om utveckling av
landsbygden förutsätts det att planer för ut-
veckling av landsbygden skall innehålla be-
stämmelser som syftar till att säkerställa ett
effektivt och korrekt genomförande, vilket
omfattar bland annat kontrollåtgärder och
sanktionsförfaranden.

Om användningen av medel i anslutning
till genomförandet av program för utveckling
av landsbygden bestäms i rådets förordning
(EG) nr 1258/1999 om finansiering av den
gemensamma jordbrukspolitiken. Enligt den-
na förordning skall medlemsstaterna i enlig-
het med nationella bestämmelser i lagar och
andra författningar vidta de åtgärder som är
nödvändiga för att försäkra sig om att trans-
aktioner som faktiskt finansieras av fonden
verkligen äger rum och att de genomförs kor-
rekt, förhindra och ingripa mot oegentlighe-
ter och indriva belopp som förlorats till följd
av oegentligheter eller försumlighet.

Den ovan nämnda förordningen av rådet
begränsar inte nationella kontroller som ut-
förs i enlighet med nationella författningar.
Den begränsar inte heller tillämpningen av
bestämmelserna i artikel 248 i fördraget om
upprättandet av EG eller sådana kontroller
som företas med stöd av artikel 279 c i för-
draget om upprättandet av EG. Kommissio-
nens inspektörer får särskilt kontrollera om
förvaltningsrutinerna är förenliga med ge-
menskapsreglerna, om de erforderliga verifi-
katen finns och om dessa överensstämmer
med de transaktioner som finansieras av fon-
den, samt under vilka förhållanden transak-
tioner som finansieras av fonden genomförs
och kontrolleras.

Den nationella lagstiftningen

Inom jord- och skogsbruksministeriets
förvaltningsområde genomförs målprogram
och gemenskapsinitiativprogram samt pro-
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gram för utveckling av landsbygden med
stöd av lagen om finansiering av landsbygds-
näringar (329/1999), som trädde i kraft den 3
oktober 2000. I lagen bestäms också om helt
nationella strukturstöd för jordbruket samt
om stöd för utveckling av landsbygden och
för undersökningar som gäller landsbygden.
Enligt lagen kan finansieringsstöd beviljas
antingen helt av nationella medel eller för
programverksamhet huvudsakligen i form av
stöd som delfinansieras av Europeiska ge-
menskapen.

Den huvudsakliga målsättningen för lagen
om finansiering av landsbygdsnäringar är att
möjliggöra genomförandet av EG:s förord-
ning om utveckling av landsbygden. Genom
lagen har man förenhetligat de finansierings-
system för landsbygdsnäringar som finansie-
ras med nationella medel och med delfinan-
siering från Europeiska gemenskapen så att
villkoren för stöden skall avvika så litet som
möjligt från varandra vid utnyttjandet av oli-
ka finansieringskällor. Till sin karaktär är la-
gen en ramlag.

Lagen om finansiering av landsbygdsnär-
ingar innehåller de viktigaste villkoren för
gemenskapens finansiering, program för ut-
veckling av landsbygden, finansieringsstöd
för landsbygdsnäringar och bostadsfinansie-
ring för gårdsbruksenheter. Lagen innehåller
de viktigaste bestämmelserna som gäller be-
viljandet av stöd till stödtagaren, föremålet
för stödet och stödets maximibelopp. Dess-
utom finns bestämmelser om övervakningen
av stöd och återkrav av dessa stöd enbart i
denna lag. Specifikare bestämmelser om pro-
gramverksamhet, finansiering och stöd ingår
i de förordningar om olika stödsystem som
utfärdats av såväl statsrådet som jord- och
skogsbruksministeriet..

Trots att den nya grundlagen inte var i kraft
då lagen om finansiering av landsbygdsnär-
ingar bereddes, beaktades redan då vissa be-
stämmelser som ingår i grundlagen och som
gäller normgivning och de grundläggande
fri- och rättigheter. På samma sätt strävade
man efter att uppnå de krav som grundlagen
ställer vid överföring av uppgifter utanför
förvaltningen. De bestämmelser som gäller
normgivning är emellertid fortfarande delvis
oenhetliga.

I lagen om finansiering av landsbygdsnär-

ingar bestäms om ordnande av övervakning-
en. Ansvaret för anordnandet av övervak-
ningen hör enligt 41 § till jord- och skogs-
bruksministeriet. De egentliga inspektioner-
na utförs av personer bemyndigade av jord-
och skogsbruksministeriet, i fråga om stöd
för marknadsföring och förädling av jord-
bruksprodukter av handels- och industrimini-
steriet, i fråga om specialstöd för skogs-
bruksåtgärder av skogscentralerna samt be-
träffande miljöspecialstöd för jordbruket av
de regionala miljöcentralerna. I lagen finns
inga närmare bestämmelser om de personer
som bemyndigandet kan beröra.

I 44 § lagen om finansiering av lands-
bygdsnäringar finns bestämmelser om utfö-
randet av inspektioner hos mottagarna och
förmedlarna av stödet. Bestämmelsen gäller
övriga än i 11 § nämnda stöd, i vilka ingår
kompensationsbidrag, miljöstöd och stöd för
beskogning av åkermark. På de sistnämnda
stöden tillämpas lagen om verkställighet av
Europeiska gemenskapens gemensamma
jordbrukspolitik (1100/1994). Bemyndigan-
dena att utföra inspektioner är sålunda de-
samma i fråga om samtliga arealbaserade
stöd och djurbidrag som helt eller delvis fi-
nansierias med medel från EG.

När man tidigare övervakade stöden i en-
lighet med 44 § lagen om finansiering av
landsbygdsnäringar fick man inte utföra in-
spektioner i bostadsutrymmen som omfattas
av hemfriden utan samtycke av den som sa-
ken gäller. Genom en lagändring 2000 be-
gränsades inspektionsrätten så att i lokaliteter
som omfattas av hemfriden får inspektioner
inte utföras överhuvudtaget. I 42 § bestäms
särskilt om övervakning av stöd för bygg-
nadsverksamhet.

1.2. Bedömning av nuläget

Bemyndigandena att utfärda rättsnormer,
inspektioner som ingår i övervakningen samt
överföringen av uppgifter på andra än myn-
digheter hör till de viktigaste frågorna i lagen
om finansieringen av landsbygdsnäringar
med hänsyn till grundlagen.

I den gällande lagen ingår bestämmelser,
enligt vilka statsrådet eller ministeriet har
bemyndigats att utfärda rättsnormer. I de ur-
sprungliga bestämmelserna föreskrivs om
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rätten eller skyldigheten att utfärda beslut
och föreskrifter, i de ändrade bestämmelserna
på motsvarande sätt om förordningar. I vissa
fall har man i lagen gett stadsrådet och mini-
steriet befogenheter att fatta förvaltningsbe-
slut. Den oenhetliga praxisen kan åstadkom-
ma förvirring.

Till de bestämmelser som berör individens
eller gemenskapens rättigheter hör i lagen om
finansiering av landsbygdsnäringar i första
hand de där det bestäms om de inspektioner
som utförs för en övervakning av villkoren
för beviljande, utbetalning eller användning
av beviljat stöd och beviljad finansiering
samt om indragning och återkrav av finansie-
ring som beviljats.

Den begränsning enligt 44 § i den gällande
lagen, enligt vilken inspektion inte får utföras
i lokaliteter som omfattas av hemfriden är
ovillkorlig och tillåter inga som helst undan-
tag. Trots detta förutsätter gemenskapsrätten
inspektion av åtgärder som stöds. De stöd
som beviljas för att göra jordbrukens verk-
samhet mångsidigare kan förutsätta inspek-
tion av lokaliteter som omfattas av hemfri-
den, ifall verksamheten har förutsatt att bo-
stadsutrymmena ändras eller att fasta eller
svårrörliga anläggningar anskaffas till lokali-
teterna. Nationellt finansierade åtgärder, i
fråga om vilka inspektionen kan gälla lokali-
teter som omfattas av hemfriden, är närmast
åtgärder gällande bostadsbyggnader såsom
finansiering av en grundlig renovering eller
utbyggnad. En utökning av inspektionsrätten
så att den motsvarar dessa behov kräver en
lagändring.

Vid utförandet av inspektioner, framför allt
i fråga om övervakningen av delfinansierade
utvecklingsprojekt samt stöd för företags-
verksamhet i anslutning till dessa, har situa-
tioner förekommit där det finns ett uppenbart
behov av att inspektionen utförs av en utom-
stående expert. För att detta skall vara möj-
ligt bör det uttryckligen bestämmas om det i
lagen.

2. Proposit ionens mål och de vikt i-
gaste förslagen

I anslutning till propositionen gällande in-
rättande av Landsbygdsverket (RP 140/2001
rd) avlät regeringen till riksdagen en proposi-

tion med förslag till lagar om ändring av la-
gen om finansiering av landsbygdsnäringar,
lagen om finansiering av renhushållning och
naturnäringar, skoltlagen och lagen om av-
trädelsestöd för lantbruksföretagare (RP
167/2001 rd).

I sitt utlåtande om propositionen (GrUU
48/2001) fäste grundlagsutskottet uppmärk-
samhet på såväl de inexakta bemyndigandena
som det faktum att bestämmelsen om inspek-
tionsrätt inte var tillräckligt specificerad till
den del inspektionsrätten gällde lokaliteter
som omfattas av hemfriden. Grundlagsut-
skottet förutsatte även att hela den lagstift-
ning till vilken regeringspropositionen hörde
bör ändras så att den motsvarar kraven i
grundlagen.

Eftersom regeringspropositionen återtogs,
gjordes inte de ändringar som föranleds av
grundlagen. Därmed är den viktigaste mål-
sättningen med den nya propositionen att
ändra lagen om finansiering av landsbygds-
näringar så att den motsvarar kraven i grund-
lagen. I propositionen har beaktats de an-
märkningar som framförts i det ovan nämnda
utlåtandet av grundlagsutskottet.

2.1. Inspektionsrätt

I 124 § grundlagen ingår en bestämmelse
om anförtroende av offentliga förvaltnings-
uppgifter åt andra än myndigheter. En sådan
uppgift kan med stöd av lag anförtros även
andra än myndigheter, om det behövs för en
ändamålsenlig skötsel av uppgiften och det
inte äventyrar de grundläggande fri- och rät-
tigheterna, rättssäkerheten eller andra krav på
god förvaltning. Iakttagandet av dessa krav
bör fastställas genom en författning.

I propositionen föreslås att inspektionsrätt
kunde ges till andra myndigheter eller reviso-
rer som uppfyller de i lagen angivna villko-
ren. Revisorernas behörighetsvillkor skall
överensstämma med de villkor som ställs i
statsunderstödslagen (688/2001). Dessutom
skall bestämmelsen innehålla ett särskilt om-
nämnande av de bestämmelser som bör till-
lämpas på de personer som utför inspek-
tionsuppdraget.

Enligt 10 § 3 mom. grundlagen kan genom
lag bestämmas om åtgärder som ingriper i
hemfriden och som är nödvändiga för att de
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grundläggande fri- och rättigheterna skall
kunna tryggas eller för att brott skall kunna
utredas. Enligt grundlagsutskottets vedertag-
na tolkning kan åtgärder som ingriper i hem-
friden accepteras för att brott skall kunna ut-
redas, om åtgärden binds vid förekomsten av
en konkret och specificerad orsak att miss-
tänka att brott mot lagen har skett eller kom-
mer att ske.

I sitt utlåtande förutsatte grundlagsutskottet
att inspektionsrätt som ingriper i hemfriden
skall begränsas till situationer, där det är frå-
ga om brott mot bestämmelser som har angi-
vits tydligt i lagen. Grundlagsutskottet förut-
satte dessutom att ifrågavarande exceptionel-
la inspektionsrätt bör framhållas genom att
det skrivs in i lagen att inspektionen skall
vara nödvändig för att utreda de omständig-
heter som är förmål för inspektionen. Enligt
detta föreslås det att inspektionsrätt möjlig-
görs i lokaliteter som omfattas av hemfriden,
ifall det finns grundad anledning att misstän-
ka att brott har skett eller kommer att ske mot
gemenskapens lagstiftning om jordbrukspoli-
tiken, lagen om finansiering av landsbygds-
näringar eller författningar som har utfärdats
med stöd av ifrågavarande lag, och om in-
spektionen är nödvändig. Inspektioner i bo-
städer skall dock kunna utföras endast av
myndigheterna.

2.2. Övriga förslag

För att förtydliga bestämmelserna om ut-
färdandet av rättsnormer föreslås det att be-
stämmelserna om bemyndigande till alla de-
lar skall förenhetligas. Rättsnormer skall ut-
färdas genom förordning av antingen statsrå-
det eller ministeriet. Härmed skulle det inte
uppstå oklarheter om det i lagen avses att
överföra lagstiftningsmakt eller om det förut-
sätts att enskilda förvaltningsbeslut fattas.
Sådana beslut kan beröras av rätt att söka

ändring.
Grundlagsutskottet föreslår, att 37 § i fi-

nansieringslagen skall preciseras så att man i
den bestämmer om de huvudsakliga grunder,
på vilka amorteringsfrihet gällande statliga
lån exceptionellt kan beviljas i realsäkerhets-
eller borgenssituationer. Som dylika grunder
kan speciellt nämnas tryggandet av gäldenä-
rens bostad eller fortsatt verksamhet i företa-
get. Dessutom kunde betalningsfrihet bevil-
jas av andra särskilt vägande skäl.

I sitt utlåtande förutsatte grundlagsutskottet
att den befogenhetsbestämmelse gällande
återkrav av stöd som ingår i lagens 46 § 4
mom. skall begränsas så att i lagen intas en
grundläggande bestämmelse om att stöd skall
återkrävas inom en skälig tid. I enlighet med
detta föreslås att i lagen införs en bestämmel-
se, enligt vilken återkrav bör ske inom en
skälig tid med beaktande av grunden för
återkravet och personens betalningsförmåga.

3. Proposit ionens verkningar

Propositionen har inga betydande ekono-
miska eller organisatoriska verkningar.

Propositionen har inte heller några miljö-
konsekvenser, eller några nämnvärda verk-
ningar för medborgarna.

4. Beredningen av proposit ionen

Ärendet har beretts som tjänsteuppdrag vid
jord- och skogsbruksministeriet. Vid bered-
ningen av ärendet har beaktats de ändringar
som föreslagits i regeringens proposition (RP
167/2001) och de anmärkningar som fram-
förts i grundlagsutskottets utlåtande
(48/2001).
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DETALJMOTIVERING

1. Lagförslag

3 och 5 §. Definitioner. Allmänna förut-
sättningar för erhållande av stöd. Det före-
slås att definitionen i 3 § 1 mom. 7 punkten
ändras så att de sammanslutningar, vars
verksamhet kan jämställas med de kreditin-
stitut som nämns i punkten, skall bestämmas
närmare genom förordning av jord- och
skogsbruksministeriet, alltså inte genom be-
slut. Likaså föreslås det att moments 8 punkt
ändras så att de sammanslutningar, vars
verksamhet kan jämställas med ett centralt
finansiellt institutet skall fastställas närmare
genom förordning av jord- och skogsbruks-
ministeriet.

Enligt 3 mom. utfärdar statsrådet närmare
bestämmelser om vad det gårdsbrukskom-
plex som avses i 1 mom. 6 punkten omfattar.
Det föreslås att bemyndigandet ändras så att
om saken bestäms genom förordning av
statsrådet.

Lagens 5 § innehåller bestämmelser om
stödtagare, om förutsättningar for lönsam
verksamhet hos de företag som är stödtagare
samt om ålder och maximiinkomster hos
stödtagarna. Enligt 5 mom. bestäms genom
statsrådsbeslut om de fall då undantag kan
göras från förutsättningarna. Det föreslås att
bemyndigandet ändras så att om saken be-
stäms genom förordning av statsrådet.

6 §. Närmare grunder för beviljande av
stöd. I paragrafen bestäms om ibruktagandet
av stödsystem och om utfärdandet av närma-
re villkor för stöd. I lagen bestäms om de
allmänna förutsättningarna för erhållande av
stöd och föremålen för stödet. Enligt 2 mom.
besluter statsrådet närmare om stödformerna,
grunderna för beviljande av stöd, stödens
maximibelopp och de allmänna villkoren för
stöd som grundar sig på avtal. Stödet kan dif-
ferentieras regionalt. Det föreslås att momen-
tet ändras så att om ovan nämnda angelägen-
heter bestäms genom förordning av statsrå-
det.

7 §. Styrningen av medlen. Enligt 2 mom.
kan jord- och skogbruksministeriet meddela
föreskrifter om styrningen av medlen med

hänsyn till belopp, region, bransch och mål-
grupp. Det föreslås att en precisering görs i
momentet, enligt vilken jord- och skogs-
bruksministeriet genom förordning kan be-
sluta om styrningen av medlen med hänsyn
till region, bransch och målgrupp. Jord- och
skogsbruksministeriet skall besluta om styr-
ningen av medlen med hänsyn till belopp.
Besluten skall gälla medlens fördelning en-
ligt anslagskvoter, som bör användas för de
av ministeriet fastställda stödändamålen.

Jord- och skogsbruksministeriet besluter på
de grunder som det bestämmer om använd-
ningen av medel ur gårdsbrukets utvecklings-
fond för undersökningar och utredningar som
gäller utvecklande av landsbygdsföretagen.
För motsvarande ändamål har man dock an-
visat medel även i statsbudgeten. Även om
föremålen för medlen skiljer sig en aning
från varandra vore det ändamålsenligt att be-
stämma i lag om det nuvarande förfarandet,
som är så gott som enhetligt. Därför föreslår
man att den begränsning, enligt vilken förfa-
randet i 7 § 3 mom. gäller endast medel som
beviljas ur gårdsbrukets utvecklingsfond
skall upphävas. Det föreslås att rätten att
meddela ministerieföreskrifter för byggande
ändras så att den gäller förordningar av jord-
och skogsbruksministeriet. Dessutom före-
slås vissa preciseringar i ordalydelsen i 3
mom.

22 §. Bostadsfinansiering. Enligt 4 mom.
beslutar statsrådet närmare om förutsätt-
ningarna för beviljande av stöd och om stö-
dets maximibelopp. Det föreslås att bemyn-
digandet ändras så att om saken bestäms ge-
nom förordning av statsrådet.

24 §. Säkerheter. I 24 § bestäms om den
säkerhet som krävs för erhållandet av statliga
lån och annat stöd. Enligt 2 mom. kan säker-
het krävas av andra sökande än offentligrätts-
liga samfund. Statsrådet utfärdar vid behov
närmare bestämmelser om när ställande av
säkerhet är nödvändigt. Det föreslås att mo-
mentet ändras så att bestämmelserna utfärdas
genom förordning av statsrådet.

26 §. Statens ansvar. I paragrafen bestäms
om statens ansvar för statliga lån samt om
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kreditinstitutens skyldigheter att sköta statli-
ga lån och säkerheterna för dem och säkerhe-
ternas förvandling i pengar. Enligt 2 mom.
kan jord- och skogsbruksministeriet meddela
kreditinstitutet föreskrifter om omvandling
av lånet i pengar samt om bevakningen av
statens intressen. Det föreslås att föreskrif-
terna meddelas genom förordning av jord-
och skogsbruksministeriet.

29 §. Ränta på räntestödslån. Enligt 4
mom. bestäms genom statsrådsbeslut om
omvandling av ränteförmånen till bidrag
samt om bidragets maximibelopp. Det före-
slås att momentet ändras så att bestämmel-
serna utfärdas genom förordning av statsrå-
det.

30 §. Allmänna bestämmelser om långiv-
ningen. Enligt paragrafens gällande 2 mom.
bestäms genom statsrådsbeslut närmare om
vissa uppdrag i anslutning till skötseln av lå-
nen, tid för arbetets utförande, betalningslätt-
nader och vissa lånevillkor. Det föreslås att
närmare bestämmelser skall utfärdas genom
förordning av statsrådet. Eftersom det be-
stäms om tiden för genomförandet av ett pro-
jekt som erhållit stöd genom förordning av
jord- och skogsbruksministeriet, föreslås på
motsvarande sätt att även tiden för genomfö-
randet av ett projekt som erhållit lån bestäms
genom förordning av ministeriet. Det föreslås
att även förfarandet för ändring av lånevill-
koren samt andra förfaranden och villkor i
anslutning till beviljandet och skötseln av lån
bestäms genom förordning av ministeriet.

31 och 35 §. De statliga lånens och ränte-
stödslånens penningrörelse. Ersättning för
kreditinstituts kostnader. Enligt 31 § 3 mom.
kan genom jord- och skogsbruksministeriets
beslut bestämmas i vilka fall kreditinstituten
kan utföra uppgifter enligt 1 mom. utan ett
centralt finansiellt institut. Enligt 35 §
1 mom. bestäms storleken på och betalnings-
villkoren för ersättningen för de kostnader
som skötseln av statliga lån medför genom
statsrådsbeslut. Det föreslås att bemyndigan-
det att utfärda föreskrifter och att fatta beslut
ändras till ett bemyndigande att utfärda för-
ordningar.

37 §. Avgränsningar av frivillig skuldsane-
ring. Vid frivillig skuldsanering är det inte
möjligt att bevilja befrielse från betalning av
amortering på statliga lån, om realsäkerheten

för lånet eller borgen genom affärsverksam-
het eller därmed jämförbar verksamhet tryg-
gar betalningen av amorteringen. Det före-
slås, i enlighet med vad som förutsätts i
grundlagsutskottets utlåtande, att ett stadgan-
de om de huvudsakliga grunderna för befriel-
se från betalning intas i lagen. Enligt stad-
gande kan befrielse från betalning beviljas
för att bevara gäldenärens bostad, för att
trygga en fortsatt verksamhet för företaget el-
ler på grund av andra synnerligen vägande
skäl. För att bevara gäldenärens bostad, tryg-
ga en fortsatt verksamhet för företaget eller
av andra synnerligen vägande skäl kan befri-
else från betalning dock beviljas. I sådana
fall skall ansökan tillställas jord- och skogs-
bruksministeriet för avgörande. I detta sam-
manhang avlägsnades som obehövligt ett
stadgande om bemyndigande att utfärda
rättsnormer av lägre rang.

41 §. Övervakning. I paragrafen bestäms
om anordnandet av allmän övervakning av
stöd enligt lagen om finansiering av lands-
bygdsnäringar. Ansvaret för att övervakning-
en organiseras vilar i huvudsak på jord- och
skogsbruksministeriet. Enligt 1 mom. har
dock handels- och industriministeriet primärt
ansvar för övervakning och kontroll av stöd
som används för förädling och marknadsfö-
ring. Det föreslås att momentet preciseras så
att handels- och industriministeriets övervak-
ningsansvar uttryckligen skall gälla de delfi-
nansierade stöd som avses i artiklarna 25—
28 i EG:s förordning om utvecklingen av
landsbygden. Det föreslås även att man vid
behov kunde bestämma om övervakningens
tekniska utförande och uppföljning genom
förordning av jord- och skogsbruksministeri-
et eller på motsvarande sätt genom förord-
ning av handels- och industriministeriet. Det
föreslås också att 3 mom. preciseras så att
hänvisningen till komissionens förordning
(EG) nr 3887/92 ersätt med en hänvising till
komissionens förordning (EG) nr 2419/2001
som har ersatt den förstnämda förordningen.

44 §. Inspektionsrätt. Det föreslås att ett
nytt 2 mom. fogas till paragrafen, varvid de
nuvarande 2—4 mom. blir 3—5 mom. Med
stöd av det nya 2 mom. kunde jord- och
skogsbruksministeriet bemyndiga även andra
myndigheter och utomstående revisorer att
utföra inspektioner. I bestämmelsen precise-
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ras även föremålen för övervakningen och
inspektionerna. En effektiv övervakning kan
förutsätta särskild sakkunnighet i fråga om
revision, vilken enligt förslaget även kunde
erhållas från andra instanser än myndigheter-
na.

Att använda utomstående revisorer för ut-
förande av inspektionsuppdraget innebär att
förvaltningsuppgifter enligt grundlagen 124 §
anförtros andra än myndigheter. Enligt
grundlagsutskottet skall man då förvaltnings-
uppgifter anförtros andra än myndigheter
lagstiftningsvägen garantera rättsskyddet och
god förvaltningssed.

I paragrafen bestäms om de krav som skall
ställas på revisorer och revisionssamman-
slutningar, om de lagar som skall tillämpas
på bemyndigade revisorers och revisions-
sammanslutningars verksamhet samt om
tjänsteansvaret för den revisor som utför in-
spektioner. När det gäller ansvarsfrågor lik-
ställs revisorn med en tjänsteman. Olaglig
verksamhet vid utföranden av inspektions-
uppdraget kan leda till straffrättsligt ansvar.
När det gäller skadeståndsansvaret för ett of-
fentligt samfund likställs på samma sätt en
utomstående revisors verksamhet med ett of-
fentligt samfunds tjänstemans verksamhet.

I paragrafens nuvarande 2 mom. sägs att
inspektion inte får utföras i lokaliteter som
omfattas av hemfriden. I regel föreligger ing-
et behov av att få komma in i bostadsutrym-
mena i samband med inspektionerna, efter-
som inspektionerna riktas mot produktions-
anläggningar, djurstallar, lager samt andra
platser som inte omfattas av hemfriden enligt
grundlagen. Ibland kan dock situationer upp-
stå där det för att uppnå målet för inspektio-
nen är nödvändigt att verifiera sådana förhål-
landen och omständigheter som hänför sig
till stödtagarens bostad och beträffande vilka
det inte annars är möjligt att få klarhet. Detta
behov är speciellt sannolikt vid övervakning
av användningen av bostadsfinansiering.

I enlighet med grundlagsutskottets utlåtan-
depraxis (GrUU 19/2000) som hänför sig till
tolkningen av 10 § grundlagen får inspektion
utföras i lokaliteter som enligt grundlagen
omfattas av hemfriden, dvs. i lokaliteter som
används för permanent boende, endast ifall
det föreligger en konkret och specificerad an-
ledning att misstänka att brott mot lagen har

skett eller kommer att ske. I enlighet med
detta föreslås en bestämmelse om att inspek-
tion kan utföras i bostaden endast om det
finns grundad anledning att misstänka att
brott har skett eller kommer att ske mot be-
stämmelserna om Europeiska gemenskapens
gemensamma jordbrukspolitik, lagen om fi-
nansiering av landsbygdsnäringar (329/1999)
eller bestämmelser som utfärdats med stöd av
den, och inspektion är nödvändig för att reda
ut de förhållanden som är föremål för över-
vakningen. Man måste överväga från fall till
fall i samband med inspektionerna om en så-
dan grundad och nödvändig anledning före-
ligger. Endast myndigheterna skulle kunna
utföra inspektion i bostaden.

46 §. Återkrav av stöd och statligt lån hos
stödtagaren. Det föreslås att 4 mom. precise-
ras så att den tid inom vilken stödet skall bör-
ja återkrävas förutsätts vara skälig med tanke
på stödtagarens betalningsförmåga och grun-
den för återkravet. Dessutom skall i 4 mom.
bestämmas om statsrådets befogenhet att ge-
nom förordning bestämma tidpunkten för
återkrav. Man borde påbörja återkravet se-
nast inom tio år efter utbetalningen av den
sista stödposten.

48 §. Återkrav av areal- och husdjursbase-
rat stöd samt skogsbruksstöd. Det föreslås att
1 momentet ändras på samma sätt som 41 § 3
mom. Hänvisingen till komissionens förord-
ning (EG) 3887/92 ersätts med en hänvisning
till förodning (EG) nr 2419/2001.

55 §. Myndigheter. Det föreslås att befo-
genheterna enligt 55 § 1 och 2 mom. att ge-
nom statsrådsbeslut bestämma om behörig-
hetsfördelningen mellan de i momentet
nämnda ministerierna samt mellan myndig-
heterna och lokala aktionsgrupper ändras till
att gälla förordningar av statsrådet.

2. Närmare bestämmelser

I huvudsak har bestämmelser utfärdats ge-
nom förordningar av statsrådet samt genom
förordningar av jord- och skogsbruksministe-
riet om de omständigheter beträffande vilka
ändringar föreslås i bemyndigandena att ut-
färda rättsnormer. Nya bestämmelser genom
förordning skulle komma att utfärdas när-
mast om förfarandet för ansökan om kredite-
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ring på grund av statens ansvar samt om
övervakningens tekniska utförande.

3. Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft så snart som
möjligt efter att den har antagits och blivit
stadfäst.

Det föreslås att de rättsnormer som utfär-
dats med stöd av ett bemyndigande i lag fort-
farande skall tillämpas.

4. Lagst if tningsordning

Grundlagsutskottet ansåg i sitt utlåtande att
en lag som innehåller de ändringar som före-
slagits i utlåtandet kan stiftas i vanlig lag-
stiftningsordning. Eftersom de ändringar som
föreslagits i grundlagsutskottets utlåtande har
beaktats i propositionen anses det att lagen
kan stiftas i vanlig lagstiftningsordning.

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

Lag

om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) 3 § 1

mom. 7 och 8 punkten samt 3 mom., 5 § 5 mom., 6 § 2 mom., 7 § 2 och 3 mom., 22 § 4 mom.,
24 § 2 mom., 26 § 2 mom., 29 § 4 mom., 30 § 2 mom., 31 § 3 mom., 35 § 1 mom., 37 § 1
mom., 41 § 1 och 3 mom., 44 §, 46 § 4 mom., 48 § 1 mom., samt 55 § 1 och 2 mom.,

av dessa lagrum 3 § 3 mom. och 41 § 1 mom. sådana de lyder i lag 44/2000 och 44 § sådan
den lyder delvis ändrad i nämnda lag 44/2000, som följer

3 §

Definitioner

I denna lag avses med
— — — — — — — — — — — — — —

7) kreditinstitut andelsbanker, sparbanker
och affärsbanker samt sammanslutningar
som hör till samma koncern som dessa och
Finlands Hypoteksförening och annan genom
förordning av jord- och skogsbruksministeri-
et närmare bestämd sammanslutning, vars
verksamhet kan jämställas med nämnda kre-
ditinstituts verksamhet,

8) centralt finansiellt institut ett genom
förordning av jord- och skogsbruksministeri-
et närmare fastställt kreditinstitut och annan
sammanslutning, vars verksamhet kan jäm-
ställas med ett kreditinstituts verksamhet.
— — — — — — — — — — — — — —

Genom förordning av statsrådet utfärdas
närmare bestämmelser om vad det gårds-
brukskomplex som avses i 1 mom. 6 punkten
omfattar.

5 §

Allmänna förutsättningar för erhållande av
stöd

— — — — — — — — — — — — — —
Genom förordning av statsrådet bestäms

om de fall då undantag kan göras från de för-
utsättningar som anges i denna paragraf.
— — — — — — — — — — — — — —

6 §

Närmare grunder för beviljande av stöd

— — — — — — — — — — — — — —
Genom förordning av statsrådet bestäms

närmare om stödformerna, grunderna för be-
viljande av stöd, stödens maximibelopp och
de allmänna villkoren för stöd som grundar
sig på avtal. Stödet kan differentieras regio-
nalt.
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7 §

Styrningen av medlen

— — — — — — — — — — — — — —
Genom förordning av jord- och skogs-

bruksministeriet bestäms om styrningen av
medlen med hänsyn till region, bransch och
målgrupp. Dessutom meddelar jord- och
skogsbruksministeriet föreskrifter om styr-
ningen av medlen med hänsyn till belopp.

Jord- och skogbruksministeriet beslutar på
de grunder som det bestämmer om använd-
ningen av medel för undersökningar och ut-
redningar som gäller utvecklande av lands-
bygden enligt vad som bestäms genom för-
ordning av statsrådet. Genom förordning av
jord- och skogsbruksministeriet kan medde-
las närmare bestämmelser än i denna lag och
en i stöd av den utfärdad förordning av stats-
rådet om tekniska, ekonomiska och miljö-
mässiga omständigheter, godtagbara kostna-
der per enhet samt om förfarandet i samband
med förhandsgodkännande i anslutning till
byggande som skall stödas enligt denna lag.

22 §

Bostadsfinansiering

— — — — — — — — — — — — — —
Genom förordning av statsrådet bestäms

närmare om förutsättningarna för beviljande
av stöd och om stödets maximibelopp.

24 §

Säkerheter

— — — — — — — — — — — — — —
Om den som ansöker om annat stöd än stöd

i anslutning till lån är någon annan än ett of-
fentligrättsligt samfund, kan den myndighet
eller skogscentral som beviljar stödet vid be-
hov kräva att sökanden ställer en säkerhet.
Den myndighet som beviljar stödet beslutar
om formen för säkerheten. Genom förord-
ning av statsrådet utfärdas vid behov närmare

bestämmelser om när ställande av säkerhet är
nödvändigt.

26 §

Statens ansvar

— — — — — — — — — — — — — —
För att statens ansvar skall gälla krävs att

kreditinstitutet sköter lånet och säkerheterna
för det enligt denna lag samt de bestämmel-
ser och föreskrifter som utfärdats med stöd
av den samt iakttar god banksed. Det kredit-
institut som har beviljat lånet är även skyl-
digt att bevaka statens intressen när den
egendom som utgör säkerhet för lånet för-
vandlas i pengar genom frivillig skuldsane-
ring, exekutiv auktion eller konkursförfaran-
de. Genom förordning av jord- och skogs-
bruksministeriet bestäms vid behov om förfa-
randet i anslutning till bevakningen av sta-
tens intressen.
— — — — — — — — — — — — — —

29 §

Ränta på räntestödslån

— — — — — — — — — — — — — —
Om omvandling av ränteförmånen till bi-

drag samt om bidragets maximibelopp be-
stäms genom förordning av statsrådet.

30 §

Allmänna bestämmelser om långivningen

— — — — — — — — — — — — — —
Genom förordning av statsrådet bestäms

närmare om utlåtanden som krävs för ansö-
kan om lån, lyftandet av lånemedlen, tiden
för genomförande av projektet, betalnings-
lättnader, uppbörden av amorteringar och
ränta, tidpunkten för betalningarna, låneöver-
föringar, extra amorteringar och deras inver-
kan på amorteringar som förfaller, betalning
av en fordran vars kapitalbelopp är litet, kon-
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staterande av statens ansvar för statliga lån
samt om övriga villkor för beviljande av lå-
nen och i anslutning till skötseln av dem.
Genom förordning av jord- och skogsbruks-
ministeriet kan utfärdas bestämmelser om
förfaranden för beviljande av lånen och i an-
slutning till skötseln av dem samt om förfa-
randet för ändring av lånevillkoren.
— — — — — — — — — — — — — —

31 §

De statliga lånens och räntestödslånens pen-
ningrörelse

— — — — — — — — — — — — — —
Genom förordning av jord- och skogs-

bruksministeriet kan bestämmas i vilka fall
kreditinstituten kan utföra ovan nämnda upp-
gifter utan ett centralt finansiellt institut.

35 §

Ersättning för kreditinstituts kostnader

För de kostnader som skötseln av statliga
lån medför betalas till ett kreditinstitut en er-
sättning om vars storlek och betalningsvill-
kor bestäms genom förordning av statsrådet.
— — — — — — — — — — — — — —

37 §

Avgränsningar av frivillig skuldsanering

Vid frivillig skuldsanering får befrielse från
betalning av amortering på statliga lån inte
beviljas, om realsäkerheten för lånet eller
borgen genom affärsverksamhet eller därmed
jämförbar verksamhet tryggar betalningen av
amorteringen. För att bevara gäldenärens bo-
stad, trygga företagets fortsatta verksamhet
eller av andra synnerligen vägande skäl kan
befrielse från betalning dock beviljas. I såda-

na fall skall ansökan tillställas jord- och
skogsbruksministeriet för avgörande.
— — — — — — — — — — — — — —

41 §

Övervakning

Jord- och skogsbruksministeriet är skyldigt
att ordna övervakning av användningen av
medel så att det med hjälp av nödvändiga
uppgifter om användningen av medlen och
kontrolluppgifter kan fastställas om förut-
sättningar för beviljande och betalning av
stöd har funnits och om villkoren för bevil-
jande och betalning av stöd har beaktats.
Handels- och industriministeriet bär dock det
primära ansvaret för övervakning och inspek-
tion gällande användningen av stöd för föräd-
ling och marknadsföring i fråga om delfinan-
sierat stöd som avses i artikel 25—28 i EG:s
förordning om utveckling av landsbygden.
Genom förordning av jord- och skogsbruks-
ministeriet eller, om det är fråga om över-
vakning av stöd för vilka handels- och indu-
striministeriet ansvarar, genom förordning av
handels- och industriministeriet kan vid be-
hov utfärdas bestämmelser av teknisk natur
om övervakningen och uppföljningen av an-
vändningen av lån och stöd.
— — — — — — — — — — — — — —

Vid administrationen och övervakningen
av stöd enligt 11 § 1 mom. skall i tillämpliga
delar iakttas rådets förordning (EEG) nr
3508/92 om ett integrerat system för admi-
nistration och kontroll av vissa stödsystem
inom gemenskapen och kommissionens för-
ordning (EEG) nr 2419/01, som utfärdats
med stöd av den. Det integrerade systemet
för administration och kontroll tillämpas
dock inte på stöd som beviljas för egentliga
beskogningsåtgärder och andra skogsbruks-
åtgärder som hänför sig till åkerbeskogning.

44 §

Inspektionsrätt

Jord- och skogsbruksministeriet, arbets-
krafts- och näringscentralerna, i fråga om
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delfinansierat stöd som avses i artikel 25—28
i EG:s förordning om utvecklingen av lands-
bygden för förädling och marknadsföring av
jordbruksprodukter handels- och industrimi-
nisteriet samt i fråga om stöd för återbeskog-
ning och andra skogsbruksåtgärder skogscen-
tralerna liksom beträffande sådana avtal om
miljöspecialstöd som baserar sig på planer
även de regionala miljöcentralerna har rätt att
låta sina tjänstemän utan förhandsmeddelan-
de utföra de inspektioner som behövs för
övervakningen av att förutsättningarna och
villkoren i anslutning till beviljande, betal-
ning och användning av bidrag, lån och andra
stöd som avses i denna lag iakttas.

För att övervakningen och inspektionerna
skall kunna utföras på ett ändamålsenligt sätt
kan jord- och skogsbruksministeriet bemyn-
diga en annan myndighet eller en utomståen-
de revisor att utföra inspektioner som riktar
sig mot dem som förmedlar och beviljar stöd
samt mot stödtagarna och som har samband
med användning av de stödformer som
nämns i 1 mom. Revisorn skall vara en auk-
toriserad revisor eller revisionssammanslut-
ning som avses i revisionslagen (936/1994)
eller i lagen om revisorer inom den offentlig
förvaltningen och ekonomin (467/1999). Re-
visionssammanslutningen skall utse en an-
svarig revisor för inspektionen. På revisorer
och revisionssammanslutningar som bemyn-
digats att utföra inspektionsuppdrag tillämpas
lagen om förvaltningsförfarande (598/1982),
språklagen (148/1922) samt lagen om offent-
lighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999). De revisorer som utför inspek-
tioner handlar under tjänsteansvar.

Stödtagaren är skyldig att utan ersättning
för dem som utför inspektioner framlägga
alla behövliga räkenskapshandlingar och
andra behövliga handlingar, varmed även av-
ses motsvarande material som framställts el-
ler lagrats med hjälp av automatisk databe-
handling eller på något annat motsvarande
sätt, samt att även i övrigt bistå vid inspek-
tionen. Den som utför inspektionen har rätt
att i den omfattning som tillsynsuppgifterna
förutsätter inspektera stödtagarens husdjurs-
byggnader, odlingar, produktions- och föräd-
lingsanläggningar, lager, försäljnings- och
marknadsföringsutrymmen samt övriga om-
ständigheter som är en förutsättning för att

stöd skall beviljas och betalas ut. Inspektio-
nen kan gälla såväl den egentliga stödtagaren
som den som förmedlar stödet. I bostaden får
inspektion utföras endast om det finns grun-
dad anledning att misstänka att brott har skett
eller kommer att ske mot bestämmelserna om
Europeiska gemenskapens gemensamma
jordbrukspolitik, denna lag eller bestämmel-
ser som utfärdats med stöd av denna lag, och
inspektionen är nödvändig för att reda ut de
omständigheter som är föremål för inspek-
tionen. I en bostad får inspektion utföras en-
dast av en myndighet.

Statsrådet kan vid behov utfärda närmare
föreskrifter om den inspektionsrätt för olika
myndigheter som avses i 1 och 2 mom.

Polisen skall ge behövlig handräckning
utan ersättning vid övervakning som avses i
1 mom. samt 41–43 §.

46 §

Återkrav av stöd och statligt lån hos stödta-
garen

— — — — — — — — — — — — — —
Vederbörande ministerium besluter om

återkrav och indragning av de bidrag som det
har beviljat. I övrigt besluter arbetskrafts-
och näringscentralen om återkrav och in-
dragning av stöd. Stödet skall återkrävas
inom skälig tid med beaktande av grunden
för återkravet och personens betalningsför-
måga. Genom förordning av stadsrådet kan
bestämmas om den tid inom vilken stödet
skall återkrävas. Stöd får inte återkrävas efter
att tio år har förflutit från utbetalningen av
den sista stödposten.
— — — — — — — — — — — — — —

48 §

Återkrav av areal- och husdjursbaserat stöd
samt skogsbruksstöd

Vid indragning och återkrav av stöd enligt
11 § 1 mom. vilket beviljats för någon annan
än den egentliga beskogningsåtgärden eller
andra skogsbruksåtgärder skall iakttas vad
som i rådets förordning (EEG) nr 3508/92
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och kommissionens förordning (EEG) nr
2419/01, som utfärdats med stöd av den, be-
stäms om bidrag per hektar och djur som be-
viljats på felaktiga grunder. Stöd kan indras
eller ett utbetalt stöd återkrävas även med
stöd av 7 § lagen om förfarandet vid skötseln
av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnär-
ingar. Nämnda förfarande tilllämpas dessut-
om på bidrag för underhåll av beskogad åker
och på kompensation för inkomstbortfall i
samband med åkerbeskogning.
— — — — — — — — — — — — — —

55 §

Myndigheter

Verkställigheten av denna lag handhas av
jord- och skogsbruksministeriet, jord- och
skogsbruksministeriets informationstjänst-
central, arbetskrafts- och näringscentralerna,
skogscentralerna och de kommunala lands-
bygdsnäringsmyndigheterna. Till den del det
är fråga om stöd för förädling och marknads-
föring av jordbruksprodukter handhas verk-
ställigheten av denna lag även av handels-

och industriministeriet. Verkställigheten av
miljöstödet för jordbruket handhas av jord-
och skogsbruksministeriet i samarbete med
miljöministeriet. Genom förordning av stats-
rådet bestäms närmare hur behörigheten för-
delas mellan ministerierna.

På stöd för projekt som gäller vatten och
avlopp, vattendrag och miljövård tillämpas
bestämmelserna om myndigheternas behö-
righet i lagen om understödjande av samhäl-
lenas vatten- och avloppsåtgärder eller vad
som i övrigt bestäms om myndigheternas be-
hörighet i dessa ärenden. Genom förordning
av statsrådet bestäms närmare om fördel-
ningen av uppgifterna mellan de myndigheter
som sköter verkställighetsuppgifter och mel-
lan andra organisationer, såsom lokala ak-
tionsgrupper.
— — — — — — — — — — — — — —

———

Denna lag träder i kraft den 200 .
De bestämmelser som utfärdats med stöd

av en lag som gäller när denna lag träder i
kraft.

—————

Helsingfors den 20 september 2002

Republikens President

TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen
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Bilaga
Parallelltext

Lag

om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) 3 §

1 mom. 7 och 8 punkten samt 3 mom., 5 § 5 mom., 6 § 2 mom., 7 § 2 och 3 mom., 22 §
4 mom., 24 § 2 mom., 26 § 2 mom., 29 § 4 mom., 30 § 2 mom., 31 § 3 mom., 35 § 1 mom.,
37 § 1 mom., 41 § 1 och 3 mom., 44 §, 46 § 4 mom. samt, 48 § 1 mom., 55 § 1 och 2 mom.,

av dessa lagrum 3 § 3 mom. och 41 § 1 mom. sådana de lyder i lag 44/2000 och 44 § sådan
den lyder delvis ändrad i nämnda lag 44/2000, som följer

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

3 §

Definitioner

I denna lag avses med

— — — — — — — — — — — — — —
7) kreditinstitut andelsbanker, sparbanker

och affärsbanker samt sammanslutningar
som hör till nämnda bankers koncerner och
Finlands Hypoteksförening och annan ge-
nom jord- och skogsbruksministeriets beslut
närmare bestämd sammanslutning, vars
verksamhet kan jämställas med nämnda
kreditinstitut,

8) centralt finansiellt institut ett genom
jord- och skogsbruksministeriets beslut
närmare fastställt kreditinstitut eller annan
sammanslutning, vars verksamhet kan jäm-
ställas med ett kreditinstitut,

— — — — — — — — — — — — — —
Statsrådet utfärdar närmare bestämmelser

om vad det gårdsbrukskomplex som avses i
1 mom. 6 punkten omfattar.

— — — — — — — — — — — — — —
7) kreditinstitut andelsbanker, sparbanker

och affärsbanker samt sammanslutningar
som hör till nämnda bankers koncerner och
Finlands Hypoteksförening och annan ge-
nom förordning av jord- och skogsbruksmi-
nisteriet närmare bestämd sammanslutning,
vars verksamhet kan jämställas med nämn-
da kreditinstituts verksamhet,

8) centralt finansiellt institut ett genom
förordning av jord- och skogsbruksministe-
riet närmare fastställt kreditinstitut och an-
nan sammanslutning, vars verksamhet kan
jämställas med ett kreditinstituts verksam-
het,
— — — — — — — — — — — — — —

Genom förordning av statsrådet utfärdas
närmare bestämmelser om vad det gårds-
brukskomplex som avses i 1 mom. 6 punk-
ten omfattar.
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5 §

Allmänna förutsättningar för erhållande av stöd

— — — — — — — — — — — — — —
Genom statsrådsbeslut bestäms om de fall

då undantag kan göras från de förutsätt-
ningar som anges i denna paragraf.
— — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — —
Genom förordning av statsrådet bestäms

om de fall då undantag kan göras från de
förutsättningar som anges i denna paragraf.
— — — — — — — — — — — — — —

6 §

Närmare grunder för beviljande av stöd

— — — — — — — — — — — — — —
Statsrådet beslutar närmare om stödfor-

merna, grunderna för beviljande av stöd,
stödens maximibelopp och de allmänna
villkoren för stöd som grundar sig på avtal.
Stödet kan differentieras regionalt.

— — — — — — — — — — — — — —
Genom förordning av statsrådet bestäms

närmare om stödformerna, grunderna för
beviljande av stöd, stödens maximibelopp
och de allmänna villkoren för stöd som
grundar sig på avtal. Stödet kan differentie-
ras regionalt.

7 §

Styrningen av medlen

— — — — — — — — — — — — — —
Jord- och skogsbruksministeriet kan med-

dela föreskrifter om styrningen av medlen
med hänsyn till belopp, region, bransch och
målgrupp.

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar
på de grunder som det bestämmer om an-
vändningen av medel ur gårdsbrukets ut-
vecklingsfond för undersökningar och ut-
redningar som gäller utvecklande av lands-
bygdsföretagen enligt vad som närmare be-
stäms genom statsrådsbeslut. Jord- och
skogsbruksministeriet meddelar också när-
mare föreskrifter än denna lag och ett med
stöd av den utfärdat statsrådsbeslut om
byggande som skall stödas enligt denna lag
och fastställer till behövliga delar de kost-
nader per enhet som skall godkännas i sam-
band därmed.

— — — — — — — — — — — — — —
Genom förordning av jord- och skogs-

bruksministeriet bestäms om styrningen av
medlen med hänsyn till region, bransch och
målgrupp. Dessutom meddelar jord- och
skogsbruksministeriet föreskrifter om styr-
ningen av medlen med hänsyn till belopp.

Jord- och skogbruksministeriet beslutar
på de grunder som det bestämmer om an-
vändningen av medel för undersökningar
och utredningar som gäller utvecklande av
landsbygden enligt vad som bestäms genom
förordning av statsrådet. Genom förordning
av jord- och skogsbruksministeriet kan
meddelas närmare föreskrifter än i denna
lag och en med stöd av den utfärdad för-
ordning av statsrådet om byggnadstekniska,
ekonomiska och miljömässiga omständighe-
ter samt om godtagbara kostnader per enhet
i anslutning till byggande som skall stödas
enligt denna lag.
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22 §

Bostadsfinansiering

— — — — — — — — — — — — — —
Statsrådet beslutar närmare om förutsätt-

ningarna för beviljande av stöd och om stö-
dets maximibelopp.

— — — — — — — — — — — — — —
Genom förordning av statsrådet bestäms

närmare om förutsättningarna för beviljande
av stöd och om stödets maximibelopp.

24 §

Säkerheter

— — — — — — — — — — — — — —
Om den som ansöker om annat stöd än

stöd i anslutning till lån är någon annan än
ett offentligrättsligt samfund, kan den myn-
dighet eller skogscentral som beviljar stödet
vid behov kräva att sökanden ställer säker-
het. Den myndighet som beviljar stödet be-
slutar om formen för säkerheten. Statsrådet
utfärdar vid behov närmare bestämmelser
om när ställande av säkerhet är nödvändigt.

— — — — — — — — — — — — — —
Om den som ansöker om annat stöd än

stöd i anslutning till lån är någon annan än
ett offentligrättsligt samfund, kan den myn-
dighet eller skogscentral som beviljar stödet
vid behov kräva att sökanden ställer en sä-
kerhet. Den myndighet som beviljar stödet
beslutar om formen för säkerheten. Genom
förordning av statsrådet utfärdas vid behov
närmare bestämmelser om när ställande av
säkerhet är nödvändigt.

26 §

Statens ansvar

— — — — — — — — — — — — — —
För att statens ansvar skall gälla krävs att

kreditinstitutet sköter lånet och säkerheterna
för det enligt denna lag samt de bestämmel-
ser och föreskrifter som utfärdats med stöd
av den samt iakttar god banksed. Det kredit-
institut som har beviljat lånet är även skyl-
digt att bevaka statens intressen och iaktta
de föreskrifter som jord- och skogsbruksmi-
nisteriet har meddelat när den egendom
som utgör säkerhet för lånet förvandlas i
pengar genom frivillig skuldsanering, exe-
kutiv auktion eller konkursförfarande.

— — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — —
För att statens ansvar skall gälla krävs att

kreditinstitutet sköter lånet och säkerheterna
för det enligt denna lag samt de bestämmel-
ser och föreskrifter som utfärdats med stöd
av den samt iakttar god banksed. Det kredit-
institut som har beviljat lånet är även skyl-
dig att bevaka statens intressen när den
egendom som utgör säkerhet för lånet för-
vandlas i pengar genom frivillig skuldsane-
ring, exekutiv auktion eller konkursförfa-
rande. Genom förordning av jord- och
skogsbruksministeriet bestäms vid behov
om förfarandet i anslutning till bevakningen
av statens instressen.
— — — — — — — — — — — — — —
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29 §

Ränta på räntestödslån

— — — — — — — — — — — — — —
Om omvandling av ränteförmånen till bi-

drag samt om bidragets maximibelopp be-
stäms genom statsrådsbeslut.

— — — — — — — — — — — — — —
Om omvandling av ränteförmånen till bi-

drag samt om bidragets maximibelopp be-
stäms genom förordning av statsrådet.

30 §

Allmänna bestämmelser om långivningen

— — — — — — — — — — — — — —
Genom statsrådsbeslut bestäms närmare

om utlåtanden som krävs för ansökan om
lån, lyftandet av lånemedlen, tiden för arbe-
tets utförande, betalningslättnader, uppbör-
den av amorteringar och ränta, tidpunkten
för betalningarna, låneöverföringar, extra
amorteringar och deras inverkan på amorte-
ringar som förfaller, betalning av en fordran
vars kapitalbelopp är litet, kon Genom
statsrådsbeslut bestäms närmare om utlå-
tanden som krävs för ansökan om lån, lyf-
tandet av lånemedlen, tiden för arbetets ut-
förande, betalningslättnader, uppbörden av
amorteringar och ränta, tidpunkten för be-
talningarna, låneöverföringar, extra amorte-
ringar och deras inverkan på amorteringar
som förfaller, betalning av en fordran vars
kapitalbelopp är litet, konstaterande av sta-
tens ansvar för statliga lån, förfarandet för
ändring av lånevillkoren samt om övriga
förfaranden och villkor för beviljande av
lånen och i anslutning till skötseln av dem.
— — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — —
Genom förordning av statsrådet bestäms

närmare om utlåtanden som krävs för ansö-
kan om lån, lyftandet av lånemedlen, tiden
för genomförande av projektet, betalnings-
lättnader, uppbörden av amorteringar och
ränta, tidpunkten för betalningarna, låne-
överföringar, extra amorteringar och deras
inverkan på amorteringar som förfaller, be-
talning av en fordran vars kapitalbelopp är
litet, konstaterande av statens ansvar för
statliga lån samt om övriga villkor för be-
viljande av lånen och i anslutning till sköt-
seln av dem. Genom förordning av jord-
och skogsbruksministeriet kan utfärdas be-
stämmelser om förfaranden för beviljande
av lånen och i anslutning till skötseln av
dem samt om förfarandet för ändring av
lånevillkoren.

— — — — — — — — — — — — — —

31 §

De statliga lånens och räntestödslånens penningrörelse

— — — — — — — — — — — — — —
Genom jord- och skogsbruksministeriets

beslut kan bestämmas i vilka fall kreditin-
stituten kan utföra ovan nämnda uppgifter
utan ett centralt finansiellt institut.

— — — — — — — — — — — — — —
Genom förordning av jord- och skogs-

bruksministeriet kan bestämmas i vilka fall
kreditinstituten kan utföra ovan nämnda
uppgifter utan ett centralt finansiellt institut.
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35 §

Ersättning för kreditinstituts kostnader

För de kostnader som skötseln av statliga
lån medför betalas till ett kreditinstitut en
ersättning om vars storlek och betalnings-
villkor bestäms genom statsrådsbeslut.

— — — — — — — — — — — — — —

35 §

Ersättning för kreditinstituts kostnader

För de kostnader som skötseln av statliga
lån medför betalas till ett kreditinstitut en
ersättning om vars storlek och betalnings-
villkor bestäms genom förordning av stats-
rådet.
— — — — — — — — — — — — — —

37 §

Avgränsningar av frivillig skuldsanering

Vid frivillig skuldsanering får befrielse
från betalning av amortering på statliga lån
inte beviljas, om realsäkerheten för lånet el-
ler borgen genom affärsverksamhet eller
därmed jämförlig verksamhet tryggar betal-
ningen av amorteringen. Av synnerligen
vägande skäl kan befrielse från betalning
dock beviljas så som bestäms närmare ge-
nom statsrådsbeslut. I sådana fall skall an-
sökan tillställas jord- och skogsbruksmini-
steriet för avgörande.

— — — — — — — — — — — — — —

37 §

Avgränsningar av frivillig skuldsanering

Vid frivillig skuldsanering får befrielse
från betalning av amortering på statliga lån
inte beviljas, om realsäkerheten för lånet el-
ler borgen genom affärsverksamhet eller
därmed jämförbar verksamhet tryggar be-
talningen av amorteringen. För att bevara
gäldenärens bostad, trygga företagets fort-
satta verksamhet eller av andra synnerligen
vägande skäl kan befrielse från betalning
dock beviljas. I sådana fall skall ansökan
tillställas jord- och skogsbruksministeriet
för avgörande.
— — — — — — — — — — — — — —

41 §

Övervakning

Jord- och skogsbruksministeriet skall
ordna övervakningen av användningen av
medel så att det med hjälp av uppgifter om
användningen av medlen och kontrollupp-
gifter konstateras om de nödvändiga förut-
sättningarna för beviljande och betalning av
stöd har funnits samt om villkoren för be-
viljande och utbetalning av stöd har iaktta-
gits. Handels- och industriministeriet bär
dock det primära ansvaret för över-
vakningen och inspektionen av använd-
ningen av stödet för förädling och mark-
nadsföring.

41 §

Övervakning

Jord- och skogsbruksministeriet är skyl-
digt att ordna övervakning av användningen
av medel så att det med hjälp av nödvändi-
ga uppgifter om användningen av medlen
och kontrolluppgifter kan fastställas om
förutsättningar för beviljande och betalning
av stöd har funnits och om villkoren för be-
viljande och betalning av stöd har beaktas.
Handels- och industriministeriet bär dock
det primära ansvaret för övervakning och
inspektion gällande användningen av stöd
för förädling och marknadsföring i fråga
om delfinansierat stöd som avses i artikel
25—28 i EG:s förordning om utveckling av
landsbygden. Genom förordning av jord-
och skogsbruksministeriet eller, om det är
fråga om övervakning av stöd för vilka
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— — — — — — — — — — — — — —
Vid administrationen och övervakningen

av stöd enligt 11 § 1 mom. skall i tillämpli-
ga delar iakttas rådets förordning (EEG) nr
3508/92 om ett integrerat system för admi-
nistration och kontroll av vissa stödsystem
inom gemenskapen och kommissionens
förordning (EEG) nr 3887/92, som utfärdats
med stöd av den. Det integrerade systemet
för administration och kontroll tillämpas
dock inte på stöd som beviljas för egentliga
beskogningsåtgärder och andra skogsbruks-
åtgärder som hänför sig till åkerbeskogning.

handels- och industriministeriet ansvarar,
genom förordning av handels- och indu-
striministeriet kan vid behov utfärdas be-
stämmelser av teknisk natur om övervak-
ningen och uppföljningen av användningen
av lån och stöd.
— — — — — — — — — — — — — —

Vid administrationen och övervakningen
av stöd enligt 11 § 1 mom. skall i tillämpli-
ga delar iakttas rådets förordning (EEG) nr
3508/92 om ett integrerat system för admi-
nistration och kontroll av vissa stödsystem
inom gemenskapen och kommissionens
förordning (EEG) nr 2419/01, som utfärdats
med stöd av den. Det integrerade systemet
för administration och kontroll tillämpas
dock inte på stöd som beviljas för egentliga
beskogningsåtgärder och andra skogsbruks-
åtgärder som hänför sig till åkerbeskogning.

44 §

Inspektionsrätt

Jord- och skogsbruksministeriet, arbets-
krafts- och näringscentralerna, i fråga om
förädling och marknadsföring av jordbruks-
produkter handels- och industriministeriet
samt i fråga om stöd för åkerbeskogning
och andra skogsbruksåtgärder skogscentra-
lerna liksom beträffande sådana avtal om
specialstöd inom miljöstödet vilka baserar
sig på planer även de regionala miljöcentra-
lerna har rätt att låta bemyndigade personer
utan förhandsmeddelande utföra inspektio-
ner i anslutning till att bidrag, lån och andra
stöd beviljas, utbetalas och används.

44 §

Inspektionsrätt

Jord- och skogsbruksministeriet, arbets-
krafts- och näringscentralerna, i fråga om
delfinansierat stöd som avses i artikel 25—
28 i EG:s förordning om utvecklingen av
landsbygden för förädling och marknadsfö-
ring av jordbruksprodukter handels- och in-
dustriministeriet samt i fråga om stöd för
återbeskogning och andra skogsbruksåtgär-
der skogscentralerna liksom beträffande så-
dana avtal om miljöspecialstöd som baserar
sig på planer även de regionala miljöcentra-
lerna har rätt att låta sina tjänstemän utan
förhandsmeddelande utföra de inspektioner
som behövs för övervakningen av att förut-
sättningarna och villkoren i anslutning till
beviljande, betalning och användning av bi-
drag, lån och andra stöd som avses i denna
lag iakttas.

För att övervakningen och inspektionerna
skall kunna utföras på ett ändamålsenligt
sätt kan jord- och skogsbruksministeriet
bemyndiga en annan myndighet eller en ut-
omstående revisor att utföra inspektioner
som riktar sig mot dem som förmedlar och
beviljar stöd samt mot stödtagarna och som
har samband med användning av de stöd-
former som nämns i 1 mom. Revisorn skall
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Stödtagaren är skyldig att utan ersättning
för dem som utför inspektioner framlägga
alla behövliga räkenskaps- och andra hand-
lingar, varmed även avses motsvarande ma-
terial som framställts eller lagrats med hjälp
av automatisk databehandling eller på något
annat motsvarande sätt, samt att även i öv-
rigt bistå vid inspektionen. De ovan nämnda
personerna har rätt att i den omfattning som
tillsynsuppgiften förutsätter inspektera stöd-
tagarens husdjursbyggnader, odlingar, pro-
duktions- och förädlingsanläggningar, la-
ger, försäljnings- och marknadsföringsut-
rymmen samt övriga omständigheter som är
en förutsättning för att stöd skall beviljas
och betalas ut. Inspektionen kan gälla såväl
den egentliga stödtagaren som den som
förmedlar stödet. Inspektion får dock inte
utföras i lokaliteter som omfattas av hem-
friden.

Statsrådet kan vid behov utfärda närmare
föreskrifter om den inspektionsrätt för olika
myndigheter som avses i 1 och 2 mom.

Polisen skall ge behövlig handräckning
utan ersättning vid övervakning som avses i
1 mom. samt 41–43 §.

vara en auktoriserad revisor eller revi-
sionssammanslutning som avses i revisions-
lagen (936/1994) eller i lagen om revisorer
inom den offentlig förvaltningen och eko-
nomin (467/1999). Revisionssammanslut-
ningen skall utse en ansvarig revisor för in-
spektionen. På revisorer och revisionssam-
manslutningar som bemyndigats att utföra
inspektionsuppdrag tillämpas lagen om för-
valtningsförfarande (598/1982), språklagen
(148/1922) samt lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet (621/1999). De
revisorer som utför inspektioner handlar
under tjänsteansvar.

Stödtagaren är skyldig att utan ersättning
för dem som utför inspektioner framlägga
alla behövliga räkenskapshandlingar och
andra behövliga handlingar, varmed även
avses motsvarande material som framställts
eller lagrats med hjälp av automatisk data-
behandling eller på något annat motsvaran-
de sätt, samt att även i övrigt bistå vid in-
spektionen. Den som utför inspektionen har
rätt att i den omfattning som tillsynsuppgif-
terna förutsätter inspektera stödtagarens
husdjursbyggnader, odlingar, produktions-
och förädlingsanläggningar, lager, försälj-
nings- och marknadsföringsutrymmen samt
övriga omständigheter som är en förutsätt-
ning för att stöd skall beviljas och betalas
ut. Inspektionen kan gälla såväl den egent-
liga stödtagaren som den som förmedlar
stödet. I bostaden får inspektion utföras en-
dast om det finns grundad anledning att
misstänka att brott har skett eller kommer
att ske mot bestämmelserna om Europeiska
gemenskapens gemensamma jordbrukspoli-
tik, denna lag eller bestämmelser som ut-
färdats med stöd av denna lag, och inspek-
tionen är nödvändig för att reda ut de om-
ständigheter som är föremål för inspektio-
nen. I en bostad får inspektion utföras en-
dast av en myndighet.

Statsrådet kan vid behov utfärda närmare
föreskrifter om den inspektionsrätt för olika
myndigheter som avses i 1 och 2 mom.

Polisen skall ge behövlig handräckning
utan ersättning vid övervakning som avses i
1 mom. samt 41–43 §.
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46 §

Återkrav av stöd och statligt lån hos stödtagaren

— — — — — — — — — — — — — —
Vederbörande ministerium beslutar om

återkrav och indragning av de bidrag som
det har beviljat. I övrigt beslutar arbets-
krafts- och näringscentralen om återkrav
och indragning av stöd. Statsrådet beslutar
vid behov om den tid inom vilken stödet
skall återkrävas. Stöd får inte återkrävas ef-
ter att tio år har förflutit från utbetalningen
av den sista stödposten.

— — — — — — — — — — — — — —

48 §

Återkrav av areal- och husdjursbaserat stöd
samt skogsbruksstöd

Vid indragning och återkrav av stöd enligt
11 § 1 mom. vilket beviljats för någon an-
nan än den egentliga beskogningsåtgärden
eller andra skogsbruksåtgärder skall iakttas
vad som i rådets förordning (EEG) nr
3508/92 och kommissionens förordning
(EEG) nr 3887/92, som utfärdats med stöd
av den, bestäms om bidrag per hektar och
djur som beviljats på felaktiga grunder.
Stöd kan indras eller ett utbetalt stöd åter-
krävas även med stöd av 7 § lagen om för-
farandet vid skötseln av stöduppgifter i frå-
ga om landsbygdsnäringar. Nämnda förfa-
rande tilllämpas dessutom på bidrag för un-
derhåll av beskogad åker och på kompensa-
tion för inkomstbortfall i samband med
åkerbeskogning.
— — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — —
Vederbörande ministerium besluter om

återkrav och indragning av de bidrag som
det har beviljat. I övrigt besluter arbets-
krafts- och näringscentralen om återkrav
och indragning av stöd. Stödet skall åter-
krävas inom skälig tid med beaktande av
grunden för återkravet och personens be-
talningsförmåga. Genom förordning av
stadsrådet kan bestämmas om den tid inom
vilken stödet skall återkrävas. Stöd får inte
återkrävas efter att tio år har förflutit från
utbetalningen av den sista stödposten.
— — — — — — — — — — — — — —

48 §

Återkrav av areal- och husdjursbaserat stöd
samt skogsbruksstöd

Vid indragning och återkrav av stöd enligt
11 § 1 mom. vilket beviljats för någon an-
nan än den egentliga beskogningsåtgärden
eller andra skogsbruksåtgärder skall iakttas
vad som i rådets förordning (EEG) nr
3508/92 och kommissionens förordning
(EEG) nr 2419/01, som utfärdats med stöd
av den, bestäms om bidrag per hektar och
djur som beviljats på felaktiga grunder.
Stöd kan indras eller ett utbetalt stöd åter-
krävas även med stöd av 7 § lagen om för-
farandet vid skötseln av stöduppgifter i frå-
ga om landsbygdsnäringar. Nämnda förfa-
rande tilllämpas dessutom på bidrag för un-
derhåll av beskogad åker och på kompensa-
tion för inkomstbortfall i samband med
åkerbeskogning.
— — — — — — — — — — — — — —

55 §

Myndigheter

Verkställigheten av denna lag handhas av
jord- och skogsbruksministeriet, jord- och
skogsbruksministeriets informationstjänst-
central, arbetskrafts- och näringscentraler-

55 §

Myndigheter

Verkställigheten av denna lag handhas av
jord- och skogsbruksministeriet, jord- och
skogsbruksministeriets informationstjänst-
central, arbetskrafts- och näringscentraler-



RP 157/2002 rd
Gällande lydelse Föreslagen lydelse
24

na, skogscentralerna och de kommunala
landsbygdsnäringsmyndigheterna. Till den
del det är fråga om stöd för förädling och
marknadsföring av jordbruksprodukter
handhas verkställigheten av denna lag även
av handels- och industriministeriet. Verk-
ställigheten av miljöstödet för jordbruket
handhas av jord- och skogsbruksministeriet
i samarbete med miljöministeriet. Genom
statsrådsbeslut bestäms närmare hur behö-
righeten fördelas mellan ministerierna.

På stöd för projekt som gäller vatten och
avlopp, vattendrag och miljövård tillämpas
bestämmelserna om myndigheternas behö-
righet i lagen om understödjande av sam-
hällenas vatten- och avloppsåtgärder eller
vad som i övrigt bestäms om myndigheter-
nas behörighet i dessa ärenden. Genom
statsrådsbeslut bestäms närmare om fördel-
ningen av uppgifterna mellan de myndighe-
ter som sköter verkställighetsuppgifter och
andra organisationer, såsom lokala aktions-
grupper.
— — — — — — — — — — — — — —

na, skogscentralerna och de kommunala
landsbygdsnäringsmyndigheterna. Till den
del det är fråga om stöd för förädling och
marknadsföring av jordbruksprodukter
handhas verkställigheten av denna lag även
av handels- och industriministeriet. Verk-
ställigheten av miljöstödet för jordbruket
handhas av jord- och skogsbruksministeriet
i samarbete med miljöministeriet. Genom
förordning av statsrådet bestäms närmare
hur behörigheten fördelas mellan ministeri-
erna.

På stöd för projekt som gäller vatten och
avlopp, vattendrag och miljövård tillämpas
bestämmelserna om myndigheternas behö-
righet i lagen om understödjande av sam-
hällenas vatten- och avloppsåtgärder eller
vad som i övrigt bestäms om myndigheter-
nas behörighet i dessa ärenden. Genom för-
ordning av statsrådet bestäms närmare om
fördelningen av uppgifterna mellan de
myndigheter som sköter verkställighets-
uppgifter och mellan andra organisationer,
såsom lokala aktionsgrupper.
— — — — — — — — — — — — — —

———

Denna lag träder i kraft den
200 .

De bestämmelser som utfärdats med stöd
av en lag som gäller när denna lag träder i
kraft.

———


