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L a g

Nr 1476

om strukturstöd till jordbruket

Given i Helsingfors den 28 december 2007

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Lagens syften

Syftet med denna lag är att i enlighet med
principerna för hållbar utveckling utveckla
jordbrukets verksamhetsförutsättningar och
konkurrenskraft genom att främja jordbruks-
produktionens effektivitet och kvalitet.

2 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på stöd som beviljas
för förbättring av jordbrukets struktur och
finansieras med Europeiska gemenskapens
och motsvarande nationella medel eller i sin
helhet 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-
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sieras med medel från Europeiska gemenska-
pens strukturfonder eller från Europeiska fis-
kerifonden.

I fråga om stöd som beviljas för första
gradens förädling och marknadsföring av
jordbruksprodukter samt för utvidgande av
gårdsbruksenheters verksamhet till att om-
fatta också annat än jordbruk gäller lagen om
stöd för utveckling av landsbygden
(1443/2006). I fråga om stöd som beviljas för
att förbättra renhushållningens och naturnä-
ringarnas struktur gäller lagen om finansie-
ring av renhushållning och naturnäringar
(45/2000) samt skoltlagen (253/1995).

3 §

Förhållande till Europeiska gemenskapens
lagstiftning

Denna lag tillämpas på beviljande, betal-
ning, övervakning, inspektion och återkrav
av stöd som Europeiska gemenskapen delfi-
nansierar, om inte något annat följer av Euro-
peiska gemenskapens lagstiftning.

Vid beviljande av stöd tillämpas vad som i
Europeiska gemenskapens lagstiftning före-
skrivs om förutsättningarna och begränsning-
arna när det gäller beviljande av statligt stöd
inom jordbrukssektorn.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs
närmare om tillämpning av Europeiska ge-
menskapens lagstiftning om statligt stöd på
stödsystem som avses i denna lag. Genom
förordning av statsrådet föreskrivs om infö-
randet och varaktigheten av stödsystemet i
enlighet med Europeiska gemenskapens lag-
stiftning om strukturstöd som medfinansieras
av Europeiska gemenskapen eller helt finan-
sieras med nationella medel och inom ramen
för de medel som i statsbudgeten eller i dis-
positionsplanen för gårdsbrukets utvecklings-
fond anvisats för finansieringen av stödsyste-
met.

4 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) jordbruk åkerbruk, boskapsskötsel och

annat hållande av produktionsdjur, växthus-

produktion, trädgårds- och plantskoleodling,
pälsdjursuppfödning, hästhushållning, ren-
hushållning, biodling, yrkesmässig jakt, bär-
och svampplockning samt annan produktion
av produkter som avses i bilaga I till Fördra-
get om upprättandet av Europeiska gemen-
skapen,

2) gårdsbruksenhet en produktionsenhet
som en jordbrukare leder och som används
för bedrivande av jordbruk samt bildas av en
eller flera fastigheter eller delar av fastigheter
eller av en eller flera produktionsbyggnader
med mark och som är funktionellt och ekono-
miskt självständig samt förvaltas som en hel-
het på grundval av ägande eller arrende,

3) åtgärd som stöds verksamhet som har
samband med etablering eller bedrivande av
jordbruk och för vilken stöd har sökts eller
beviljats,

4) investering uppförande, utvidgande,
grundlig reparation eller förvärv av en bygg-
nad, konstruktion eller anläggning samt annat
förvärv av materiella eller immateriella an-
läggningstillgångar,

5) offentligt stöd finansiering som beviljats
av Europeiska gemenskapen, staten eller ett
annat offentligt organ eller någon annan för-
mån med ett värde som kan bestämmas i
pengar,

6) stöd finansiering som i statsbudgeten
eller i dispositionsplanen för gårdsbrukets ut-
vecklingsfond anvisas för förbättring av jord-
bruksstrukturen och som beviljas som under-
stöd eller räntestöd för räntestödslån eller
som en borgensförbindelse på statens vägnar
eller en kombination av dessa,

7) stöd i anslutning till lån stöd som bevil-
jas som räntestöd för räntestödslån, som bor-
gensförbindelse på statens vägnar eller som
en kombination av dessa,

8) programförvaltningslagen lagen om för-
valtning av program som hänför sig till ut-
veckling av landsbygden (532/2006),

9) program ett i enlighet med 7 § i pro-
gramförvaltningslagen godkänt program som
finansieras med Europeiska gemenskapens
och nationella medel eller i sin helhet med
nationella medel.

Genom förordning av statsrådet kan före-
skrivas närmare om kännetecknen för en
funktionellt och ekonomiskt självständig
gårdsbruksenhet.
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2 kap.

Strukturstöd till jordbruket

5 §

Stödtagare

Stöd kan beviljas fysiska personer och pri-
vaträttsliga sammanslutningar som bedriver
eller börjar bedriva jordbruk som sin näring
på en gårdsbruksenhet (lantbruksföretagare).
Dessutom kan stöd beviljas privaträttsliga
sammanslutningar av vars delägare eller
medlemmar över hälften är fysiska personer
och vars syfte är att främja samarbetet mellan
delägarna eller medlemmarna i deras produk-
tionsverksamhet inom jordbruket (samman-
slutning av lantbruksföretagare).

6 §

Startstöd till unga jordbrukare

Startstöd kan beviljas unga jordbrukare
som vid ansökningstidpunkten inte har fyllt
40 år och som första gången börjar bedriva
jordbruk som näringsidkare (ung jordbru-
kare). Om sökanden är en sammanslutning
ska bestämmanderätten i sammanslutningen
utövas av en eller flera fysiska personer som
uppfyller de ovan nämnda kraven.

Startstöd till en ung jordbrukare kan bevil-
jas som lika stora poster eller som en procen-
tuell andel av de godtagbara kostnaderna för
stödobjektet eller som en kombination av
dessa. Stödets form, nivå och maximibelopp
kan fastställas utifrån målområdet, produk-
tionsgrenen eller stödets målgrupp med beak-
tande av de syften som nämns i 1 §, den
marknadssituation som råder inom produk-
tionsgrenen och de disponibla medlen för
finansiering av stödet. Stödet kan beviljas
som understöd eller räntestöd eller som en
kombination av dessa.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs
närmare om verksamhet som stöds med start-
stöd, om förutsättningarna för bestämmande-
rätt samt om stödets form och maximibelopp
inom de gränser som Europeiska gemenska-
pens lagstiftning ställer. Genom förordning
av statsrådet kan föreskrivas om startstödets
nivå och om godtagbara kostnader inom de
gränser som nämns ovan.

7 §

Investeringsstöd för gårdsbruk

Investeringsstöd för gårdsbruk kan beviljas
lantbruksföretagare för utveckling av effekti-
viteten och kvaliteten i produktionsverksam-
heten samt till sammanslutningar av lant-
bruksföretagare för främjande av ovan
nämnda syften i delägarnas eller medlemmar-
nas produktionsverksamhet.

Stöd kan beviljas för nödvändiga och skä-
liga kostnader i samband med investeringar
som avses i 1 mom. Maximibeloppet av de
godtagbara kostnaderna kan fastställas med
hjälp av investeringsobjektets enhetskostna-
der. I annat fall kan det förutsättas en utred-
ning om att kostnaderna är baserade på
gängse prisnivå.

Investeringsstöd beviljas som en procentu-
ell andel av de godtagbara kostnaderna för
den åtgärd som stöds. Stödet kan fördelas
samt stödets form, nivå och maximibelopp
fastställas utifrån målområdet, produktions-
grenen, stödets målgrupp eller stödobjektet,
med beaktande av de syften som nämns i 1 §,
den marknadssituation som råder inom pro-
duktionsgrenen och de disponibla medlen för
finansiering av stödet. Stödet kan beviljas
som understöd, räntestöd eller statsborgen el-
ler som en kombination av dessa.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs,
inom de gränser som Europeiska gemenska-
pens lagstiftning ställer, närmare om verk-
samhet som stöds med investeringsstöd, om
godtagbara kostnader, om investeringsstödets
nivå och maximibelopp samt om stödets
form. Genom förordning av jord- och skogs-
bruksministeriet föreskrivs närmare om god-
tagbara enhetskostnader.

3 kap.

Allmänna förutsättningar för beviljande
av stöd

8 §

Förutsättningar som gäller stödtagaren

En fysisk person ska vid ansökningstid-
punkten ha fyllt 18 men inte 63 år.
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En förutsättning för beviljande av stöd är
att sökanden har tillräcklig yrkesskicklighet
för den företagsverksamhet som stöds. Ytter-
ligare en förutsättning är att den företags-
verksamhet som stöds är av väsentlig bety-
delse för sökandens utkomst. Härvid gran-
skas hur stor andel företagsinkomsterna utgör
av sökandens sammanlagda årsinkomster.

Om sökanden är en lantbruksföretagare
som utgör en sammanslutning är en förutsätt-
ning för beviljande av stöd att bestämmande-
rätten i sammanslutningen innehas av en eller
flera fysiska personer som uppfyller de i 1
och 2 mom. nämnda kraven. Om sökanden är
en ung jordbrukare är en förutsättning att
denne förbinder sig att inom 36 månader
efter att stödet beviljats uppfylla kravet på
yrkesskicklighet eller till denna del kravet på
bestämmanderätt. Om sökanden är en sam-
manslutning av lantbruksföretagare är en för-
utsättning att sammanslutningens alla del-
ägare eller medlemmar uppfyller de i 1 och 2
mom. angivna kraven eller i dessa avseenden
kraven på bestämmanderätt.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs
närmare om de krav som gäller sökandens
yrkesskicklighet och utkomst samt bestäm-
manderätten.

9 §

Förutsättningar som gäller gårdsbruksenhe-
tens läge och besittningen av den

En gårdsbruksenhet som stöds ska vara
belägen i Finland och, om det är fråga om
programbaserat stöd, inom programmets till-
lämpningsområde. Om sökanden är en sam-
manslutning ska denna ha sin hemort inom
Europeiska gemenskapen.

En förutsättning för beviljande av stöd är
att sökanden, i egenskap av ägare eller arren-
dator, besitter den gårdsbruksenhet som
stöds. Om sökanden är en sammanslutning av
lantbruksföretagare och stöd söks för en del-
ägares eller medlems räkning, är en förutsätt-
ning att delägaren eller medlemmen på det
sätt som avses ovan besitter den gårdsbruks-
enhet som stöds. Om två eller flera aktörer
gemensamt besitter den gårdsbruksenhet för
vilken investeringsstöd söks kan stöd beviljas
om de ansöker om stödet gemensamt och om

minst en tredjedel av gårdsbruksenheten är i
en sådan lantbruksföretagares besittning som
uppfyller förutsättningarna enligt 8 §.

Om den del av en gårdsbruksenhet för
vilken ansöks om stöd för bygginvestering
eller vilken har en väsentlig betydelse för den
företagsverksamhets kontinuitet som stödet
avser, är i sökandens besittning i enlighet
med ett arrendeavtal eller ett avtal om del-
ning av besittningen, är en förutsättning för
stödet att den avtalsenliga rättten har registre-
rats. Arrenderätten ska dessutom vara över-
förbar till tredje person utan att fastighetsäga-
ren hörs och gälla i minst tio år.

Genom förordning av statsrådet kan före-
skrivas närmare om de förutsättningar som
gäller gårdsbruksenhetens läge och besitt-
ningen av den.

10 §

Förutsättningar som gäller företagsverksam-
het som stöds

Företagsverksamhet som stöds ska ha för-
utsättningar för kontinuerlig lönsamhet. Om
sökanden är en sammanslutning av lantbruks-
företagare ska bedömningen av förutsättning-
arna utsträckas till medlemmarnas eller del-
ägarnas företagsverksamhet. Om ansökan
gäller startstöd till en ung jordbrukare ska vid
bedömningen av förutsättningarna dessutom
beaktas annan företagsverksamhet som be-
drivs på den gårdsbruksenhet som stöds.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs
närmare om grunderna för bedömning av för-
utsättningarna för företagsverksamhet.

11 §

Affärsplan

En förutsättning för beviljande av stöd är
att sökanden lägger fram en plan för företags-
verksamheten (affärsplan). Affärsplanen ska
innefatta de förutsättningar som nämns i
8—10 § och uppgifter om den åtgärd som
stöds. Dessutom ska i affärsplanen, i en om-
fattning som är ändamålsenlig med beaktande
av åtgärden, nämnas också målsättningarna
för företagsverksamheten och hur målen ska
nås samt tas in en bedömning av verksamhe-
tens utveckling.
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Av affärsplanen ska framgå vilka åtgärder
som vidtas i syfte att uppfylla de åtaganden
som avses i 8 § 3 mom.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs
närmare om affärsplanens innehåll.

12 §

Gårdbruksenhetens produktionsförhållanden

En förutsättning för beviljande av stöd är
att man på den gårdsbruksenhet som stöds
iakttar sådana för produktionsgrenen gällande
obligatoriska krav som följer av Europeiska
gemenskapens och nationell lagstiftning om
miljö, hygien och djurs välbefinnande. Sö-
kanden kan åläggas att redogöra för hur kra-
ven iakttagits.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs
om redogörelsen för hur kraven iakttagits.

13 §

Förutsättningar som gäller åtgärder som
stöds

Investeringsstöd för gårdsbruk beviljas inte
för åtgärder som redan inletts. Startstöd till
en ung jordbrukare kan emellertid beviljas
inom 18 månader efter etableringen av jord-
bruket.

Om en åtgärd som stöds förutsätter att
myndighetstillstånd utverkas måste ett sådant
tillstånd uppvisas innan stöd beviljas.

Om en åtgärd som stöds innefattar en
bygginvestering ska sökanden dessutom
lägga fram en byggnadsplan varav det fram-
går hur funktionell, lämplig och miljöanpas-
sad investeringen är.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs
närmare om situationer där en åtgärd anses
vara inledd samt om byggnadsplanens inne-
håll. Genom förordning av jord- och skogs-
bruksministeriet kan föreskrivas om tekniska,
ekonomiska och funktionella samt säkerhets-
och miljörelaterade omständigheter som gäl-
ler en bygginvestering.

14 §

Förutsättningar som gäller stödets finansie-
ring och belopp

En förutsättning för beviljande av stöd är

att i statsbudgeten eller i dispositionsplanen
för gårdsbrukets utvecklingsfond har anvisats
bevillningsfullmakt eller anslag för ändamå-
let.

Stöd kan inte beviljas till den del som
andelen offentligt stöd av de godtagbara kost-
naderna för en åtgärd överskrider det i Euro-
peiska gemenskapens lagstiftning fastställda
maximibeloppet för offentligt stöd. När det är
fråga om programbaserat stöd får den offent-
liga finansieringens andel av stödet inte över-
skrida maximibeloppet av den programenliga
offentliga finansieringen.

Sökanden ska lägga fram en utredning om
den privata finansiering som används för ge-
nomförandet av åtgärden. Som finansiering
kan utöver betalning i pengar godkännas
vederlagsfria arbets- eller produktionsinsat-
ser.

Stöd beviljas inte för bygginvesteringar
om ansökan avser ett stödbelopp på högst
5 000 euro. När det gäller andra åtgärder är
motsvarande belopp 2 000 euro.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs
om vederlagsfria arbets- och produktioninsat-
ser som privat finansiering.

15 §

Val av åtgärder som stöds

Inom de gränser som nämns i 14 § 1 mom.
beviljas stöd i första hand för åtgärder som
avsevärt främjar syften som nämns i 1 § och,
om stödet ingår i ett program, för sådana
syften som anges i programmet.

Om ansökan gäller investeringsstöd för
gårdsbruk kan följande omständigheter beak-
tas när man väljer vilka åtgärder som ska
stödjas:

1) faktorer som inverkar på de ekonomiska
förutsättningarna för den företagsverksamhet
som stöds,

2) åtgärdens inverkan på lönsamheten av
den företagsverksamhet som stöds,

3) åtgärdens inverkan på den stödtagande
gårdsbruksenhetens produktionsförhållanden
i fråga om arbetsmiljön och ett hållbart ut-
nyttjande av naturtillgångar samt djurs välbe-
finnande.

Om sökanden är en sammanslutning av
lantbruksföretagare ska bedömningen av de
grunder som avses i 2 mom. 1 och 2 punkten
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utsträckas till medlemmarnas eller delägarnas
företagsverksamhet.

Om ansökan gäller startstöd till en ung
jordbrukare ska valet av vilka åtgärder som
stöds göras med tillämpning av 2 mom. 1
punkten.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs
närmare om grunderna för valet av åtgärder
som stöds.

4 kap.

Särskilda förutsättningar för stöd i anslut-
ning till lån

16 §

Kreditgivare

Stöd i anslutning till lån kan beviljas för
lån av en kreditgivare som Landsbygdsverket
godkänt i enlighet med 52 §.

17 §

Förutsättningar för beviljande av räntestöd

Räntestöd kan beviljas inom ramen för den
bevillningsfullmakt för räntestödslån som år-
ligen fastställs i statsbudgeten, då

1) lånetiden är högst 30 år,
2) totalräntan högst motsvarar räntan på

sådana lån med normala villkor som kreditgi-
varen beviljat för liknande ändamål, inklu-
sive extra kostnader för beviljande och sköt-
sel av räntestödslån, och då

3) lånebeloppet inte helt täcker de godtag-
bara kostnaderna för den åtgärd som stöds
(räntestödslån).

Räntestödet är fyra procentenheter. En för-
utsättning är emellertid att låntagaren betalar
minst en procents årlig ränta på lånet. Ränte-
stöd beviljas inte för sådana kostnader för
kredit i utländsk valuta som beror på föränd-
ringar i valutakurserna.

En förutsättning för beviljande av ränte-
stöd är att kreditgivaren har godkänt det låne-
belopp och de lånevillkor som stödansökan
avser.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs
närmare om räntestödslåns maximibelopp
och fastställande av stödandelen samt om
godkännande av kreditgivarens lånevillkor.

18 §

Förutsättningar för beviljande av statsborgen

Statsborgen kan beviljas inom ramen för
det maximala lånekapital som årligen fast-
ställs i dispositionsplanen för gårdsbrukets
utvecklingsfond. Det utestående lånekapital
för vilket statsborgen beviljats får samtidigt
uppgå till högst 80 miljoner euro. Vid beräk-
ningen av nedan nämnda belopp beaktas lån
som betalas av gårdsbrukets utvecklingsfond,
då lånen omfattas av statens borgensförbin-
delse.

Statsborgen kan beviljas som säkerhet för
räntestödslån och andra lån med normala vill-
kor, för räntan på sådana lån samt för andra
betalningar i enlighet med lånevillkoren.
Statsborgens belopp får inte överstiga total-
kostnaderna för den åtgärd som stöds.

Statsborgen kan beviljas en sökande som
av skäl som sammanhänger med besittningen
av en gårdsbruksenhet eller med dess läge
eller av andra motsvarande orsaker inte har
tillräckliga säkerheter för att få lån. Statsbor-
gen beviljas inte om sökanden förfogar över
annan egendom som kan användas som sä-
kerhet.

En förutsättning för beviljande av statsbor-
gen är att den inte är förenad med betydande
risker och att motsäkerhet ställs för borgen.
Motsäkerheten behöver inte vara betryg-
gande. Ytterligare en förutsättning är att kre-
ditgivaren ger ett positivt utlåtande om de
uppgifter som i stödansökan framförs om lå-
net.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs
närmare om statsborgens maximibelopp, om
fastställande av statsborgens stödandel, om
motsäkerhet samt om bedömning av de risker
som är förenade med statsborgen.

5 kap.

Stödvillkor

19 §

Tiden för genomförande av åtgärder

En åtgärd som stöds ska i sin helhet ge-
nomföras inom två år efter att stödet bevil-
jats. En kortare frist kan dock sättas ut för
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genomförandet av åtgärden, om detta är mo-
tiverat med hänsyn till det sätt på vilket åt-
gärden genomförs eller verksamhetens art.
Om stöd för anskaffning av lösöre har bevil-
jats i samband med en bygginvestering och
anskaffningen inte kan göras innan byggin-
vesteringen slutförts, ska fristen räknas från
det att bygginvesteringen är slutförd.

Arbetskrafts- och näringscentralen kan på
ansökan som har gjorts innan fristen gått ut
förlänga den frist som avses i 1 mom. En
förutsättning är att genomförandet av den
åtgärd som stöds har inletts inom den frist
som nämns i 1 mom. och att det finns något
godtagbart skäl att förlänga fristen. Fristen
kan förlängas två gånger för högst ett år i
sänder.

Genom förordning av statsrådet kan det
föreskrivas närmare om frister för genomför-
ande av åtgärder som stöds.

20 §

Villkor för användning av stöd

I fråga om användning av stöd för köp av
varor och tjänster samt för upplåtande på
entreprenad gäller vad som föreskrivs i lagen
om offentlig upphandling (348/2007). Stödta-
garen ska lägga fram en utredning om att
köpet har skett på det sätt som den nämnda
lagen förutsätter.

Objektet för en investering som stöds får
inte varaktigt eller i betydande grad användas
för andra ändamål än den företagsverksamhet
som stödet avser innan fem år har förflutit
från betalningen av den sista stödposten och,
om stödet ansluter sig till ett lån, från det att
lånet eller den sista låneposten har lyfts. Om
ägande- eller besittningsrätten till objektet för
den investering som stöds överlåts på någon
annan före utgången av den ovan nämnda
fristen, ska stödtagaren före överlåtelsen ut-
verka arbetskrafts- och näringscentralens till-
stånd. En förutsättning för tillståndet är att
mottagaren uppfyller villkoren för beviljande
av stöd och att karaktären av den företags-
verksamhet som stöds inte förändras väsent-
ligt.

Den företagsverksamhet som stöds får inte
läggas ned eller inskränkas väsentligt innan
fem år har förflutit från betalningen av den

sista posten av ett stöd i form av understöd
och, om stödet ansluter sig till ett lån, från det
att lånet eller den sista låneposten har lyfts.
Om ägande- eller besittningsrätten till den
företagsverksamhet som stöds överlåts på nå-
gon annan före utgången av den ovan
nämnda fristen, ska stödtagaren före överlå-
telsen utverka arbetskrafts- och näringscen-
tralens tillstånd. En förusättning för tillstån-
det är att mottagaren uppfyller villkoren för
beviljande av stöd och att karaktären av den
företagsverksamhet som stöds inte förändras
väsentligt.

Som en överlåtelse enligt 2 och 3 mom.
betraktas inte att objektet för den investering
eller företagsverksamhet som stöds övergår
genom arvsrättsligt fång eller generations-
växling i samband med att stöd betalats för
avstående från jordbruk eller stöd beviljats
för etablering av jordbruk.

21 §

Bokföringsskyldighet

Stödtagaren ska föra bok över en åtgärd
som stöds. Bokföringen ska ordnas som en
del av stödtagarens bokföring enligt bokfö-
ringslagen (1336/1997) på så sätt att bokfö-
ringen av åtgärden utan svårighet kan identi-
fieras och avskiljas från den övriga bokfö-
ringen.

Om stödtagaren är en person som beskattas
enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk
(543/1967) ska som tillräcklig bokföring över
den åtgärd som stöds betraktas vad som krävs
i fråga om stödtagarens övriga bokföring för
att beskattning ska kunna verkställas. Bokfö-
ringen ska då ordnas så att kostnaderna för
åtgärden utan svårighet kan identifieras och
avskiljas från den övriga bokföringen.

Stödtagaren ska förvara bokföringsmate-
rialet om den åtgärd som stöds så som före-
skrivs i 2 kap. 9 och 10 § i bokföringslagen.
Om det är fråga om stöd som ingår i ett
program som delfinansieras av Europeiska
gemenskapen ska material som anknyter till
bokföringen förvaras minst tre år efter att
Europeiska gemenskapernas kommission
programenligt har betalat gemenskapens sista
finansieringsandel.
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22 §

Upplysnings- och biståndsskyldighet

Stödtagaren är skyldig att till arbetskrafts-
och näringscentralen lämna riktiga och till-
räckliga uppgifter om en åtgärd som stöds,
hur åtgärden framskrider och hur stödet an-
vänds.

Stödtagaren ska utan dröjsmål underrätta
arbetskrafts- och näringscentralen om föränd-
ringar i stödtagarens ställning eller verksam-
het eller den åtgärd som stöds och som kan
inverka på förutsättningarna för betalning av
stöd eller leda till återkrav av stöd.

Stödtagaren är skyldig att biträda den som
utför en inspektion som avses i 44 § genom
att utan ersättning lämna ut uppgifter som är
nödvändiga för att inspektionen ska kunna
genomföras och upplysningar som gäller ob-
jektet för inspektionen samt vid behov genom
att presentera den åtgärd som stöds.

6 kap.

Särskilda villkor för stöd i anslutning till
lån

23 §

Beviljande av räntestödslån

Kreditgivaren kan bevilja räntestödslån
varefter skuldebrevet får undertecknas så
snart stödbeslutet har fattats. Lån får dock
inte beviljas på villkor som avviker från stöd-
beslutet. I skuldebrevet ska tas in ett villkor
om att de lånevillkor som framgår av stödbe-
slutet har företräde framför skuldebrevsvill-
koren. Stödbeslutet ska fogas till skuldebre-
vet.

24 §

Lyftande av räntestödslån

Räntestödslån får lyftas innan stödbeslutet
har vunnit laga kraft. Lånet får lyftas i högst
två poster. Om räntestöd har beviljats för en
bygginvestering får räntestödslånet dock lyf-
tas i högst fem poster.

Räntestödslånet eller dess första post måste
lyftas inom den frist som nämns i 19 §. Om
räntestöd har beviljats för en bygginvestering
får räntestödets sista post inte lyftas förrän
hela bygginvesteringen har genomförts i en-
lighet med stödbeslutet. Räntestödslånets
sista post måste lyftas inom tre månader efter
den i 19 § nämnda fristen.

För att lyfta räntestödslånet eller en låne-
post måste stödtagaren utverka tillstånd enligt
38 §. Tillståndet ska uppvisas för kreditgiva-
ren innan lånet lyfts.

Genom förordning av statsrådet kan före-
skrivas närmare om hur lån lyfts.

25 §

Amortering och betalning av ränta på ränte-
stödslån

Räntestödslån ska amorteras halvårsvis el-
ler kvartalsvis i lika stora poster.

Den första amorteringen förfaller till betal-
ning senast den förfallodag som efter ett år
först infaller sedan lånet eller den första låne-
posten lyfts. Om räntestödslånet har beviljats
för en bygginvestering förfaller den första
amorteringen emellertid senast den förfallo-
dag som först infaller sedan två år förflutit
efter att lånet eller den första låneposten lyfts.
Ränta ska betalas halvårsvis eller kvartalsvis
från och med den dag då lånet eller varje
lånepost lyfts.

Kreditgivaren och stödtagaren kan avtala
om extra amorteringar, hur dessa påverkar
återstående amorteringar samt om förtida
återbetalning av hela lånet.

Kreditgivaren kan bevilja uppskov med
amorteringar om detta är nödvändigt på
grund av stödtagarens tillfälliga ekonomiska
svårigheter. Uppskov kan beviljas för högst
ett år i sänder och sammanlagt för högst fem
år. Till följd av uppskov kan lånetiden för-
längas inom den i 17 § 1 mom. nämnda
maximitiden eller de återstående amortering-
arna höjas.

26 §

Villkor för statsborgen

Statsborgen beviljas som fyllnadsborgen.
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Stödtagaren ska utverka tillstånd enligt 38 §
för att lyfta lån eller låneposter med borgen.
Tillståndet ska uppvisas för kreditgivaren
innan lånet lyfts.

Statsborgen träder i kraft efter att lånet
eller dess första post har lyfts, den engångs-
avgift som avses i 55 § 1 mom. har betalats
och motsäkerhet ställts. Borgensförbindelsen
är inte bindande för staten om de åtgärder
som nämns ovan inte har genomförts inom
två år efter att statsborgen beviljats eller om
de villkor som nämns i 27 § inte iakttas.

Utöver vad som i denna lag föreskrivs om
statsborgen tillämpas vad som föreskrivs i
lagen om borgen och tredjemanspant
(361/1999). På preskription av statsborgen
tillämpas dock inte 19 § 3 mom. i den
nämnda lagen.

27 §

Överföring av lån och ändring av lånevillkor

Lån som stöds får överföras på någon an-
nan kreditgivare som godkänts i enlighet med
52 §. Lånet får överföras på en annan stödta-
gare om arbetskrafts- och näringscentralen
godkänner överföringen i samband med ett
beslut som avses i 34 §.

Villkoren för lån som stöds får ändras un-
der förutsättning att detta inte inverkar på
uppfyllandet av förutsättningarna eller villko-
ren för stödet eller på statens ställning som
borgensman. I annat fall ska stödtagaren ut-
verka arbetskrafts- och näringscentralens till-
stånd till ändring av villkoren. Tillstånd får
inte beviljas om en ändring av lånevillkoren
inverkar på uppfyllandet av förutsättningarna
för beviljande av stödet.

Om statsborgen inte har beviljats för ett
räntestödslån får lånet överföras och lånevill-
koren ändras utan begränsningar efter att rän-
testöd inte längre betalas ut.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs
närmare om situationer där det förutsätts till-
stånd för ändring av lånevillkor samt om den
tid inom vilken tillstånd ska utverkas. Lands-
bygdsverket meddelar närmare föreskrifter
om de blanketter som ska användas för till-
ståndsförfarandet.

7 kap.

Ansökan om och beviljande av stöd

28 §

Information om möjligheten att ansöka om
stöd

Landsbygdsverket ska i lämplig omfatt-
ning informera om möjligheten att ansöka om
stöd, om fristen för ansökan om stöd, om
ansökningsförfarandet samt om de viktigaste
förutsättningarna och villkoren för beviljande
av stöd.

29 §

Stödansökan

Stödansökan ska upprättas skriftligt på en
blankett som fastställts för ändamålet. Ansö-
kan ska undertecknas. Till ansökan ska fogas
de handlingar, utredningar och planer som är
nödvändiga för bedömningen av förutsätt-
ningarna för beviljande av stöd.

Landsbygdsverket meddelar närmare före-
skrifter om de blanketter som ska användas
för ansökan om stöd, om de handlingar som
ska fogas till ansökan samt om det sätt på
vilket planerna och utredningarna ska presen-
teras.

30 §

Att ansöka om stöd

För ansökan om stöd kan sättas ut en frist.
Stödansökan ska lämnas in till den behöriga
arbetskrafts- och näringscentralen. Behörig är
den arbetskrafts- och näringscentral inom
vars verksamhetsområde gårdsbruksenhetens
driftscentrum är beläget. Om gårdsbruksen-
hetens driftscentrum är beläget inom flera än
en centrals verksamhetsområde är den arbets-
krafts- och näringscentral behörig inom vars
verksamhetsområde merparten av gårdsbru-
kets produktionsbyggnader är belägna.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs
närmare om fristen för ansökan om stöd.
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31 §

Bedömning av stödansökan

Innan beslut om att bevilja stöd fattas kan
arbetskrafts- och näringscentralen begära ut-
låtande av andra myndigheter om omständig-
heter som har samband med stödtagaren och
den åtgärd som stöds, ifall detta är nödvän-
digt för bedömningen av förutsättningarna
för beviljande av stöd.

Arbetskrafts- och näringscentralen kan
innan stöd beviljas göra ett gårdsbruksbesök
för att bedöma förutsättningarna för att be-
vilja stöd samt den åtgärd som ansökan avser.
De observationer som görs i samband med
gårdsbruksbesöket ska antecknas samt med-
delas sökanden. Besök får inte göras i lokaler
som omfattas av hemfriden.

32 §

Avbrott i beviljande av stöd

Jord- och skogsbruksministeriet har rätt att
avbryta beviljandet av stöd nationellt eller
regionalt, om Europeiska gemenskapens lag-
stiftning kräver det.

Beviljande av stöd kan avbrytas för viss tid
eller tills vidare. Före avbrottet ska förhand-
lingar om saken föras med de producent- och
näringsorganisationer som saken gäller. In-
formation om avbrottet ska lämnas i lämplig
omfattning och publiceras i Officiella tid-
ningen.

33 §

Stödbeslut

Arbetskrafts- och näringscentralen beslutar
om beviljande av stöd. I stödbeslutet ska
nämnas det beviljade stödets belopp, de stöd-
villkor som föreskrivs i denna lag, förutsätt-
ningarna för betalning och återkrav av stödet
samt borgensvillkoren. I beslutet ska dess-
utom tas in de villkor och förutsättningar som
följer av Europeiska gemenskapens lagstift-
ning. Byggnadsplaner godkänns genom stöd-
beslut som gäller bygginvesteringar.

Genom ett beslut som gäller stöd i anslut-
ning till lån godkänns beloppet av och villko-
ren för det lån som räntestödet eller statsbor-

gen gäller. Om räntestödsbeslutet ändras till
följd av överklagande, förutsätts kreditgiva-
rens samtycke för ändring av lånebeloppet
och villkoren.

Om en åtgärd som stöds förutsätter att
tillstånd utverkas och om sökanden inte har
uppvisat ett lagakraftvunnet tillstånd vid den
tidpunkt då stödbeslutet ska fattas, kan till
beslutet fogas ett villkor om att det förfaller
om sökanden inte inom den utsatta fristen
uppvisar ett lagakraftvunnet tillstånd som gör
det möjligt att genomföra åtgärden i enlighet
med stödbeslutet.

Beslut om startstöd till unga jordbrukare
ska fattas inom 18 månader efter att jordbru-
ket etablerades.

34 §

Överföring av rätt som följer av stödbeslut

Den rätt till stöd som följer av ett stödbe-
slut kan överföras på en annan aktör som
avses i 5 § och som uppfyller förutsättning-
arna för beviljande av stöd. Mottagaren ska
ansöka om överföring av beslutet i enlighet
med det förfarande som avses i 29 §. Beslutet
om överföringen fattas av den behöriga ar-
betskrafts- och näringscentralen.

8 kap.

Utbetalning av stöd

35 §

Utbetalning av startstöd i form av understöd

Startstöd i form av understöd till unga
jordbrukare betalas utan särskild ansökan.
Stödet betalas ut i högst två årliga poster.

Om startstödet har beviljats före etable-
ringen av jordbruket är en förutsättning för
betalning av den första posten att stödtagaren
uppvisar en utredning om etableringen. Om
stödet har beviljats på grund av ett åtagande
som avses i 8 § 3 mom. är ytterligare en
förutsättning för utbetalning av den andra
posten att stödtagaren visar att de åtgärder
som avses i 11 § 2 mom. har vidtagits.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs
närmare om utbetalning av startstöd i form av
understöd samt om fristen för inlämnande av
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utredningar som avses i 2 mom. Landsbygds-
verket utfärdar närmare föreskrifter om så-
dana utredningar som avses ovan.

36 §

Utbetalning av investeringsstöd i form av
understöd

Den som har beviljats investeringsstöd för
gårdsbruk ska skriftligen med en för ändamå-
let fastställd blankett ansöka om utbetalning
av understödet. Utbetalningsansökan ska un-
dertecknas. För inlämnandet av ansökan kan
sättas ut en skälig frist som räknas från stöd-
beslutet eller, när det är fråga om den sista
utbetalningsansökan för en åtgärd som stöds,
från det att åtgärden har genomförts. Ansö-
kan ska lämnas in till den behöriga arbets-
krafts- och näringscentralen.

Understödet kan betalas ut i högst fem
poster. Av understödet ska av de godtagbara
kostnaderna enligt ansökan betalas ut högst
en andel som motsvarar stödnivån och det
beviljade stödbeloppet. Stödtagaren ska vid
behov lägga fram en utredning om privat
finansiering.

En förutsättning för utbetalning av under-
stödet är att stödtagaren har iakttagit stödvill-
koren. En ytterligare förutsättning är att stöd-
tagaren har haft faktiska, slutliga och verifier-
bara utgifter som hänför sig till den åtgärd
som stöds. Om stöd har beviljats för en bygg-
investering är en förutsättning för utbetalning
av den sista posten att investeringen i sin
helhet har genomförts i enlighet med stödbe-
slutet. Till utbetalningsansökan ska fogas de
bokföringshandlingar och utredningar som är
nödvändiga med tanke på förutsättningarna
för utbetalning av understödet.

Statsrådet kan genom förordning meddela
närmare föreskrifter om grunderna för be-
dömning av om utgifter är faktiska, slutliga
och verifierbara. Genom förordning av stats-
rådet kan föreskrivas närmare om betalnings-
posterna för investeringsstöd i form av under-
stöd och om fristen för inlämnande av utbe-
talningsansökan. Landsbygdsverket utfärdar
närmare föreskrifter om blanketter för ansö-
kan om utbetalning samt om handlingar och
utredningar som ska fogas till utbetalningsan-
sökan.

37 §

Utbetalning av stöd i form av understöd

Arbetskrafts- och näringscentralen beslutar
om utbetalningen av understöd. Centralen
sammanställer utbetalningsuppgifterna om
stöd som den beslutat bevilja och sänder upp-
gifterna till Landsbygdsverket. Landsbygds-
verket svarar för kontrollen och godkännan-
det av utgifterna samt för den tekniska utbe-
talningen av stöden.

38 §

Tillstånd att lyfta lån

Arbetskrafts- och näringscentralen beviljar
på ansökan tillstånd att lyfta lån eller låne-
poster som stöds. Till ansökan ska fogas de
bokföringshandlingar och utredningar som
behövs för beviljande av tillstånd. För ansö-
kan om tillstånd att lyfta lån kan sättas ut en
frist som kan förlängas en gång på ansökan
som görs innan fristen gått ut. För förläng-
ningen av fristen ska anges ett godtagbart
skäl.

Av ett lån som stöds kan på en gång lyftas
högst en andel som motsvarar de faktiska
kostnaderna. En förutsättning för beviljande
av tillstånd att lyfta lånet är att stödvillkoren
har iakttagits. Ytterligare en förutsättning är
att stödtagarens utgifter är slutliga och verifi-
erbara samt hänför sig till den åtgärd som
stöds. Stödtagaren ska vid behov lägga fram
en utredning om privat finansiering.

När det är fråga om ett lån för vilket
beviljats startstöd till en ung jordbrukare och
stödet har beviljats före etableringen av jord-
bruket, är en förutsättning för tillstånd att
lyfta lånet att stödtagaren lägger fram en
utredning om etableringen. Om stödet har
beviljats på grund av ett åtagande som avses i
8 § 3 mom. är en förutsättning för beviljande
av tillstånd att lyfta lånet att stödtagaren visar
att de åtgärder som avses i 11 § 2 mom. har
vidtagits. Om lånet lyfts i två poster ska
utredningen läggas fram innan stödtagaren
lyfter den andra posten.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs
närmare om grunderna för bedömning av om
utgifter är faktiska, slutliga och verifierbara

5697Nr 1476



samt om fristen för att utverka tillstånd att
lyfta lån. Landsbygdsverket utfärdar närmare
föreskrifter om blanketter för ansökan om
tillstånd samt om de handlingar och utred-
ningar som ska fogas till ansökan.

39 §

Betalning av räntestöd

I räntestöd betalas en andel motsvarande
det belopp som avses i 17 § 2 mom. av den
under respektive ränteperiod gällande total-
räntan på räntestödslån. I räntestöd betalas
emellertid sammanlagt högst en andel som
motsvarar det beviljade stödets nominella be-
lopp.

Om ett räntestödslån åtebetalas i sin helhet
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
fyra procentenheter av totalräntan, likväl
högst det belopp som totalräntan belöper sig
till.

Kreditgivaren ska separat ansöka om betal-
ning av räntestöd för varje ränteperiod, likväl
högst en gång i månaden. Ett centralt finan-
siellt institut som Landsbygdsverket godkänt
vidarebefordrar ansökan till Landsbygdsver-
ket, som sköter betalningen till institutet. Det
centrala finansiella institutet förmedlar ränte-
stödet till kreditgivaren.

Landsbygdsverket meddelar närmare före-
skrifter om förfarandet vid ansökan om och
förmedling av räntestöd.

9 kap.

Övervakning av stöd

40 §

Uppföljning av affärsplaner

Stödtagaren ska för arbetskrafts- och nä-
ringscentralen lägga fram utredningar om hur

de målsättningar och åtgärder genomförs som
ingår i en affärsplan.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs
närmare om innehållet i de utredningar som
avses i 1 mom. Landsbygdsverket utfärdar
närmare föreskrifter om hur utredningarna
ska presenteras och tillställas arbetskrafts-
och näringscentralen.

41 §

Uppföljning av lån som stöds

Kreditgivaren ska ordna med uppföljning
av lån som stöds och användning av ränte-
stöd. Kreditgivaren ska regelbundet sända
Landsbygdsverket uppgifter om beviljande,
lyftande och amortering av lån samt om rän-
tebetalning. Kreditgivaren ska utan dröjsmål i
sina datasystem föra in ändringar som gäller
lån som stöds.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs
närmare om de uppgifter som kreditgivaren
ska sända till Landsbygdsverket. Lands-
bygdsverket meddelar närmare föreskrifter
om hur uppgifterna ska presenteras och sän-
das.

42 §

Informationssystem för övervakning

För uppföljningen av finansiering, bevil-
jande, betalning, inspektion och återkrav av
stöd samt effekterna av stöden finns ett regis-
terbaserat informationssystem. I lagstift-
ningen om hantering av kunduppgifter inom
landsbygdsnäringsförvaltningen föreskrivs
hur registren ska föras och användas samt om
offentlighet och sekretessbeläggning.

I informationssystemet för övervakning
kan följande uppgifter registreras om sö-
kande, stödtagare, åtgärder som stöds samt
användningen av stöd:

1) sökandens namn och kontaktuppgifter
samt personbeteckning eller företags- och or-
ganisationsnummer,

2) namn och kontaktuppgifter för sökan-
dens kontaktpersoner,
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3) uppgifter som ingår i affärsplaner och
byggnadsplaner,

4) uppgifter om program som deltar i fi-
nansieringen av åtgärder som stöds,

5) uppgifter om stöd- eller utbetalningsan-
sökningar och hur de avgjorts samt uppgifter
om specificeringen av stöd,

6) uppgifter om stöd som beviljats och
betalats till stödtagare samt uppgifter om
statsborgen,

7) beloppet av offentlig finansiering som
används för åtgärder som stöds,

8) uppgifter om inspektioner och vad som
iakttagits vid dem,

9) uppgifter om stöd som återkrävs hos
stödtagare samt om hur återkrav genomförs,

10) uppgifter som avses i 40 § och som
samlas in för uppföljningen, samt

11) andra nödvändiga uppgifter som erhål-
lits vid behandlingen av ansökningar.

Personuppgiftslagen (523/1999) tillämpas
på registrerades rätt att granska de uppgifter
om sig som finns i informationssystemet för
övervakning, på rättelse av fel och brister i
uppgifterna samt på avförande av föråldrade
och onödiga uppgifter.

Genom förordning av statsrådet kan före-
skrivas närmare om sådana uppgifter som
utan att vara personuppgifter kan föras in i
registret.

43 §

Förvaring av uppgifter

Uppgifterna i informationssystemet förva-
ras tio år från beslutet om beviljande av stöd.
Om stöd har beviljats ska uppgifterna förva-
ras tio år från utbetalningen av den sista
posten eller från det att den sista posten av
lån som är föremål för räntestöd lyfts, dock
så länge som räntestöd betalas. Uppgifter om
statsborgen ska förvaras så länge som borgen
är i kraft eller, om statens borgensansvar har
förverkligats, så länge regressfordran kan dri-
vas in. När det är fråga om stöd som ingår i
program som delfinansieras av Europeiska
gemenskapen ska uppgifterna förvaras fem år
från det att Europeiska gemenskapernas kom-
mission betalar gemenskapens sista finansie-
ringsandel enligt programmet.

10 kap.

Inspektion

44 §

Inspektionsrätt

Jord- och skogsbruksministeriet och
Landsbygdsverket kan förrätta inspektioner
som gäller beviljare och förmedlare av stöd
samt stödtagare, i syfte att utöva tillsyn över
att förutsättningarna och villkoren för bevil-
jande, betalning och användning av stöd iakt-
tas. Arbetskrafts- och näringscentralerna har
motsvarande rätt i fråga om förmedlare och
stödtagare.

45 §

Inspektion

Inspektion får i den omfattning som till-
synsuppdraget kräver utsträckas till byggna-
der, lokaler, omständigheter, informations-
system och handlingar som är relevanta för
en åtgärd som stöds och användningen av
stöd. Inspektion får dock inte utföras i lokaler
som omfattas av hemfriden.

För att inspektionsuppdraget ska kunna
skötas på ett ändamålsenligt sätt kan en ut-
omstående revisor befullmäktigas för inspek-
tionen. Revisorn ska vara en i revisionslagen
(459/2007) eller en i lagen om revisorer inom
den offentliga förvaltningen och ekonomin
(467/1999) avsedd revisor eller revisionssam-
manslutning. Revisionssammanslutningen
ska utse en för inspektionen huvudansvarig
revisor. Vid utförandet av inspektionsuppdra-
get tillämpas förvaltningslagen (434/2003),
språklagen (423/2003), samiska språklagen
(1086/2003) samt lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet (621/1999). På
den revisor som utför inspektionsuppdraget
tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt
tjänsteansvar. På skada som orsakas vid in-
spektionen tillämpas skadeståndslagen
(412/1974).

En inspektionsberättelse ska upprättas över
inspektionen och utan dröjsmål ges in till den
behöriga arbetskrafts- och näringscentralen
samt till Landsbygdsverket.
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Den som utför inspektionen har rätt att
omhänderta handlingar och annat material
som har samband med användningen av stö-
det, om detta krävs för att syftet med inspek-
tionen ska uppnås. Handlingarna och annat
material ska utan dröjsmål returneras när de
inte längre behövs för inspektionen.

De myndigheter som nämns i 44 § har rätt
att för inspektionen utan ersättning få hand-
räckning av polisen.

11 kap.

Avbrytande av utbetalning av stöd samt
återkrav

46 §

Avbrytande av utbetalning av stöd samt åter-
krav

Arbetskrafts- och näringscentralen är skyl-
dig att avbryta utbetalningen av stödet samt
att återkräva stöd, om

1) villkoren för beviljande eller utbetalning
av stödet inte har uppfyllts,

2) stödtagaren har gett felaktiga eller brist-
fälliga uppgifter som väsentligt har inverkat
på beviljandet eller utbetalningen av stödet,

3) stödvillkoren inte har iakttagits,
4) stödtagaren inte har iakttagit ett åta-

gande som avses i 8 § 3 mom.,
5) stödtagaren utan arbetskrafts- och nä-

ringscentralens tillstånd, innan den frist som
nämns i 20 § gått ut, har överlåtit den före-
tagsverksamhet eller det investeringsobjekt
som stöds,

6) stödtagaren har vägrat att bistå vid in-
spektion, eller om

7) Europeiska gemenskapens lagstiftning
om sådana strukturstöd till jordbruket som
delfinansieras av Europeiska gemenskapen
eller som i sin helhet finansieras med natio-
nella medel kräver det.

Belopp på högst 100 euro behöver dock
inte debiteras.

Om stöd har beviljats flera stödtagare ge-
mensamt, svarar alla mottagare solidariskt för
återbetalning av stödet. Mellan stödtagarna
fördelas ansvaret i det förhållande i vilket
stödtagaren har deltagit i den verksamhet
som utgör grund för skyldigheten att betala
tillbaka stödet.

47 §

Ränta på återbetalda belopp

Stödtagaren ska på belopp som återbetalas
eller återkrävs betala årlig ränta enligt 3 § 2
mom. i räntelagen (633/1982) ökad med tre
procentenheter. Ränta ska betalas från stödets
utbetalningsdag till dess att det återkrävda
beloppet har betalats tillbaka.

48 §

Dröjsmålsränta

Om ett belopp som återkrävs inte betalas
senast den förfallodag som avses i 50 § 1
mom., ska på beloppet betalas årlig dröjs-
målsränta enligt den räntesats som avses i 4 §
1 mom. i räntelagen.

49 §

Jämkning av återkrav

Arbetskrafts- och näringscentralen kan helt
eller delvis avstå från att driva in belopp som
betalats felaktigt eller utan grund eller ränta
som ska betalas på beloppet, om det som en
helhet betraktat med hänsyn till stödtagarens
omständigheter och verksamhet är oskäligt
att driva in det fulla beloppet. Återkrav och
indrivning av ränta ska dock ske till fullt
belopp om Europeiska gemenskapens lag-
stiftning om sådana strukturstöd till jordbru-
ket som delfinansieras av Europeiska gemen-
skapen eller som i sin helhet finansieras med
nationella medel kräver det.

50 §

Beslut om återkrav och avbrytande av utbe-
talning

Arbetskrafts- och näringscentralen ska
fatta beslut om återkrav och avbrytande av
utbetalning av stöd. Genom beslutet fastställs
det belopp som återkrävs, räntan enligt 47 §
samt förfallodagen för betalningen av dem.

Beslut om återkrav ska fattas utan ogrun-
dat dröjsmål efter att arbetskrafts och nä-
ringscentralen fått vetskap om den grund som
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anges i 46 § och senast tio år efter att den
sista stödposten har betalts.

51 §

Verkställighet av återkravsbeslut

Landsbygdsverket svarar för verkställandet
av återkravsbeslut. Återkrav kan genomföras
så att det belopp som återkrävs jämte ränta
dras av från övriga stöd som betalas till stöd-
tagaren. I så fall måste beslutet om återkrav
ha vunnit laga kraft.

Beslut om återkrav kan verkställas genom
utsökning efter det att beslutet har vunnit laga
kraft. Därvid tillämpas lagen om verkställig-
het av skatter och avgifter (706/2007).

12 kap.

Förfaranden som gäller stöd i anslutning
till lån

52 §

Godkännande av kreditinstitut

Som kreditgivare kan godkännas kreditin-
stitut som avses i 8 § i kreditinstitutslagen
(121/2007) och som har de administrativa
och tekniska förutsättningar som en kreditgi-
vare ska ha enligt denna lag.

Som centralt finansiellt institut kan god-
kännas en kreditgivare som avses i 1 mom.
eller ett kreditinstitut eller en annan motsva-
rande sammanslutning som kreditgivarna har
befullmäktigat att på sina vägnar sköta de
uppgifter som enligt denna lag hör till det
centrala finansiella institutet. Den aktör som
avses ovan ska ha administrativa och tek-
niska förutsättningar att sköta uppgifterna.

Landsbygdsverket beslutar om ett kreditin-
stitut eller en sammanslutning ska godkännas
som kreditgivare eller som centralt finansiellt
institut. Beslutet fattas på ansökan varav ska
framgå de uppgifter som krävs för bedöm-
ning av förutsättningarna för godkännandet.
Godkännandet kan återtas om förutsättning-
arna inte längre är uppfyllda.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs
närmare om förutsättningarna för godkän-

nande av kreditgivare och centralt finansiellt
institut samt om förfarandet för ansökan om
godkännande. Landbygdsverket meddelar
närmare föreskrifter om de blanketter som
ska användas för ansökan om godkännande
samt om de tekniska detaljerna när det gäller
förutsättningarna för godkännande.

53 §

Kreditgivarens och det centrala finansiella
institutets uppgifter

På personer som är i en kreditgivares eller
det centrala finansiella institutets anställning
tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt
tjänsteansvar när de sköter uppgifter som av-
ses i 39 § 3 mom., 41 och 54 § samt 55 § 2
mom. På skada som orsakats i samband med
skötseln av uppgifter som avses ovan tilläm-
pas skadeståndslagen.

54 §

Kreditgivarens upplysnings- och bistånds-
skyldighet

Kreditgivaren ska underrätta arbetskrafts-
och näringscentralen om att ett lån som stöds
överförs till en annan kreditgivare samt om
sådana ändringar av lånevillkoren som avses
i 27 § 2 mom. och som inte förutsätter arbets-
krafts- och näringscentralens tillstånd.

När kreditgivaren sköter lån med borgen
ska den beakta statens fördel som borgens-
man. Kreditgivaren ska utan dröjsmål under-
rätta Landsbygdsverket om sådana föränd-
ringar när det gäller stödtagarens ekonomiska
ställning, lån som stöds eller värdet på egen-
dom som utgör säkerhet för lån, som kan ha
betydelse för statens ställning som borgens-
man.

Kreditgivaren och det centrala finansiella
institutet ska på en individualiserad begäran
till jord- och skogsbruksministeriet, Lands-
bygdsverket samt arbetskrafts- och närings-
centralen lämna ut sådana uppgifter om stöd-
tagare, som är nödvändiga för övervakning
av att förutsättningarna och villkoren för be-
viljande av stöd iakttas.
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Kreditgivarens och det centrala finansiella
institutets upplysningsskyldighet gäller också
sekretessbelagda uppgifter. Uppgifterna får
inte användas för andra ändamål än de har
lämnats ut för till en myndighet för att denna
ska kunna sköta sina åligganden.

55 §

Avgifter för statsborgen

För statsborgen ska stödtagaren betala en
avgift som fastställs som en procentuell andel
av det lån som borgen beviljats för. Avgiften
är högst 200 euro. Dessutom tas två gånger
per år ut en avgift som fastställs som en
procentuell andel av återstoden av det lån för
vilket borgen beviljats. Avgifterna redovisas
till gårdsbrukets utvecklingsfond.

Kreditgivaren ska förmedla de avgifter
som avses i 1 mom. till staten. För skötseln
av denna uppgift betalar Landsbygdsverket
ersättning till kreditgivaren. Ersättningen be-
talas av gårdsbrukets utvecklingsfonds
medel.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs
närmare om borgensavgifter samt om ersätt-
ningar till kreditgivare. Landsbygdsverket
kan meddela närmare föreskrifter om förfa-
randet vid förmedlingen av avgifter.

56 §

Förverkligande av statens borgensansvar

Landsbygdsverket svarar för intressebe-
vakningen i samband med statens borgensan-
svar och regressrätt.

Landsbygdsverket kan besluta att en reg-
ressfordran ska lämnas oindriven om stödta-
garen inte skäligen kan anses klara av att
betala den på grund av varaktig arbetsoför-
måga, långvarig arbetslöshet, försörjnings-
plikt eller någon annan jämförbar orsak.

Avgifter som har samband med förverkli-
gande av borgensansvar betalas av gårdsbru-
kets utvecklingsfonds medel. Ersättningar
som erhållits genom regressrätten ska redovi-
sas till den nämnda fonden.

13 kap.

Särskilda förfaranden som gäller byggre-
laterat stöd

57 §

Förhandsgodkännande av byggprodukter

Jord- och skogsbruksministeriet samt or-
gan som avses i 59 § kan på ansökan för-
handsgodkänna byggprodukter som används
inom jordbruket. I fråga om uppfyllandet av
allmänna krav på byggprodukter och godkän-
nande i enlighet med dem gäller vad som
föreskrivs någon annanstans i lag.

Det är frivilligt att utverka förhandsgod-
kännande. Sådant beviljas för viss tid, högst
fem år. För godkännandet kan sättas ut en
kortare frist om detta är nödvändigt för att
skaffa praktisk erfarenhet av en produkt.
Fristen kan på ansökan förlängas med högst
fem år om förutsättningarna för förhandsgod-
kännande är uppfyllda. Ansökan ska göras
innan fristen har gått ut.

Förhandsgodkännandet ska återtas om det
konstateras att det förekommer missförhål-
landen i tillverkningen eller kvalitetskontrol-
len av en byggprodukt. Förhandsgodkännan-
det återtas av jord- och skogsbruksministeriet
eller av det organ som har beviljat godkän-
nandet.

Genom förordning av jord- och skogs-
bruksministeriet föreskrivs närmare om
byggprodukter som ska förhandsgodkännas.

58 §

Förutsättningar för förhandsgodkännande

Förhandsgodkännande kan beviljas för
byggprodukter som är avsedda att användas
inom jordbruket och uppfyller de krav på
byggande som uppställs i markanvändnings-
och bygglagen (132/1999) och i 13 § 4 mom.
Dessutom ska byggprodukternas ekono-
miska, funktionella och miljörelaterade egen-
skaper granskas.

Genom förordning av jord- och skogs-
bruksministeriet föreskrivs närmare om förut-
sättningarna för förhandsgodkännande av
byggprodukter.
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59 §

Organ som beviljar förhandsgodkännande

Jord- och skogsbruksministeriet kan för
viss tid eller tills vidare bemyndiga ett organ
att bevilja förhandsgodkännande. Organet
ska vara en sammanslutning som har förut-
sättningar att utföra dessa uppgifter på ett
sakkunnigt, tillförlitligt, solitt och oavhängigt
sätt. Vid bedömningen av dessa förutsätt-
ningar tillämpas 20 och 22 § i lagen om
godkännande av byggprodukter (230/2003).

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar
om bemyndigandet på ansökan av organet.
Till ansökan ska fogas en utredning om att de
förutsättningar som nämns i 1 mom. är upp-
fyllda. Bemyndigandet kan begränsas jämfört
med ansökan. Beslutet om bemyndigandet
kan förenas med behövliga villkor som gäller
verksamheten och övervakningen av den.

När det gäller ett bemyndigat organs verk-
samhet iakttas 26—28 § i lagen om godkän-
nande av byggprodukter. På den person som
sköter uppgiften tillämpas bestämmelserna
om straffrättsligt tjänsteansvar. På skada som
orsakats vid skötseln av uppgiften tillämpas
skadeståndslagen. Jord- och skogsbruksmini-
steriet övervakar skötseln av uppgifterna. På
organets skyldighet att anmäla förändringar i
verksamheten och ministeriets rätt att få upp-
lysningar tillämpas 24 § 2 mom. i lagen om
godkännande av byggprodukter. Dessutom
har ministeriet rätt att utföra inspektioner i de
lokaler där uppgifterna utförs.

Jord- och skogsbruksministeriet kan ge ett
bemyndigat organ en skriftlig varning eller
avbryta verksamheten, om organet inte följer
bestämmelserna om förhandsgodkännande av
byggprodukter eller villkoren i beslutet om
bemyndigande. Ministeriet ska återkalla be-
myndigandet, om organet upphör med verk-
samheten eller inte längre uppfyller villkoren
för bemyndigandet eller om dess verksamhet
avbrutits och organet inte inom skälig tid har
eliminerat orsakerna till avbrottet. Ett beslut
om återkallande av bemyndigande ska iakttas
även om det har överklagats.

Genom förordning av jord- och skogs-
bruksministeriet kan föreskrivas närmare om
ansökan om bemyndigande.

60 §

Förfarandet vid förhandsgodkännande

Ansökan om förhandsgodkännande ska
innehålla uppgifter om en byggprodukts tek-
niska egenskaper, om kvalitetskontrollen och
användningen av produkterna samt övriga ut-
redningar om förutsättningarna för förhands-
godkännande av produkten.

Beslut om förhandsgodkännande kan för-
enas med behövliga villkor om hur det ska
tillämpas i praktiken.

Genom förordning av jord- och skogs-
bruksministeriet föreskrivs närmare om förfa-
randet vid förhandsgodkännande.

14 kap.

Särskilda bestämmelser

61 §

Rätt att få upplysningar samt utlämnande av
information

Jord- och skogsbruksministeriet, Lands-
bygdsverket samt arbetskrafts- och närings-
centralen har utan hinder av sekretessbestäm-
melserna rätt att av andra myndigheter eller
aktörer som sköter offentliga uppdrag få så-
dana uppgifter om sökanden eller stödtaga-
ren, dennes hälsotillstånd, ekonomiska situa-
tion och affärs- eller yrkesverksamhet eller
finansiering med offentliga medel eller andra
omständigheter som är nödvändiga för be-
handlingen av stödärendet.

Jord- och skogsbruksministeriet, Lands-
bygdsverket samt arbetskrafts- och närings-
centralen har utan hinder av sekretessbestäm-
melserna rätt att till andra myndigheter eller
aktörer som sköter offentliga uppdrag eller
till organ inom Europeiska gemenskapen
överlämna sådana uppgifter om stödtagaren
som erhållits vid skötseln av uppgifter enligt
denna lag och som behövs för fullgörande av
den inspektionsuppgift som föreskrivs för
myndigheten eller organet eller för att utöva
tillsyn över att Europeiska gemenskapens
lagstiftning har följts.

Uppgifter som erhållits på basis av 1 eller
2 mom. får inte användas för andra ändamål
än de har begärts för.
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62 §

Delgivning av beslut

Beslut enligt denna lag kan delges så som
föreskrivs i 59 § i förvaltningslagen.

63 §

Beslutsavgift

Beslut enligt denna lag är avgiftsfria för
sökanden och stödtagaren. Sådana beslut av
jord- och skogsbruksministeriet som avses i
57 § är emellertid avgiftsbelagda i enlighet
med lagen om grunderna för avgifter till sta-
ten (150/1992).

64 §

Regional fördelning av medel

Jord- och skogsbruksministeriet svarar för
att bevillningsfullmakter och anslag som av-
ses i 14 § 1 mom. fördelas till stöd enligt
denna lag samt för att de anvisas till arbets-
krafts- och näringscentralerna.

65 §

Tekniskt bistånd

I fråga om tekniskt bistånd för verkställig-
het av stöd enligt denna lag gäller vad som
föreskrivs i 54 § i lagen om stöd för utveck-
ling av landsbygden.

66 §

Besvärsförbud

Arbetskrafts- och näringscentralens beslut
enligt 19 § 2 mom. får inte överklagas sepa-
rat genom besvär.

67 §

Överklagande

Landsbygdscentralens samt arbetskrafts-
och näringscentralens beslut enligt denna lag
får överklagas genom besvär till lands-
bygdsnäringarnas besvärsnämnd på det sätt

som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen
(586/1996).

Besvärsskrivelsen kan lämnas in också till
den myndighet vars beslut överklagas. Myn-
digheten ska till besvärsmyndigheten vidare-
befordra besvärsskrivelsen samt handlingarna
i ärendet och sitt yttrande.

Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnds
beslut om avbrytande av utbetalning eller
återkrav av stöd får överklagas genom besvär
till högsta förvaltningsdomstolen i enlighet
med förvaltningsprocesslagen. I övrigt får be-
svärsnämndens beslut överklagas genom be-
svär till högsta förvaltningsdomstolen endast
om högsta förvaltningsdomstolen meddelar
besvärstillstånd.

68 §

Överklagande som gäller förhandsgodkän-
nande av byggprodukter

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om
förhandsgodkännande av byggprodukter eller
bemyndigande av organ överklagas genom
besvär till förvaltningsdomstolen i enlighet
med förvaltningsprocesslagen.

Ett bemyndigat organs beslut om förhands-
godkännande av byggprodukter får inte över-
klagas genom besvär. Beslutet överklagas ge-
nom ett skriftligt rättelseyrkande till det be-
myndigade organet inom 30 dagar efter att
den som söker ändring har fått vetskap om
beslutet. På behandlingen av rättelseyrkandet
tillämpas förvaltningslagen. Beslutet om rät-
telseyrkandet överklagas till förvaltnings-
domstolen i enlighet med förvaltningspro-
cesslagen.

15 kap.

Ikraftträdande

69 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
Åtgärder som verkställigheten av lagen

förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
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70 §

Övergångsbestämmelse om informations-
systemet för övervakning

Innan lagstiftningen om hantering av
kunduppgifter inom landsbygdsnäringsför-

valtningen träder i kraft ska på upprätthållan-
det och användningen av register som ingår i
det informationssystem för övervakning som
avses i 42 § samt på offentligheten och sekre-
tessbeläggningen av registeruppgifterna till-
lämpas vad som föreskrivs i lagen om lands-
bygdsnäringsregistret (1515/1994).

Helsingfors den 28 december 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila
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L a g

Nr 1477

om finansiering av riksomfattande utveckling av och forskning kring landsbygden samt
av forskning kring jordbruk och livsmedelsekonomi

Given i Helsingfors den 28 december 2007

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas då understöd beviljas
för den riksomfattande utvecklingen av och
forskningen kring landsbygden samt för
forskningen kring jordbruk och livsmedels-
ekonomi.

I fråga om projektstöd som ingår i pro-
grammet för utveckling av landsbygden gäl-
ler vad som föreskrivs i lagen om stöd för
utveckling av landsbygden (1443/2006). I
fråga om stöd för forskning kring renhushåll-
ning och naturnäringar gäller lagen om finan-
siering av renhushållning och naturnäringar
(45/2000).

2 §

Finansiering

Understöd kan beviljas av medel som för
ändamålet anvisats i statsbudgeten eller i dis-
positionsplanen för gårdsbrukets utvecklings-
fond.

3 §

Understödstagare

Understöd kan beviljas sådana fysiska per-
soner, privaträttsliga sammanslutningar och
offentligrättsliga samfund eller stiftelser som

har tillräckliga förutsättningar att genomföra
projekt.

4 §

Verksamhet som understöds

Understöd kan beviljas för forsknings- och
utvecklingsverksamhet som på ett för hela
riket betydelsefullt sätt främjar landsbygdens
utveckling och de landsbygdspolitiska mål-
sättningarna.

Dessutom kan understöd beviljas för forsk-
ningsverksamhet av övergripande nytta för
jordbruket och livsmedelsekonomin.

Understöd beviljas för nödvändiga och
skäliga kostnader för verksamhet som avses i
1 och 2 mom.

Genom förordning av statsrådet kan före-
skrivas närmare om verksamhet som under-
stöds och om godtagbara kostnader.

5 §

Tillämpning av bestämmelserna om statligt
stöd

På understöd som beviljas såsom statligt
stöd enligt artikel 87 i Fördraget om upprät-
tandet av Europeiska gemenskapen tillämpas
de bestämmelser om villkor och begräns-
ningar för beviljande av statliga stöd som
ingår i Europeiska gemenskapens lagstift-
ning.

RP 113/2007
JsUB 6/2007
RSv 121/2007

5706

http://www.finlex.fi/linkit/rppdf/20070113


Genom förordning av statsrådet kan före-
skrivas närmare om tillämpning av bestäm-
melserna om statliga stöd på understöd som
avses i denna lag.

6 §

Samarbetsgruppen för landsbygdspolitik

Den samarbetsgrupp för landsbygdspolitik
som avses i 17 § i regionutvecklingslagen
(602/2002) deltar i beviljandet av understöd
enligt 4 § 1 mom. genom att ge utlåtande om
fördelningen av de för finansiering av under-
stöd disponibla medlen.

När det gäller samarbetsgruppens uppgifter
enligt 1 mom. tillämpas förvaltningslagen
(434/2003), språklagen (423/2003), samiska
språklagen (1086/2003) samt lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999). På medlemmarna i den samar-
betsgrupp som sköter uppgiften tillämpas be-
stämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar.
På skada som orsakas i samband med sköt-

seln av uppgifterna tilllämpas skadeståndsla-
gen (412/1974).

Samarbetsgruppen för landsbygdspolitik
tillsätts av statsrådet och den verkar i anslut-
ning till jord- och skogsbruksministeriet. Mi-
nisteriet godkänner ett reglemente för samar-
betsgruppen.

Genom förordning av statsrådet kan före-
skrivas om samarbetsgruppens verksamhet
samt om finansieringen av den.

7 §

Tillämpning av statsunderstödslagen

På understöd som avses i denna lag tilläm-
pas dessutom statsunderstödslagen
(688/2001). Jord- och skogsbruksministeriet
verkar som den statsbidragsmyndighet som
avses i den nämnda lagen.

8 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Helsingfors den 28 december 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila
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L a g

Nr 1478

om ändring av lagen om stöd för utveckling av landsbygden

Given i Helsingfors den 28 december 2007

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 29 december 2006 om stöd för utveckling av landsbygden

(1443/2006) 18 § 2 mom. och
ändras 4 § 5 och 9 punkten, 10 § 3 mom., 11 §, 13 § 1 mom. 3 punkten och 2 mom., 14 § 1

mom. 2 och 3 punkten, 16 § 2 och 3 mom., 17 § 1 mom., 19 § 1 och 2 mom., 20 § 1 mom.,
21 § 3 mom., 23 §, 28 § 2 mom., 31 § 2 mom., 38 § 2 mom., 41 § 1 mom. och 2 mom. 3
punkten, 43 §, 44 § 2 mom., 45, 50 och 56 § samt

fogas till lagen en ny 11 a §, till 14 § 1 mom. en ny 4 punkt och till 44 § nya 4 och 5 mom.
som följer:

4 §

Definitioner

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

5) första gradens förädling och saluföring
av jordbruksprodukter sådan behandling efter
vilken produkten alltjämt är en jordbrukspro-
dukt, samt utsläppande av produkten på
marknaden; som verksamhet av det slag som
avses ovan betraktas dock inte sådana på en
gårdsbruksenhet vidtagna åtgärder som är
nödvändiga för att bereda produkten för den
första försäljningen och inte heller producen-
tens första försäljning av produkten, om inte
försäljningen sker i lokaler som enkom reser-
verats för detta ändamål,
— — — — — — — — — — — — —

9) investering uppförande, utvidgande, re-
paration eller förvärv av en byggnad, kon-
struktion eller anläggning samt annat förvärv

av materiella eller immateriella anläggnings-
tillgångar,
— — — — — — — — — — — — —

10 §

Förutsättningar som gäller finansieringen av
stödet och dess belopp

— — — — — — — — — — — — —
Stöd kan inte beviljas till den del den

offentliga finansieringens andel av de godtag-
bara kostnaderna för den åtgärd som stöds
överstiger det maximibelopp för offentlig fi-
nansiering som föreskrivs i Europeiska ge-
menskapens lagstiftning. Med offentligt stöd
avses då finansiering som beviljats av Euro-
peiska gemenskapen, staten eller ett annat
offentligt organ eller någon annan förmån
med ett värde som kan bestämmas i pengar.
När det är fråga om stöd som baserar sig på
ett program får den i stödet ingående offent-

RP 113/2007
JsUB 6/2007
RSv 121/2007

5708

http://www.finlex.fi/linkit/rppdf/20070113


liga finansieringen inte överskrida det maxi-
mibelopp för offentlig finansiering som
anges i programmet.
— — — — — — — — — — — — —

11 §

Mottagare av företagsstöd

Företagsstöd kan beviljas
1) företag som deltar i idkande av jordbruk

på en gårdsbruksenhet (jordbruksföretag),
2) företag som sysselsätter färre än 10

arbetstagare och har en årlig omsättning eller
årlig balansomslutning om högst 2 miljoner
euro (mikroföretag), och

3) företag som sysselsätter färre än 250
arbetstagare och har en årlig omsättning om
högst 50 miljoner euro eller årlig balansom-
slutning om högst 43 miljoner euro (små och
medelstora företag).

Dessutom kan företagsstöd beviljas sådana
privaträttsliga sammanslutningar eller offent-
ligrättsliga samfund till vilkas uppgifter eller
affärsidé hör att producera tjänster för företag
(utvecklingsorganisation).

Genom förordning av statsrådet föreskrivs
närmare om grunderna för bedömningen av
företagsstorlek.

11 a §

Förutsättningar som gäller mottagare av
företagsstöd

Företagsstöd kan beviljas företag med
verksamhetsställe i Finland och, i fråga om
stöd som baserar sig på ett program, med
verksamhetsställe inom programmets tillämp-
ningsområde. Företag som utgör en samman-
slutning ska ha hemort inom Europeiska ge-
menskapen.

Företagsstöd kan beviljas företag som har
förutsättningar att bedriva kontinuerligt lön-
sam verksamhet och som har tillräcklig yr-
keskunskap för den företagsverksamhet som
stödet avser. En förutsättning för att stöd ska
beviljas är att företaget lägger fram utred-
ningar om sin ekonomiska ställning samt om
tillräcklig yrkeskunskap.

När företagsstöd beviljas ett jordbruksföre-
tag eller mikroföretag som utgör en samman-

slutning är en förutsättning för stödet att be-
stämmanderätten i sammanslutningen inne-
has av en eller flera fysiska personer som
uppfyller kraven i fråga om stödtagarens ål-
der och yrkeskunskap samt i fråga om jord-
bruksföretag kraven gällande idkande av
jordbruk.

Företagsstöd kan beviljas en utvecklings-
organisation som har tillräckliga ekonomiska
och administrativa förutsättningar att genom-
föra den åtgärd som stöds. Det företag som är
föremål för stödet ska då uppfylla de förut-
sättningar som tillämpas i det fall att företa-
get beviljas stöd för verksamhet enligt 6 §
1—4 punkten. Ytterligare en förutsättning är
att utvecklingsorganisationen avtalar med det
företag som är föremål för stödet om uppfyl-
lande av förutsättningarna för beviljande av
stöd och om iakttagande av stödvillkoren.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs
närmare om grunderna för bedömning av till-
räcklig yrkeskunskap, ekonomisk ställning
samt bestämmanderätt.

13 §

Investeringsstöd för företag

Investeringsstöd för företag kan beviljas
— — — — — — — — — — — — —

3) små och medelstora företag för ökad
produktivitet när det gäller företagsverksam-
heten för första gradens förädling och salufö-
ring av jordbruksprodukter, förbättring av
produktkvaliteten samt internationalisering
av verksamheten.

Stöd kan beviljas för kostnader som orsa-
kas av investeringar. Om det är fråga om en
bygginvestering kan stöd beviljas för plane-
ringskostnader. För markförvärv kan stöd be-
viljas endast då mark förvärvas i samband
med en byggnad.
— — — — — — — — — — — — —

14 §

Stöd för utveckling av företag

Stöd för utveckling av företag kan beviljas
— — — — — — — — — — — — —

2) mikroföretag för verksamhet enligt 6 §
2—4 punkten,
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3) små och medelstora företag för ökad
produktivitet när det gäller företagsverksam-
heten för första gradens förädling och salufö-
ring av jordbruksprodukter, förbättring av
produktkvaliteten samt internationalisering
av verksamheten, och

4) utvecklingsorganisationer för produk-
tion av sådana tjänster för företag som be-
hövs för verksamhet i enlighet med 1—3
punkten.
— — — — — — — — — — — — —

16 §

Tillämpning av bestämmelserna om statligt
stöd

— — — — — — — — — — — — —
Om företagsstöd beviljas som försumbart

stöd, krävs det för beviljande av stöd att
sökanden lämnar stödmyndigheten en utred-
ning om det försumbara stöd som redan be-
viljats och betalats ut till sökanden samt att
beloppet av nämnda stöd inte överstiger det
maximibelopp för försumbara stöd som före-
skrivs i Europeiska gemenskapens lagstift-
ning. Om stöd beviljas för något annat ända-
mål än sökandens företagsverksamhet eller
om stöd överförs på det sätt som avses i 9 §,
är det ett krav för beviljande av stöd att en
motsvarande utredning lämnas separat för
varje företag som är föremål för stödet eller
som deltar i den åtgärd som stöds samt att
stödbeloppet inte för något av de deltagande
företagen överstiger maximibeloppet av för-
sumbart stöd.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs
närmare om tillämpningen av Europeiska ge-
menskapens lagstiftning om statligt stöd på
stöd enligt denna lag och om förutsättning-
arna för beviljande av försumbart stöd.

17 §

Utvecklingsprojekt

Stöd för utvecklingsprojekt kan beviljas ett
offentligrättsligt samfund eller en privaträtts-
lig sammanslutning eller en stiftelse för verk-
samhet som avses i 6 § 6 och 7 punkten.
— — — — — — — — — — — — —

19 §

Allmännyttiga investeringsprojekt

Stöd för investeringsprojekt kan beviljas
ett offentligrättsligt samfund eller en privat-
rättslig sammanslutning eller en stiftelse för
verksamhet som avses i 6 § 6 punkten.

Stöd kan beviljas för kostnader som orsa-
kas av investeringar. Om det är fråga om en
bygginvestering kan stöd beviljas för plane-
ringskostnader. För markförvärv kan stöd be-
viljas endast då mark förvärvas i samband
med en byggnad.
— — — — — — — — — — — — —

20 §

Samordningsprojekt

Stöd för samordningsprojekt kan beviljas
en lokal aktionsgrupp för verksamhet enligt
6 § 6 punkten. En förutsättning för att stöd
ska beviljas är att den lokala aktionsgruppen
genom ett öppet urvalsförfarande för samman
allmännyttiga utvecklings- och investerings-
projekt som genomförs inom dess område
och avses i 17 och 19 § samt samordnar dem.
Utan hinder av bestämmelserna i 9 § om
förutsättningarna för överföring av stöd kan
stöd för ett samordningsprojekt överföras till
en fysisk person.
— — — — — — — — — — — — —

21 §

Villkor och begränsningar när det gäller att
bevilja projektstöd

— — — — — — — — — — — — —
Ett villkor för beviljande av projektstöd är

att projektets resultat allmänt kan tillgodogö-
ras. Om stödet beviljas för en åtgärd som
innebär att stödet betraktas som ett sådant
statligt stöd som avses i artikel 87 i Fördraget
om upprättandet av Europeiska gemenska-
pen, gäller vid beviljandet av stödet vad som
i 16 § föreskrivs om de förutsättningar och
begränsningar som gäller beviljande av stat-
ligt stöd.
— — — — — — — — — — — — —
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23 §

Tiden för genomförande av åtgärder

En åtgärd som stöds med företagsstöd ska i
sin helhet genomföras inom två år efter att
stödet beviljats. En kortare frist kan dock
bestämmas för genomförande av en åtgärd
som stöds, om detta är motiverat med hänsyn
till det sätt på vilket åtgärden genomförs eller
företagsverksamhetens art. Om startstöd söks
i samband med investeringsstöd räknas fris-
ten för genomförande av åtgärden från det att
investeringen är klar eller genomförd.

Åtgärder för vilka har beviljats projektstöd
ska i sin helhet genomföras inom den frist
som har bestämts i enlighet med 21 § 2 mom.

Arbetskrafts- och näringscentralen kan på
ansökan som har gjorts innan fristen löper ut
förlänga den frist som avses i 1 och 2 mom.
Fristen kan förlängas av godtagbara skäl.
Fristen kan förlängas två gånger för högst ett
år i sänder. Tiden för genomförande av åtgär-
der som avses i 2 mom. kan dock uppgå till
högst sex år.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs
närmare om den frist som bestäms för ge-
nomförande av åtgärder som stöds.

28 §

Stödansökan

— — — — — — — — — — — — —
Om stödet ska överföras ska detta nämnas

i stödansökan. I ansökan ska de aktörer som
stödet ska överföras till specificeras och det
avtal som avses i 9 § presenteras. Om den
sökande är en utvecklingsorganisation, ska
till ansökan fogas ett avtal mellan organisa-
tionen och det företag som är föremål för
stödet.
— — — — — — — — — — — — —

31 §

Bedömning av en stödansökan

— — — — — — — — — — — — —
Arbetskrafts- och näringscentralen kan

innan företagsstöd beviljas göra ett företags-
besök för att bedöma förutsättningarna för att
bevilja företagsstöd och av den åtgärd som

ska stödas. De observationer som görs vid
företagsbesöket ska antecknas samt delges
sökanden. Företagsbesök får inte göras i lo-
kaler som omfattas av hemfriden.

38 §

Stödbelopp som betalas

— — — — — — — — — — — — —
Projektstöd och stöd som avses i 14 § 1

mom. 4 punkten betalas i förhållande till de
finansieringsandelar som godkänts i stödbe-
slutet. Stödtagaren ska tillställa myndigheten
en utredning om annan offentlig eller privat
finansiering.
— — — — — — — — — — — — —

41 §

Informationssystem för övervakning

För övervakningen av finansiering, bevil-
jande, betalning, inspektion och återkrav av
stöd samt av effekterna av stöden finns ett
informationssystem för övervakning som be-
står av register. I lagstiftningen om hantering
av kunduppgifter inom landsbygdsnärings-
förvaltningen föreskrivs hur registren ska fö-
ras och användas. Utöver vad som i nämnda
lagstiftning bestäms om användningen av re-
gister har en lokal aktionsgrupp utan hinder
av sekretessbestämmelserna rätt att ur ett re-
gister få de uppgifter som är nödvändiga för
skötseln av dess uppgifter.

I informationssystemet för övervakning
kan följande uppgifter registreras om sökan-
den, stödtagaren, den åtgärd som stöds samt
användningen av stödet:
— — — — — — — — — — — — —

3) i 1 och 2 punkten avsedda uppgifter om
en aktör som deltar i den åtgärd som stöds
och till vilken stöd överförs i enlighet med
9 §, samt i 1 punkten avsedda uppgifter om
företag som är föremål för stöd enligt 14 § 1
mom. 4 punkten.
— — — — — — — — — — — — —

43 §

Inspektionsrätt

Jord- och skogsbruksministeriet och
Landsbygdsverket kan förrätta inspektioner

5711Nr 1478

4 895043/216



som gäller den som beviljar stöd och stödta-
garen i syfte att utöva tillsyn över att förut-
sättningarna och villkoren för beviljande, be-
talning och användning av stöd iakttas. Ar-
betskrafts- och näringscentralerna har mot-
svarande rätt i fråga om stödtagarna. Om ett
stöd på det sätt som avses i 9 § har överförts
på någon annan aktör eller om det är fråga
om ett företag som är föremål för stöd enligt
14 § 1 mom. 4 punkten, har de ovan nämnda
myndigheterna rätt att granska även denne
aktörs eller detta företags ekonomi och verk-
samhet för att utöva tillsyn över att förutsätt-
ningarna och villkoren för beviljande, betal-
ning och användning av stöd iakttas.

44 §

Inspektion

— — — — — — — — — — — — —
För att inspektionsuppdraget ska kunna

skötas på ett lämpligt sätt kan en utomstående
revisor befullmäktigas för inspektionen. Re-
visorn ska vara en i revisionslagen
(459/2007) eller en i lagen om revisorer inom
den offentliga förvaltningen och ekonomin
(467/1999) avsedd revisor eller revisionssam-
manslutning. Revisionssammanslutningen
ska utse en för inspektionen huvudansvarig
revisor. Vid utförandet av inspektionsuppdra-
get tillämpas förvaltningslagen (434/2003),
språklagen (423/2003), samiska språklagen
(1086/2003) samt lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet. På den revisor
som utför inspektionsuppdraget tillämpas be-
stämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar.
På skada som orsakas vid inspektionen till-
lämpas bestämmelserna i skadeståndslagen
(412/1974).
— — — — — — — — — — — — —

Den som utför revisionen har rätt att om-
händerta handlingarna och annat material
som har samband med användningen av stö-
det, om detta krävs för att syftet med revisio-
nen ska uppnås. Handlingarna och annat ma-
terial ska utan dröjsmål returneras när de inte
längre behövs för revisionen.

De myndigheter som nämns i 43 § har rätt
att utan ersättning få handräckning av polisen
för revisionen.

45 §

Avbrytande av betalning av stöd samt åter-
krav

Arbetskrafts- och näringscentralen är skyl-
dig att avbryta betalningen av stödet samt att
återkräva stöd, om

1) villkoren för beviljande eller betalning
av stöd inte har uppfyllts,

2) stödtagaren har gett sådana felaktiga
eller bristfälliga uppgifter som väsentligt har
inverkat på beviljandet eller betalningen av
stöd,

3) stödtagaren utan arbetskrafts- och nä-
ringscentralens tillstånd, innan den frist som
nämns i 24 § gått ut, har överlåtit den före-
tagsverksamhet eller det investeringsobjekt
som stöds,

4) stödtagaren har vägrat att bistå vid in-
spektion, eller

5) Europeiska gemenskapens lagstiftning
om det stöd för utveckling av landsbygden
som medfinansieras av Europeiska gemen-
skapen eller helt finansieras med nationella
medel kräver det.

Ett belopp som uppgår till högst 100 euro
behöver dock inte debiteras.

Om stöd har beviljats flera stödtagare ge-
mensamt, svarar alla mottagare solidariskt för
återbetalning av stödet.

50 §

Verkställighet av återkravsbeslut

Landsbygdsverket svarar för verkställandet
av återkravsbeslut. Återkrav kan genomföras
så att det belopp som återkrävs jämte ränta
dras av från övriga stöd som betalas till stöd-
tagaren. I så fall måste beslutet om återkrav
ha vunnit laga kraft.

Beslut om återkrav kan verkställas genom
utsökning efter det att beslutet har vunnit laga
kraft. Därvid tillämpas lagen om verkställig-
het av skatter och avgifter (706/2007).

56 §

Besvärsförbud

Ett beslut av arbetskrafts- och näringscen-
tralen som gäller förlängning av fristen enligt
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23 § 3 mom. får inte överklagas särskilt ge-
nom besvär.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
Innan lagstiftningen om hantering av

kunduppgifter inom landsbygdsnäringsför-

valtningen träder i kraft ska på användningen
och upprätthållandet av register som ingår i
det informationssystem för övervakning som
avses i 41 § tillämpas vad som föreskrivs i
lagen om landsbygdsnäringsregistret
(1515/1994).

Helsingfors den 28 december 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila
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L a g

Nr 1479

om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar

Given i Helsingfors den 28 december 2007

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

6 § 2 mom., 8, 8 a, 9, 13 och 14 §, 3 och 4 kap., 41—43, 46—54, 56 och 57 § samt 65 § 1
mom. 5 punkten,

av dem 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 44/2000, 225/2002 och 274/2003, 6 § 2
mom. sådant det lyder i sistnämnda lag, 8, 8 a och 13 § sådana de lyder i nämnda lag 44/2000,
9 § sådan den lyder i sistnämnda lag och i nämnda lag 225/2002, 14 § sådan den lyder i
nämnda lag 44/2000 och i lag 693/2004, 3 och 4 kap. sådana de lyder jämte ändringar, 41 §
sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 44/2000 och 274/2003 och i lag 425/2007, 42 §
sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 44/2000, 43 och 52 § sådana de lyder delvis
ändrade i nämnda lag 425/2007, 46 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag och i
nämnda lag 44/2000, 48 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 274/2003 och 65 § 1
mom. 5 punkten sådan den lyder i nämnda lag 225/2002,

ändras 1, 2, 4, 5 och 7 §, rubriken för 2 kap., 10, 11 och 15 §, 44 § 1 mom., rubriken för
45 § samt 2 och 3 mom., 55, 58, 61, 63 och 64 § samt i 65 § 1 mom. det inledande stycket och
3 och 4 punkten,

av dem 1 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 44/2000, 2, 10, 11 och 15 § samt
65 § 1 mom. 4 punkten sådana de lyder i sistnämnda lag, 5 § sådan den lyder delvis ändrad i
nämnda lagar 44/2000 och 274/2003, 7 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, 44 §
1 mom., 45 § 3 mom. och 63 § sådana de lyder i nämnda lag 425/2007, 55 § sådan den lyder
delvis ändrad i nämnda lagar 44/2000, 274/2003 och 425/2007, 58 § sådan den lyder delvis
ändrad i sistnämnda lag och 64 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 44/2000 och
425/2007, samt

fogas till lagen en ny 12 §, i stället för den 12 § som upphävts genom lag 44/2000, som
följer:

1 §

Lagens syfte

Syftet med denna lag är att utveckla lands-
bygden särskilt genom att främja ett hållbart
nyttjande av vattentillgångar, bostadsförhål-
landena för dem som bedriver jordbruk och
bevarandet av kulturarvet på landsbygden.

2 §

Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på stöd som beviljas
för vattendragsåtgärder eller investeringar
som gäller förbättring av gårdsbruksenheters
bostadsförhållanden eller bevarande av
gårdsbruksenheters traditionella miljö. Lagen
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tillämpas dessutom på stöd som i samband
med frivillig skuldsanering beviljas som stöd
i anslutning till statliga lån som beviljats av
medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond, rän-
testödslån som beviljats av ett kreditinstituts
medel eller i anslutning till statens försälj-
ningsprisfordringar. Stödet kan vara stöd som
Europeiska gemenskapen delfinansierar eller
som helt finansieras med nationella medel.

Bestämmelserna i 6 kap. tillämpas dock
inte på stöd som beviljas för förbättring av
gårdsbruksenheters bostadsförhållanden eller
bevarande av gårdsbruksenheters traditionella
miljö.

På stöd för gårdsbruksenheters bostads-
byggnader och bevarande av gårdsbruksenhe-
ters traditionella miljö och på stöd i samband
med frivillig skuldsanering som beviljas den
som bedriver näringsverksamhet enligt lagen
om finansiering av renhushållning och natur-
näringar (45/2000) eller skoltlagen
(253/1995) tillämpas vad som föreskrivs i de
nämnda lagarna.

4 §

Stödets maximibelopp

Stödet får inte tillsammans med annat of-
fentligt stöd som beviljats för åtgärden över-
skrida det maximala stödbelopp som bestäms
i Europeiska gemenskapens lagstiftning.

5 §

Stödtagare

Stöd kan beviljas fysiska personer samt
privaträttsliga och offentligrättsliga samman-
slutningar, om inte något annat bestäms
nedan.

7 §

Styrningen av medlen

Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar
för att de medel som står till förfogande för
ändamål enligt denna lag anvisas de myndig-
heter som ansvarar för verkställigheten av
stöd, samt handhar styrningen av medlen ge-
nom att meddela närmare föreskrifter om an-
vändningen av medlen än Europeiska gemen-

skapens bestämmelser, lagbestämmelser,
statsrådsbeslut och dispositionsplanen för
gårdsbrukets utvecklingsfond.

2 kap.

Finansieringsstöd

10 §

Förutsättningar för stödjande av investe-
ringar som gäller gårdsbruksenheter

Om inte något annat bestäms nedan ska i
fråga om beviljande, betalning, övervakning,
inspektion och återkrav av investeringsstöd
som i form av understöd eller räntestöd bevil-
jas för förbättring av gårdsbruksenheters bo-
stadsförhållanden eller bevarande av gårds-
bruksenheters traditionella miljö och överkla-
gande som gäller stöd tillämpas vad som i
lagen om strukturstöd till jordbruket
(1476/2007) föreskrivs om investeringsstöd
för gårdsbruk.

Stöd för förbättring av gårdsbruksenheters
bostadsförhållanden eller bevarande av
gårdsbruksenheters traditionella miljö kan
beviljas fysiska personer eller privaträttsliga
sammanslutningar som bedriver eller börjar
bedriva jordbruk på gårdsbruksenheten som
sin näring (lantbruksföretagare). En fysisk
person ska ha fyllt 18 år. Den som inte har
fyllt 18 år kan beviljas stöd om han eller hon
har ingått äktenskap, om han eller hon bedri-
ver jordbruk tillsammans med sina föräldrar
eller om det finns andra särskilda skäl att
avvika från ålderskravet. Om lantbruksföreta-
garen är en sammanslutning ska bestämman-
derätten i den utövas av en eller flera fysiska
personer som uppfyller ålderskravet för stöd-
tagare.

För beviljande av stöd förutsätts dessutom
att det kan visas att den gårdsbruksenhet som
är föremål för stödet är ekonomiskt livskraf-
tig. Vid valet av åtgärder som stöds fästs
avseende vid åtgärdernas ekonomiska och so-
ciala konsekvenser samt vid miljöaspekter
och kulturella aspekter. Vid beviljande av
stöd tillämpas inte 2 kap. i lagen om struktur-
stöd till jordbruket eller förutsättningarna en-
ligt 8 § i nämnda lag, med undantag för den
förutsättning som gäller sökandens utkomst
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eller beträffande den förutsättning som gäller
bestämmanderätten till denna del, eller förut-
sättningarna enligt 10, 11 och 15 § i nämnda
lag.

Genom förordning av statsrådet utfärdas
närmare bestämmelser om de grunder som
tillämpas vid bedömningen av gårdsbruksen-
hetens ekonomiska livskraft och vid valet av
åtgärder som stöds samt om den förutsättning
som gäller bestämmanderätt. Genom förord-
ning av statsrådet föreskrivs dessutom om
stödets form, nivå och maximibelopp inom
gränserna för de medel som avses i 6 § 1
mom. och inom de gränser som Europeiska
gemenskapens lagstiftning ställer. Bestäm-
melser om godtagbara kostnader per enhet
utfärdas genom förordning av jord- och
skogsbruksministeriet.

11 §

Stöd för bevarande av gårdsbruksenheters
traditionella miljö

Stöd för bevarande av gårdsbruksenheters
traditionella miljö kan beviljas lantbruksföre-
tagare för investeringar som avser bevarande
av det traditionella landskapet eller byggna-
der på gårdsbruksenheten.

Stöd kan beviljas som understöd eller rän-
testöd eller som en kombination av dessa för
nödvändiga och skäliga kostnader för inves-
teringar som avses i 1 mom. Stöd beviljas
som en procentuell andel av de godtagbara
kostnaderna för den åtgärd som stöds. Maxi-
mibeloppet av de godtagbara kostnaderna
kan fastställas med hjälp av de kostnader per
enhet som tillämpas på investeringsobjektet. I
annat fall kan det förutsättas en utredning om
att kostnaderna är baserade på gängse pris-
nivå.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs
närmare om den verksamhet som stöds och
om godtagbara kostnader.

12 §

Bostadsfinansiering

Stöd kan beviljas fysiska personer verk-
samma som lantbruksföretagare för investe-
ringar som syftar till att förbättra bostadsför-

hållandena på gårdsbruksenheten. Stöd kan
dessutom beviljas en person på grundval av
vars bestämmanderätt i den sammanslutning
som verkar som lantbruksföretagare anses
uppfylla de krav som gäller stödtagare. Stöd
beviljas inte om annat stöd av offentliga
medel kan beviljas för ändamålet.

En förutsättning för att stöd ska beviljas är
att den bostad som är föremål för stödet
används för varaktigt boende av sökanden, av
hans eller hennes familjemedlemmar, av dem
som arbetar på gårdsbruksenheten eller av
den som i samband med generationsväxling
avstår från gårdsbruket. Bostaden ska till sin
storlek och utrustning stå i ändamålsenlig
proportion till det användningsändamål som
avses ovan.

Det ska vara ändamålsenligt att bevilja stö-
det med hänsyn till sökandens ekonomiska
förhållanden. Härvid granskas sökandens to-
talinkomster.

Stöd beviljas som räntestöd för nödvän-
diga och skäliga kostnader för investeringar
som avses i 1 mom. Stöd beviljas som en
procentuell andel av de godtagbara kostna-
derna för den åtgärd som stöds. Maximibe-
loppet av de godtagbara kostnaderna kan
fastställas med hjälp av de kostnader per
enhet som tillämpas på investeringsobjektet. I
annat fall kan det förutsättas en utredning om
att kostnaderna är baserade på gängse pris-
nivå.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs
närmare om verksamhet som stöds, om förut-
sättningar som gäller storleken och använd-
ningsändamålet för den bostad som är före-
mål för stödet och sökandens totalinkomster
samt om godtagbara kostnader.

15 §

Vattendragsåtgärder

Vattendragsåtgärder kan stödjas så att pro-
jektet genomförs som statens arbete eller så
att understöd beviljas för projektet. Det kan
avtalas att det färdigställda arbetet överlåts
till kommunen eller en annan samarbetspart.
Härvid ska också avtalas om de villkor som
mottagaren ska iaktta efter överlåtelsen.
Statsunderstödslagen (688/2001) tillämpas på
beviljande, betalning, inspektion och återkrav
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av understöd och på överklagande som gäller
understöd.

Vattendragsåtgärder kan stödjas inom ra-
men för anslag i statsbudgeten. Genom för-
ordning av statsrådet föreskrivs närmare om
förutsättningarna för stöd och om stödets
maximibelopp.

44 §

Inspektionsrätt

Jord- och skogsbruksministeriet, Lands-
bygdsverket samt arbetskrafts- och närings-
centralerna har rätt att utan förhandsmedde-
lande låta sina tjänstemän utföra de inspek-
tioner som behövs för övervakningen av att
förutsättningarna och villkoren i anslutning
till beviljande av stöd som avses i denna lag
iakttas.
— — — — — — — — — — — — —

45 §

Erhållande av uppgifter

— — — — — — — — — — — — —
Utan hinder av vad som bestäms om hem-

lighållande av uppgifterna om enskild rörelse
eller yrkesutövning, bokföring eller en en-
skilds ekonomiska ställning eller uppgifter
som getts för beskattningen eller skydd för
personuppgifter har de myndigheter som
verkställer denna lag rätt att av andra myn-
digheter få de uppgifter om personerna i
fråga som är nödvändiga för handläggningen
av stödärenden enligt denna lag. Rätten att
erhålla uppgifter gäller också de uppgifter om
enskild rörelse och yrkesutövning, bokföring,
beskattning eller en enskilds ekonomiska
ställning som annars ska hållas hemliga. Den
myndighet som beviljar stöd kan kräva att
den sökande eller stödtagaren ger en utred-
ning om sitt hälsotillstånd till den del hälso-
tillståndet är av betydelse för näringsutöv-
ningen och det annars finns anledning att
begära en sådan utredning i det föreliggande
fallet.

Det kreditinstitut som beviljat lånet är
skyldigt att på en specificerad begäran ge
Landsbygdsverket samt arbetskrafts- och nä-
ringscentralen sådana uppgifter som är nöd-

vändiga för att utreda om den sökande varit i
behov av stöd eller inte. Kreditinstitutet är
också skyldigt att ge jord- och skogsbruksmi-
nisteriet, Landsbygdsverket eller en person
som dessa bemyndigat de uppgifter som be-
hövs för att konstatera om lånevillkoren samt
berörda gemenskapsrättsakter, denna lag
samt de författningar och föreskrifter som
utfärdats med stöd av den har iakttagits i
övrigt. Den ovan nämnda skyldigheten att
lämna uppgifter gäller även sekretessbelagda
uppgifter.

55 §

Myndigheter

Verkställigheten av denna lag sköts av
jord- och skogsbruksministeriet och Lands-
bygdsverket samt arbetskrafts- och närings-
centralerna.

Beslut om beviljande av stöd för vatten-
dragsåtgärder enligt 15 § fattas av den regio-
nala miljöcentralen inom ramen för de anslag
som jord- och skogsbruksministeriet anvisat
den för detta ändamål.

58 §

Ändringssökande

I Landsbygdsverkets eller en arbetskrafts-
och näringscentrals beslut enligt denna lag
får ändring sökas genom besvär hos lands-
bygdsnäringarnas besvärsnämnd enligt för-
valtningsprocesslagen (586/1996).

61 §

Ändringssökande i beslut av landsbygds-
näringarnas besvärsnämnd

I ett beslut av landsbygdsnäringarnas be-
svärsnämnd som gäller förfall av frivillig
skuldsanering får ändring sökas genom be-
svär hos högsta förvaltningsdomstolen på det
sätt som bestäms i förvaltningsprocesslagen.
I andra beslut av besvärsnämnden får ändring
sökas genom besvär hos högsta förvaltnings-
domstolen endast om högsta förvaltnings-
domstolen beviljar besvärstillstånd.
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63 §

Uttag av avgift för behandling av ärenden

Landsbygdsverkets samt arbetskrafts- och
näringscentralens beslut om skuldsanering är
avgiftsfria. Även beslut av landsbygdsnäring-
arnas besvärsnämnd angående skuldsanering
är avgiftsfria.

64 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter

Statsrådet kan genom förordning utfärda
närmare bestämmelser om hur avtal som gäl-
ler frivillig skuldsanering ska upprättas i en-
lighet med Europeiska gemenskapens lag-
stiftning. Genom förordning av statsrådet kan
dessutom föreskrivas om det förfarande som
ska iakttas vid ansökan om och beviljande av
stöd samt vid tillämpning av bestämmelserna
om skuldsanering på lån som beviljats med
stöd av tidigare lagstiftning.

Landsbygdsverket meddelar närmare före-
skrifter än vad som bestäms i lag och förord-
ning om sökandens självkostnadsandel,
skuldsaneringsplanen och förfarandet vid er-

sättning för kostnader i samband med
skuldsanering samt om hur avtal om
skuldsanering ska göras upp. Dessutom kan
Landsbygdsverket meddela föreskrifter om
ansöknings-, avtals- och beslutsformulären.

65 §

Användningen av medel ur gårdsbrukets
utvecklingsfond

Gårdsbrukets utvecklingsfonds medel får,
utöver vad som någon annanstans i lag be-
stäms om användningen av dem, användas
för
— — — — — — — — — — — — —

3) gottgörelser, ersättningar och förvalt-
ningsutgifter som lån som beviljats av medel
ur gårdsbrukets utvecklingsfond medför samt
för ersättningar i anslutning till statsborgen
och för utgifter som statens borgensansvar
medför,

4) understöd som avses i 11 §,
— — — — — — — — — — — — —

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms
särskilt genom lag.

Helsingfors den 28 december 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila
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L a g

Nr 1480

om införande av en lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar

Given i Helsingfors den 28 december 2007

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Ikraftträdande av lagen om ändring av lagen
om finansiering av landsbygdsnäringar

Lagen om ändring av lagen om finansie-
ring av landsbygdsnäringar (1479/2007),
nedan ändringslagen, träder i kraft den 1
januari 2008. Med finansieringslagen avses i
denna lag lagen om finansiering av lands-
bygdsnäringar (329/1999) sådan den lydde
vid ikraftträdandet av ändringslagen.

På statens eller ett kreditinstituts fordringar
som har uppkommit innan ändringslagen har
trätt i kraft tillämpas de bestämmelser, före-
skrifter och avtalsvillkor enligt dem som
gällde vid ikraftträdandet. De bestämmelser,
föreskrifter och avtalsvillkor som avses ovan
tillämpas på statens och ett kreditinstituts
fordringar enligt finansieringslagen vilka
uppkommer efter det att ändringslagen har
trätt i kraft. I fråga om de förfaranden som
ska tillämpas på fordringar kan de bestäm-
melser och föreskrifter som avses ovan dock
frångås så som föreskrivs i denna lag.

På ärenden som väckts innan ändringsla-
gen har trätt i kraft tillämpas de bestämmelser
som gällde vid ikraftträdandet, om inte något
annat bestäms nedan.

2 §

Tillämpning av bestämmelser som gäller pro-
gramperioden 2000—2006

På program och motsvarande nationella
program och stödsystem, som genomförts
med stöd av finansieringslagen, enligt rådets

förordning (EG) nr 1260/1999 om allmänna
bestämmelser för strukturfonderna och rådets
förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från
Europeiska utvecklings- och garantifonden
för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av
landsbygden och om ändring och upphä-
vande av vissa förordningar samt på betal-
ning, övervakning, inspektion och återkrav
av stöd enligt ett sådant program eller stöd-
system tillämpas gemenskapens nämnda lag-
stiftning och den nationella lagstiftningen om
genomförandet av den, om inte något annat
följer av Europeiska gemenskapens lagstift-
ning.

3 §

Stöd som beviljats på basis av ett flerårigt
avtal

Genom förordning av jord- och skogs-
bruksministeriet kan föreskrivas om årlig för-
delning av medel för sådana stöd som utifrån
ett flerårigt avtal enligt ordalydelsen i 11 § i
finansieringslagen har beviljats för miljöåt-
gärder som avses i artikel 22 i rådets förord-
ning (EG) nr 1257/1999.

4 §

Gottgörelser och ersättningar till kredit-
institut

Genom förordning av statsrådet kan före-
skrivas om förfarandet för konstaterande av
stödtagares insolvens och slutliga förlust en-
ligt 27 och 32 § i finansieringslagen. Genom
förordning av statsrådet kan dessutom före-
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skrivas om förfaranden som ska tillämpas vid
ersättning för förvaltningsutgifter i anslutning
till lån, ersättning för kreditinstitutens utgifter
på grund av förmedling av avgifter som tas ut
för statsborgen samt vid ansökan om och
betalning och återkrav av gottgörelse när det
gäller statliga lån som med stöd av finansie-
ringslagen och tidigare lagstiftning beviljats
av medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond.

5 §

Penningrörelse som gäller stöd i anslutning
till lån

Genom förordning av statsrådet kan före-
skrivas om förfarandet vid redovisning av
den borgensavgift som avses i 32 § i finansie-
ringslagen samt av amorteringar och räntor
på statliga lån som med stöd av finansierings-
lagen och tidigare lagstiftning beviljats av
medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond. Ge-
nom förordning av statsrådet kan dessutom
föreskrivas om förfarandet vid förmedling av
betalningar av räntestöd som beviljats med
stöd av finansieringslagen samt tidigare lag-
stiftning.

Om verksamheten för det kreditinstitut en-
ligt 3 § 1 mom. 7 punkten i finansieringsla-
gen eller det centrala finansiella institut enligt
8 punkten i samma lagrum som ansvarar för
uppgifterna i anslutning till statliga lån, stats-
borgen eller räntestöd som beviljats med stöd
av finansieringslagen eller tidigare lagstift-
ning förändras så att den som ansvarar för
uppgifterna byts ut, ska i fråga om godkän-

nandet av det kreditinstitut eller någon annan
sammanslutning som kommer i kreditinstitu-
tets eller det centrala finansiella institutets
ställe tillämpas vad som i 52 § i lagen om
strukturstöd till jordbruket (1476/2007) före-
skrivs om förfarandet vid godkännande. För
godkännandet förutsätts att sökanden har ad-
ministrativa och tekniska förutsättningar att
sköta de uppgifter som avses ovan.

6 §

Närmare föreskrifter

Landsbygdsverket kan meddela föreskrif-
ter om tekniska detaljer som gäller

1) det förfarande som kreditinstitutet ska
iaktta när egendom som utgör säkerhet för
statliga lån förvandlas till pengar genom fri-
villig skuldsanering, exekutiv auktion eller
konkursförfarande,

2) det förfarande som kreditinstitutet ska
iaktta vid skötsel och överföring av samt
ändring av lånevillkoren för lån som är före-
mål för stöd som beviljats med stöd av finan-
sieringslagen, samt

3) de ansöknings-, avtals- och beslutsfor-
mulär som hänför sig till behandlingen av
stöd- och låneärenden, samt lagrings-, upp-
följnings- och övervakningssystemen.

7 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Helsingfors den 28 december 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila
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L a g

Nr 1481

om ändring av lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond

Given i Helsingfors den 28 december 2007

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 16 december 1966 om gårdsbrukets utvecklingsfond (657/1966) 2 §,

3 § 3 mom., 3 a § 2 mom. och 4 § 1 mom.,
sådana de lyder 2 § och 3 § 3 mom. i lag 46/2000, 3 a § 2 mom. i lag 330/1999 och 4 § 1

mom. i lag 1307/1994, som följer:

2 §
Gårdsbrukets utvecklingsfond bildas av de

medel som tillhört kolonisationsfonden, de
medel som inflyter genom fondens verksam-
het eller som donerats, de medel som genom
statsbudgeten överförs till fonden samt de
medel som med stöd av 13 § i lagen om
förvaltning av program som hänför sig till
utveckling av landsbygden (532/2006) in-
täktsförs till fonden som en delfinansiering
av det stöd som finansieras med fondens
medel.

3 §
— — — — — — — — — — — — —

Medlen i gårdsbrukets utvecklingsfond ska
användas så att syftena enligt lagen om struk-
turstöd till jordbruket (1476/2007), lagen om
stöd för utveckling av landsbygden
(1443/2006), lagen om finansiering av lands-
bygdsnäringar (329/1999) och lagen om fi-
nansiering av renhushållning och naturnä-
ringar (45/2000) främjas.
— — — — — — — — — — — — —

3 a §
— — — — — — — — — — — — —

Uppgörandet och undertecknandet av kö-

pebrev i fråga om egendom som överlåtits för
ändamål som avses i 3 § 1 mom. sköts på
statens vägnar av arbetskrafts- och närings-
centralen. Köparen ska underteckna köpebre-
vet inom en av arbetskrafts- och näringscen-
tralen utsatt tid av 30 dygn vid äventyr att
arbetskrafts- och näringscentralen kan anse
att rätten till inköp har förfallit.
— — — — — — — — — — — — —

4 §
Den årliga dispositionsplanen för gårds-

brukets utvecklingsfond fastställs av jord-
och skogsbruksministeriet. Dispositionspla-
nen ska omfatta en uppskattning av fondens
inkomster samt en plan över hur medlen ska
användas. I planen ska medel anvisas särskilt
för placeringsutgifter och särskilt för kon-
sumtionsutgifter. I planen ska även specifice-
ras de placeringsutgifter och konsumtionsut-
gifter vilka det är möjligt att delfinansiera
med medel från Europeiska gemenskapen.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Helsingfors den 28 december 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila
RP 113/2007
JsUB 6/2007
RSv 121/2007
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L a g

Nr 1482

om ändring av 14 § i lagen om överlåtelseskatt

Given i Helsingfors den 28 december 2007

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 29 november 1996 om överlåtelseskatt (931/1996) 14 § 1 mom. 2

punkten, sådan den lyder i lag 52/2000, som följer:

14 §

Vissa överlåtelser enligt landsbygdsnärings-
lagstiftningen

Skatt betalas inte, om
— — — — — — — — — — — — —

2) förvärvaren för förvärv av fastigheten
eller en del därav har beviljats lån enligt
någon av de lagar som avses i 1 punkten eller
räntestödslån enligt lagen om strukturstöd till
jordbruket (1476/2007), eller om
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt
som bestäms genom förordning av statsrådet.

På förvärv av en fastighet eller en del
därav som har genomförts innan denna lag
har trätt i kraft tillämpas de bestämmelser
som gällde vid ikraftträdandet, om inte något
annat föreskrivs nedan.

Denna lag tillämpas på förvärv av en fast-
ighet eller en del därav som genomförts före
ikraftträdandet och tidigast den 1 januari
2008 och för vilket har beviljats räntestödslån
enligt lagen om strukturstöd till jordbruket.

På skattefrihet som gäller sådant förvärv
av en fastighet eller en del därav för vilket
har beviljats lån enligt lagen om finansiering
av landsbygdsnäringar (329/1999) tillämpas
de bestämmelser som gällde vid ikraftträdan-
det. Om på förvärvaren senast den 31 decem-
ber 2007 har överförts ansvaret för ett lån för
förvärv av fastigheten eller en del därav en-
ligt den nämnda lagen, den lagstiftning som
avses i 14 § 1 mom. 1 eller 2 punkten i lagen
om överlåtelseskatt eller den lagstiftning som
föregick den och motsvarade den, är överlå-
telsen skattefri så som avses i 14 § 1 mom. 3
punkten, även om övertagaren i stället för
överföringen hade kunnat beviljas lån enligt
lagen om finansiering av landsbygdsnäringar.
Om på förvärvaren den 1 januari 2008 eller
därefter, dock innan denna lag har trätt i
kraft, har överförts lån enligt den lagstiftning
som avses i 14 § 1 mom. 1 eller 2 punkten
eller lån enligt den lagstiftning som föregick
den och motsvarade den, är överlåtelsen skat-
tefri så som avses i 14 § 1 mom. 3 punkten,
även om övertagaren uppfyller villkoren för
lån som enligt lagen om strukturstöd till jord-
bruket beviljas för motsvarande ändamål.

Helsingfors den 28 december 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila
RP 113/2007
JsUB 6/2007
RSv 121/2007
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Republikens presidents förordning

Nr 1483

om sättande i kraft av 1989 års internationella konvention om bärgning och om ikraft-
trädande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för

lagstiftningen i konventionen

Given i Helsingfors den 21 december 2007

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av trafikministern,
föreskrivs:

1 §
Den i London den 28 april 1989 ingångna

1989 års internationella konvention om bärg-
ning som godkänts av riksdagen den 17 no-
vember 2006 och som godkänts av republik-
ens president den 22 december 2006 och
beträffande vilken godkännandeinstrumentet
har deponerats hos generalsekreteraren för
Internationella sjöfartsorganisationen (IMO)
den 12 januari 2007 träder i kraft den 12
januari 2008 så som därom överenskommits.

2 §
I samband med deponeringen av godkän-

nandeinstrumentet för 1989 års internatio-
nella konvention om bärgning har Finland
gjort en reservation i enlighet med artikel
30.1 punkt d i konventionen. Finland tilläm-

par inte konventionen när den egendom som
berörs är sjöfartskulturell egendom av förhis-
toriskt, arkeologiskt eller historiskt intresse
och finns på havsbottnen.

3 §
Lagen av den 22 december 2006 om sät-

tande i kraft av de bestämmelser som hör till
området för lagstiftningen i 1989 års interna-
tionella konvention om bärgning (1362/2006)
träder i kraft den 12 januari 2008.

4 §
De bestämmelser i konventionen som inte

hör till området för lagstiftningen är i kraft
som förordning.

5 §
Denna förordning träder i kraft den 12

januari 2008.

Given i Helsingfors den 21 december 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Trafikminister Anu Vehviläinen

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 107/2007)
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Republikens presidents förordning

Nr 1484

om upphävande av förordningen om bringande i verkställighet av internationella kon-
ventionen angående förenhetligande av vissa bestämmelser i fråga om assistans och

bärgning

Given i Helsingfors den 21 december 2007

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av trafikministern,
föreskrivs:

1 §
Genom denna förordning upphävs förord-

ningen av den 24 augusti 1923 om bringande
i verkställighet av internationella konventio-
nen angående förenhetligande av vissa be-
stämmelser i fråga om assistans och bärgning
(219/1923).

2 §
Denna förordning träder i kraft den 12

januari 2008.

Helsingfors den 21 december 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Trafikminister Anu Vehviläinen
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Statsrådets förordning

Nr 1485

om ikraftträdande av lagen om ändring av sjölagen

Given i Helsingfors den 20 december 2007

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,
föreskrivs med stöd av ikraftträdandebestämmelsen i lagen av den 22 december 2006 om
ändring av sjölagen (1363/2006):

1 §
Lagen av den 22 december 2006 om änd-

ring av sjölagen (1363/2006) träder i kraft
den 12 januari 2008.

2 §
Denna förordning träder i kraft den 12

januari 2008.

Helsingfors den 20 december 2007

Trafikminister Anu Vehviläinen

Råd för internationella ärenden Minna Kivimäki
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Statsrådets förordning

Nr 1486

om de grunder som tillämpas vid fördelningen av bärgarlön när ett finskt statsfartyg
utfört en bärgning

Given i Helsingfors den 20 december 2007

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,
föreskrivs med stöd av 16 kap. 11 § 6 mom. i sjölagen av den 15 juli 1994 (674/1994), sådant
det lyder i lag 1363/2006:

1 §
Om bärgningen har utförts av ett finskt

statsfartyg, som används uteslutande för
statsändamål och inte för affärsdrift, avses
med löner som ska beaktas enligt 16 kap. 11
§ 2 mom. i sjölagen den månadslön som alla i
besättningen får. Om beväringar eller därmed
jämförbara personer hör till besättningen, ska
deras andel av bärgarlönen bestämmas enligt
den lägsta månadslönen för en tjänsteman vid
den myndighet de är anställda hos.

2 §
Om fartyg från olika ministeriers förvalt-

ningsområden har deltagit i bärgningen, kan

statsrådet besluta om att fördela den bärgar-
lön som tillfaller fartygspersonalen mellan
fartygen.

3 §
Det ministerium till vars förvaltningsom-

råde fartyget hör fattar beslut om avstående
från den bärgarlön som avses i 16 kap. 11 § i
sjölagen. Statsrådet fattar dock beslutet om
avstående om fartyg från flera ministeriers
förvaltningsområden har deltagit i bärg-
ningen.

Denna förordning träder i kraft den 12
januari 2008.

Helsingfors den 20 december 2007

Trafikminister Anu Vehviläinen

Råd för internationella ärenden Minna Kivimäki
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