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FÖRSLAG
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapslagen om främjande av gårdsbruk (25/72)
ändras så att EG:s jordbrukspolitik skall beaktas när förmåner ges enligt lagen.
Dessutom föreslås att lagtinget antar en lag om verkställighet i landskapet av EG:s
gemensammajordbrnkspolitik enligt vilken landskapsstyrelsen är den behöriga myndighet som avses i EG: s rättsak:ter avseende jordbrukspolitik.
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1. Bakgrund
Det åländska lantbruket
Ar 1991 var ca L400 personer sysselsatta inom det åländska lantbruket, vilket
utgör ca 10 procent av landskapets yrkesverksamma befolkning. För skärgården enbart
var motsvarande siffra 35 procent. Lantbruket domineras av spannmåls- och specialodling. Den totala åkerare,alen uppgår till ca 12.400 hektar. Åkermarken fördelades år
1993 på 1.366 gårdar med över en hektar vilket ger en medelareal på 10,59 hektar.

Antalet gårdar med över tre hektar uppgick samma år till 904 stycken. Inom husdjursskötseln är mjölk.produktionen viktigast. Till lantbruket hör även skogsmark som i
medeltal är 35 hektar per gård.
Lantbrukarna är organiserade inom Ålands producentförbund samt olika intresseföreningar beroende på produktionsinriktning.
Lantbrukspolitikens huvudsakliga målsättning är att bevara en levande landsbygd
inom ramen för det befintliga lantbruket och dess binäringar. Bestämmelser om stöd till
lantbruket finns i landskapslagen om främjande av gårdsbruk (54/78). Lån, räntestödslån eller landskapsbidrag kan. ges för bl.a. miljöförbättrande åtgärder eller
jordförvärv, till företagare vars huvudsakliga utkomst härrör från jordbruk, skogsbruk
eller annan primärproduktion.

EG:s gemensamma jordbrukspolitik (GAP)
Enligt EG:s grundfördrags stadganden om den ekonomiska och sociala sammanhållningen utvecklar och fortsätter gemenskapen sin verksamhet för att stärka den
sociala och ekonomiska samhörigheten, i syfte att främja en harmonisk utveckling inom
hela gemenskapen.
EG har en gemensam jordbrukspolitik (Common Agricultural Polky - CAP) vars
allmänna syfte är att anpassa jordbruket i medlemsländerna för att skapa ett bärkraftigt
jordbruk inom hela EU. Härigenom kan en skälig levnadsstandard skapas för jordbrukarna, försörjningstrygghet, rimliga konsumentpriser, effektivitet i resursutnyttjandet och stabilisering av jordbruksmarlmaderna. För att nå detta mål tillämpas gemensamma priser, gemensam finansiering samt en s.k. gemensamhetspreferens - enligt
vilken företräde ges produkter tillverkade inom EU. CAP har haft stor betydelse både
för att stärka utvecklingen inom medlemsländerna och för att minska ekonomiska
skillnader inom gemenskapen. Politikens inriktning fastläggs i programperioder varvid
den nuvarande perioden löper under åren 1994-99.
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-------------·-----------'---CAP består av två huvuddelar; en pris- och marknadspolitik samt en strukturpolitik. Pris- och marknadspolitiken upptar ca 90 procent av EU:s utgifter för jordbrnkspolitiken, vilken i sig utgör mer än hälften av EU:s budget. Den innebär att EU har ett
gränsskydd mot länder utanför unionen samt en marknadsreglering inom unionen. Prisoch marknadspolitiska beslut tas årligen av ministerrådet, d. v. s. av EU: s jordbruksministrar. Jordbruksfondens utvecklingssektion är EG:s huvudsakliga redskap för
finansiering av sin strukturpolitik. Syftet med EG:s strukturpolitik inom jordbrukets
område är att effektivisera produktionen och skapa en rationell struktur.
Till följd av den belastning jordbruket och jordbruksöverskotten utgör för den
gemensamma budgeten reformerades CAP år 1992. Genom reformen minskades
prisstödens betydelse och större vikt korn att läggas vid olika former av direktstöd.
Därigenom kom produktionsökningar inte att uppmuntras lika mycket. Samtidigt
infördes stöd för att skydda miljön och landsbygden, stöd för skogsplantering på
åkermark samt ett pensionssystem för jordbrukare.

EG:s allmänna stniktur- och regionalpolitik
EG:s allmänna syfte med struktur- och regionalpolitiken är att utjämna sociala och
ekonomiska skillnader mellan medlemsländerna och mellan regioner inom unionen.
Bestämmelserna om strukturåtgärder för jordbruket återfinns tillsammans EG:s regionala mål, dessa mål är således nära förknippade. Strukturåtgärder är möjliga för att öka
konkurrenskraften i områden med sämre förutsättningar och främja en utveckling mot
ett mer allsidigt näringsliv. EG:s struktur- och regionalpolitiska insatser skall komplettera eller stöda motsvarande nationella åtgärder och bör utföras så att de främjar
målen i grundfördraget. Strävandena efter regional utjämning sker dels genom medlemsländernas egna insatser, dels genom stöd från EG:s strukturfonder.
De främsta verktygen för EG:s struktur- och regionalpolitik är strukturfonderna.Strukturfonderna är en samordning av regionalfonden, socialfonden och jordbruksfonden samt det med dessa jämförbara finansieringsorganet för fiskeriutveckling. Stöd
från dessa lämnas i form av bidrag. Fonderna är närmast utgiftsposter i EG:s gemensamma budget vilka administreras av olika generaldirektorat (DG). Fondverksamheten
samordnas med EG:s låneinstitut Europeiska investeringsbanken (EIB) och andra
lånefinansiärer. EIB skall inom speciellt utsatta eller mindre utvecklade regioner
komplettera andra finansieringsformer, såsom strukturfonderna, till stöd främst för
investeringar i infrastruktur, energi, och industriell modernisering. Således kan
strukturfondernas bidrag i sådana regioner kombineras med lån för att bli så effektivt
utnyttjade som möjligt. Strukturfondernas mål har huvudsakligen formulerats i rådets

förordning (EEG) nr 2052188 om struktUJfondemas mål och effektivitet och om
samordning av deras verksamheter dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och andra befintliga finansieringsorgans verksamheter andrad_gjmom rådets
förordning (EEG) nr 208.l 193. Strukturfonderna har följande mål:
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Mål 1 Att hjälpa de fattigaste regionerna.
Mål 2 Att förändra regioner med föråldrade industrier.
Mål 3 Att bekämpa ungdoms- och långtidsarbetslöshet.

Mål 4 Att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden samt anställdas
anpassning till industrins förändringar.

Mål Sa Att omstrukturera jord· och skogsbruk.
Mål 5b Att underlätta utveckling i jordbruksbygder.
Mål 6 Att stöda utvecklingen i extremt glest befolkade områden.

Kommissionen kan utöver insatser inom de nämnda målområdena initiera program
på ett visst tema - vilka stöds ekonomiskt via strukturfonderna. För närvarande finns
14 sådana program bland vilka här kan nämnas INTERREG som är inriktat på gränsöverskridande samarbete och LEADER som är inriktat på landsbygdsutveckling.

2. EG:s rmansiering av den gemensamma jordbrukspolitikens strukturstöd
EG:s former för medfinansiering av åtgärder inom jordbruket
EG:s främsta verktyg för finansiering av CAP är jordbruksfonden som administreras av jordbruksdirektoratet (DG VI). Fonden är uppdelad i ep utvecklingssektion
och en garantisektion varvid det i huvudsak är utvecklingssektionen som rör strukturstöd till jordbruket. Med några undantag följer således behörighetsfrågan mellan
landskapet och riket ansvarsområdena för sektionerna.
Syftet med jordbruksfonden är att främja utvecklingen i svagt utvecklade regioner
(mål 1), att påsk-ynda omstruktureringen av jordbruket (mål 5a) samt att underlätta
utvecklingen i jordbruksbygder (mål 5b). Dessutom har genom medlemsförhandlingarna
med EU skapats ett stöd för utvecklingen i extremt glest befolkade områden (mål 6).
:Mål 2, 3 och 4 finansieras inte genom jordbruksfonden. Bland de åtgärder fonden
utnyttjas för kan nämnas jordbruk i bergsområden eller mindre gynnade områden,
etableringshjälp till yngre lantbnikare, förbättring av marknadsföring samt utveckling
av mer ekonomiska produktionsmetoder. Mål 1 och mål-6 stöd lämnas till geografiskt
avgränsade och ekonomiskt svaga eller glest befolkade regioner. Mål !-regioner
definieras som områden som under en treårsperiod har en BNP per capita som är 25
procent lägre än EG: s genomsnitt. Mål 6--regioner definieras som områden med lägre
befolkningstäthet än åtta invånare per kvadratkilometer. Förutsättningar för stöd enligt
vare sig mål 1 eller mål 6 saknas i landskapet. Däremot kommer stöd enligt både mål
5a och 5b att ha en väsentlig roll för landsbygdens utveckling. Mål 5b skall dock i
första hand ses som ett landsbygdsstöd - inte ett jordbruksstöd. Stöd enligt mål 5b kan
således ges även från övriga fonder.
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Mål 5a - stöd för omstrukturen"ng av jord- och skogsbntk
Mål Sa-stöd .lämnas utan hänsyn till geografiska begränsningar. Syftet med s.k. 5astöd är att omstrukturera jord- och skogsbruk för att komma till rätta med EG:s stora
jordbruksöverskott och skapa en bättre jämvikt mellan produktion och efterfrågan. Bl.a
kan stöd ges till marknadsföring, produktförädling, omställning av produktion,
miljöskyddsåtgärder samt kan ges som stöd till unga jordbrukare.
Stödet skall ges med beaktande av landsbygdens sociala strukturer och fysiska
miljö sarnt så att en rimlig levnadsstandard säkras för jordbrukarna. Detta kan exemvelvis ske genom att utveckla jordbruksstrukturen samt jordbrukets marknadsföring
och förädling. Stöd kan även ges för kompletterande verksamheter såsom turism.
Mål 5b - stöd för underliittande av utvecklingen laitdsbygden
Mål 5b-stöd lämnas till geografiskt avgränsade regioner· med strukturella problem
och ges för att skapa arbetsplatser på landsbygden. Stöd enligt mål 5b är ett regionalpolitiskt stöd som kan utgöra ett komplement till Sa-stöden. Kommissionen utser efter
kontakter med respektive medlemsland de regioner som är stödberättigade.
Förutsättningar för 5b-stöd är i huvudsalc; stor jordbrukssektor, låg inkomst från
jordbruksverksamhet samt låg regional-BNP. I vissa fall kan även avlägset belägna
regioner med låg befolkningstäthet eller stor avfolkning få stöd. Stödet finansieras
delvis av medlemsländerna och delvis av EG:s strukturfonder.

3. EG:s

bestämmel~er

om jordbrukets strukturstöd

·Genom detta lagförslag beaktas EG:s bestämmelser om jordbrukets strukturstöd

inom ramen för mål Sa. Det finns inte ett samlat EG-regelverk för dessa stöd utan bestämmelser om dem finns i ett antal EG-förordningar och direktiv, vilka anges nedan.
Eftersom alla strukturstöd kräver nationell medfinansiering 1 och i huvudsak finansieras
nationellt, kan varje medlemsland besluta om de skall tas i bruk och i sådana fall vilka
stödformer som är aktuella. Riktlittjer för stöden är fastställda i EG:s regelverk, dessa,
innehåller bara rambeståmmelser varför· det ankommer på medlemsländerna att svara
för den närmare utformningen av stöden. För närvarande finns följande rambest.ämmel··
ser om jordbrukets strukturstöd inom EG:
1.

Investeringsstöd enligt artikel 5 i rådets förordning (EEG) nr 2328/91 om förbättring av jordbruksstrukturernas effektivitet

2.

Startstöd för unga jordbrukare enligt artikel 10 i rådets förordning (EEG) nr 2328/91 om förbättring av
jordbruksstrukturernas effektivitet

3.

Stöd till övergång till bokföringsmässig redovisning enöigt artikel 13 i rådets förordning (EEG) nr
2328/91 om förbättring av jordbruksstrukturernas effektivitet
Startstöd i vissa fall till sammanslutningar av lantbrukare enligt artikel 14 i rådets förordning (EEG) nr
2328/91 om förbättring av jordbruksstrukturernas effektivitet

4.
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5.
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Startstöd till avbytarorganisationer enligt artikel 15 i rådets förordning (EEG) nr 2328/91 om förbåttring
av jordbruksstrukturernas effektivitet

6.

Startstöd till

rådgivningsför~tag

enligt artikel 16 i rådets förordning (EEG) nr 2:328/91 om förbättring

av jordbruksstrukturernas eff~ktivitet
7.

Särskilt stöd till jordbruket i mindre gynnade områden, s.k. LFA-stöd enligt artikel 20 i rådets förordning (EEG) nr 2328/91 om förbättring av jordbruksstrukturernas effektivitet

8,

Stöd till vidareutbildning och praktik för jordbrukare enligt artikel 28 i rådets förordning (EEG) nr
2328/91 om förbättring av jordbruksstrukturernas effektivitet

9.

Stöd till mindre gynnade områden enligt rådets direktiv (EEG) nr 268{75om jordbruk i bergsområden
och i vissa mindre gyrirtade områden (s.k. LFA-stöd, stöd till Less F~vo{lred keas)

10.

Stöd till producentgrupper enligt rådets förordning (EEG) nr 1360178 om producentgrupper och
sammanslutningar av dessa och enligt rå<lets förordning (EEG) nr 1035172 om den gemensamma
organisationen av marknaden för frukt och grönsaker

11.

Miljöstöd enligt rådets förordning (EEG) nr 2078/92 om produktionsmetoder inom jordbruket som är

12.

Stöd till förtidspensionering från jordbruk enligt rådets förordning (EEG) nr 2079/79 om införande av

13.

Stöd till förbättring av villkoren för förädling av jord- och skogsbruksprodukter enligt rådets förordning

förenliga med kraven på miljöhänsyn och naturvård ("miljöstödet")
en stödordning i gemenskapen för förtidspensionering från jordbruk
(EEG) nr 866/90 om förbättring av villkoren för förädling och salnföring av jordbruksprodukter och
enligt rådets förordning (EEG) nr 867/90 om förbättring av villkoren för förädling och salnföring av
skogsbrnksprodukter
14.

Stöd till skogsbruk enligt rådets förordning (EEG) nr 2080/92 om gemenskapens stödsystem som gäller
beskogning av jordbruksmark och skogsbruksåtgärder, rådets förordning (EEG) nr 4256/88 om en plan
för utvecklande av och optimalt utnyttjande av skogarna inom gemenskapens landsbygdsområden och
rådets förordning (EEG) nr 1610/89 om åtgärder för tillämpning av förordning 388R4256/EEG

De nämnda EG-författningarna beskrivs kortfattat nedan.

1. Investeringsstöd enligt artikel 5 i rådetsförordning (EEG) nr 2328191 omjOrbättring
av jordbruksstrukturernas effektivitet
Syftet med stödet är att förbättra konkurrenskraften för jordbruks- och trädgårdsföretag. Stödet anses vara ett av de viktigaste strnkturstöden och kan ges som bidrag
till kostnadseffektiva investeringar i lantbruket för att förbättra företagarnas levnads-,
arbets- och produktionsviHkor. Även till jordbruket hörande binäringar kan. ges stöd.
I huvudsak får dock investeringarna inte leda till att produktionen ökar. StödJör sådant
ändamål får ges endast i områden där det inte råder överproduktion, eller om motsva-

rande minskning av produktionen görs av andra jordbrukare.
EG:s stödandel utbetalas genom jordbruksfondens utvecklingssektion och är
vanligen 25 procei1t av det sammanlagda stödet.

2. Startstöd for unga jordbrukare enligt artikel 10 i rådets förordning (EEG) nr
2328191 om förbättring av jordbruksstrukturernas effektivitet
EG kan med.finansiera startstöd till en jordbrukare vid första etablering om denne
är under 40 år, är tiilräckligt yrkesskunnig samt avser att driva sitt företag på heltid.
Företaget skall åtminstont:; sysselsätta en person och minst hälften av arbetstiden skall
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avse egentligt jordbruk. Arbetsinsatsen får delas fritt mellan två brukare. Den nationella delen av stödet kan ges antingen som ett räntesstödslån eller som en startprernie.
EG:s stödandel, som uppgår till 50 procent, utbetalas genom jordbruksfondens
utvecklingssektion.

3.,. Stöd till övergång till bolif<Jringsmtlssig redovisning enligt artikel 13 i rådets
förordning (EEG) nr 2328191 om förbättring av jordbruksstrukturernas effektivitet
En jordbrukare kan få stöd för att införa bokföringsmässig redovisning under de
fyra första år som bokföring hålls. Bokföringen skall dessutom uppfylla vissa krav
såsom en utförlig balansräkning och resultaträkning samt nödvändig information om
företagets verksamhet. Lantbrukarna kan härigenom mer effektivt sköta sitt företag.
Genom att de kan åläggas lämna information för vetenskaplig sammanställning och
undersökning kan också en god helhetsbild av jordbmket skapas och den ekonomiska
styrningen effektiviseras.
Medlemslandet skall fastställa stödbeloppet till högst 1.500 ecu. EG:s stödandel är
högst 25 procent och utbetalas genom jordbruksfondens utvecklingssektion.

4. Stanstöd i vissa fall till sammanslutningar av lantbrukare enligt artikel 14 i rådets

förordning (EEG) nr 2328191 om förbättring av jordbruksstrukturernas effektivitet
I förordningen anges vilka ändamål sammanslutningarna får ha för att vara
berättigade till stöd. Det kan således vara frågan om ökat samarbete av miljöskäl,
införande av s.k. alternativa jordbruksmetoderi en mer effektiv användning av
produktionsmedel eller gemensam drift. Stödet skall utgöra ett tillskott till sammanslutningens driftskostnader och kan ges under högst de fem första åren efter bildandet.
Medlemslandet skall fastställa sammanslutningens rättsliga form och de villkor som
gäller för samarbetet mellan dess medlemmar.
EG:s stödandel utgör vanligen 50 procent av stödet och utbetalas genom jordbruksfondens utvecklingssektion.

5. Startstöd till avbytarorganisationer enligt artikel 15 i rådets förordning (EEG) nr
2328191 om förbättring av jordbruksstrukturernas effektivitet
Stödet är avsett att täcka administrationskostnader för nya organisationer som
tillhandahåller avbytarservice. Stödet fördelas under en femårsperiod och trappas av
under perioden.
EG:s stödandel utbetalas genom jordbruksfondens utvecklingssektion och kan
lämnas med högst ett visst belopp per heltidssysselsatt avbytare.
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6. Startstöd till rådgivningsjOretag enligt mtikel 16 i rådets förordning (A""'EGJ nr
2328191 om förbättring av jordbruksstrukturemas effektivitet
Stödet är avsett att täcka administrationskostnader för nya konsulent- eller konsultföretag vars syfte är att ge individuell rådgivning avseende jordbrukets tekniska,
ekonomiska och administrativa verksamhet.
EG:s stödandel är 25 procent av stödkostnaden och utbetalas genom jordbruksfondens utvecklingssektion.

7. Särskilt stöd till jordbruket i mindre gynnade områden (LFA-stöd) enligt artikel 20
i rådets förordning (EEG) nr 2328191 om förbättring av jordbruksstrukturemas
effektivitet
Stöd till gemensamma investeringar för i huvudsak framställning av djurfoder. Se
nedan angående LFA-stöd med stöd av rådets förordning (EEG) nr 268/75 omjordbmk
i bergsområden och i vissa mindre gynnade områden. (LFA = Less Favoured Areas.)

8. Stöd till vidareutbildning och praktik för jordbrukare enligt artikel 28 i rådets jorordning (EEG) nr 2328/91 omförbättring avjordbruksstrukturernas effektivitet
Om inte jordbrukarnas fortbildning kan finansieras med medel från socialfonden1
kan stöd ges från jordbruksfonden för ändamålet. Syftet är att öka jordbrukarnas
kunskaper särskilt inom företagsledning, produktion och marknadsföring. Dessutom
skall stödet förbättra effektiviteten i utnyttjandet av andra jordbmksstöd som investeringsstöd och startstöd. Utbildningsstöd kan också ges till ledningen för en producentgrupp eller ett kooperativ.
EG:s stödandel är 25 procent och utbetalas genom jordbruksfondens utvecklingssektion.

9. Särskilt stöd till jordbruket i mindre gynnade områden (LFA-stöd) enligt rådets
direktiv (EEG) nr 268175 om jordbruk i bergsområden och i vissa mindre gynnade

områden
Utöver stöd till gemensamma investeringar enligt p. 7 ovan 1"...an LFA-stöd enligt
denna förordning ges som ett djur- eller arealbidrag för varaktigt naturbetingade
nackdelar, och som ett s.k. kompensations- eller utjämningsstöd. Stödet räknas i
allmänhet som ett strukturstöd men syftar närmast till att möjliggöra fortsatt produktion

i områden med sämre förutsättningar att konkurrera på en fri marknad. Det kan dock
sägas vara en' integrerad del av CAP eftersom det administreras av kommissionens
jordbruksdirektorat (DG VI) och finansieras genom jordbruksfonden.

1

Jfr rådets förordning (EEG) nr 4255/88 om genomförandebestämmelser till förordning (EEG) nr
2052/88 vad gäller Europeiska socialfonden.
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Landskapet klassas enligt förordningen som ett område med mindre gynnade
produktionsförhållanden. LFA-stödet är inte till sin natur ett direkt inkomststöd men
avses att utgå som det. Till den del detta kommer att ske kommer stödet följaktligen att
hanteras i landskapet som hörande till rikets behörighet och betalningskyldigheten att
sammanhänga därmed.
EG:s stödandel är vanligen 25 procent av stödkostnaden och utbetalas genom
jordbruksfondens utvecklingssektion. Trots att stödet betalas genom utvecklingssektionen anses det höra till rikets behörighet, eftersom det kommer att ges som ett direkt
inkomststöd till jordbrukarna.

10. Stöd till producentgrupper enligt rådets ftjrordning (EEG) nr 1360178 om producentgrupper och sammanslutningar av dessa samt rådets ftjrordning (EEG) nr
· J035/72 om den gemensamma organisationen av marknailenftjr frukt och grönsaker.
I enlighet med den andra av de i rubriken nämnda förordningarna skall den
gemensamma frukt- och grönsaksorganisationen samordnas så att strnkturbrister i utbud
och saluföring av frukt- och grönsaker kan avhjälpas. En förntsättning för detta är
fungerande producentgrnpper och sammanslutningar av dessa. I enlighet med den första
förordningen kan stöd ges för att avhjälpa strukturbrister i utbud och saluföring av
vissa jordbrnksprodukter i vissa regioner. Stödet ges för att främja bildandet av
.·producentgrupper och sammanslutningar av dessa. Härigenom främjas fullföljandet av
de gemensamma målen för EG: s jordbrukspolitik enligt artikel 39 .1 i Romfördraget.
Stödformen kan möjligen få betydelse för någon eller några odlares organisering.
EG:s stödandel utgör vanligen 50 procent av stödkostnaden och utbetalas genom
j ordbruksfondens utveck1ingssektion.
11. Miljöstöd enligt rådets ftjrordning (EEG) nr 2078192 om produktiommetoder inom
jordbruket som är ftjrenliga med kraven på miljöhämyn och naturvård.
I enlighet med förordningen kan EG delfinansiera jordbrukskonstnader vid
introduktion eller fortsatt användning av odlingsmetoder som är förenliga med krav på
miljöhänsyn och naturvård. Exempel på stödberättigade åtgärder är minskad användnihg av gödnings- och växtskyddsmedel, överföring av åkermark till extensiva beten,
minskad djurtäthet, användning av ekologiska produktionsmetoder samt långsiktig träda
(20 år). Stödet kan utgå som arealstöd eller per djurenhet varvid EG och medlemslandet normalt delar betalningsansvaret med hälften var.
EG:s stöd utbetalas genom jordbruksfondens garantisektion. Även om stödet
följaktligen till sin natur kan sägas vara ett inkomststöd och därför höra till rikets
behörighet är det en fråga som hör till landskapets behörighet. Detta sammanhänger
med att stödet i självstyrelselagens mening närmast rör miljöfrågor.
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· - - - ·---·--------·-----------------12. Stöd till fortidspensionering enligt rådets ftirordning (EEG) nr 2079179 om
införande av en stödordning i gemenskapen forfönidspensionering från jordbruk
Stödet omfattar jordbrukare ~neUan 55 och 67 är ålder som haft jordbruk som
huvudsysselsättning de senaste tio åren. Stödet som kan utgå består av ett fast belopp
på 4.000 ecu samt ett tillägg per hektar på 25 ecu. Stödet betalas ut i längst tio år och
kan som högst uppgå till 10.000 ecu per år. EG:s medfinansiering är 50 procent, i mål
1-områden 75 procent. Medlemsländerna har stora möjligheter att utforma de nationella
programmen efter egna behov och intressen.
EG:s stödandel uppgår till 50 procent och utbetalas genom jordbruksfondens
garantisektion. Bestämmelser hör i enlighet med självstyrelselagens bestämmelser till
rikets lagstiftningsbehörighet och ansvarsområde.

13. Stöd till forbättring av villkoren för förädling av jord- och skogsbruksprodukter
enligt rådets förordning (EEG) nr 866190 om forbättring av villkoren för förädling och
saluföring av jordbruksprodukter samt Rådets förordning (EEG) nr 867190 om forbättring av villkoren för förädling och saluföring av skogsbntksprodukter
Syftet med stödet är att att förbättra och rationalisera hanteringen, vidareförädlingen och handeln med jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter. Stödet är avgränsat
till, fi;l:rädlingsledet och kan således inte ges för investeringar i den egentliga jord- eller
skogsbtuksprQduktionen eller i detaljhandeln. De investeringar som får stöd skall bidra
till ekonomiska förbättringar för råvaruproducenterna.
Varje medlemsstat skall fastställa planer för olika produkter (sektorspla.ner).
Härigenom skapas ett instmment för att förenkla, förbättra och rationalisera. behandlingen, förädlingen och saluföringen av produkterna. En plan skall bl.a. innehålla en
analys av den aktuella situationen, mål man vill uppnå samt en redogörelse för
planerade åtgärder. Varje plan skall dessutom uppdateras för att kunna ligga till grund
för utbetalandet av stöd från jordbmksfonden.
EG:s stödandel är 70 procent och utbetalas genom jordbruksfondens utvecklingssektion.

14. Skogsbruk enligt rådets förordning (EEG) nr 2080192 om gemenskapens stödsystem
som gäller beskogning av jordbruksmark och skogsbruksåtgärder
Bestämmelsernas grundläggande syfte är att främja en god resurshållning med
skog, miljöanpassade verksamhetsformer och varvid särskilt skall beaktas frågor som
rör luftvård och den s.k. växthuseffekten.
Beskogning ses som ett långsiktigt alternativ till användning av jordbruksmark som behöver ett kortsikiigt omställningsstöd .. För att möjliggöra en sådan omställning
innehåller förordningen således ett program för skogsplantering på åkermark med
generösa stödnivåer. Stöd kan ges bl.a. för planteringskostnader, ersättning för
inkomstbortfall och för förbättring av skogsmarkens produktionsvilllcor.
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Medlemsländerna skall genomföra denna stödordning med hjälp av fleråriga
nationella eller regionala program. Hur EG:s rambestämmelser kommer att omsättas i
praktiken är ännu en oklar fråga. Inget nationellt program har ännu godkänts.
EG: s stöd utbetalas genom jordbruksfondens utvecklingssektion.

4. Stöd utan EG:s medfinansiering (landskapsstöd)
I Romfördragets artiklar 92-94 finns EG: s grundläggande bestämmelser om
statsstöd. Eftersom landskapet inom sin behörighet är att jämställa med en stat är dessa
bestämmelser tillämpliga också avseende landskapsstöd. Ett syfte med den inre marknaden är att stärka företagens konkunenskraft genom att skapa fri konkurrens. En
förutsättning för detta är en avsaknad av handelshinder. Som allmän regel gäller
således att inget slag av statsstöd tillåts om det snedvrider eller hotar att snedvrida
konkurrensen. Stöd som kopplas till produktpris eller producerad kvantitet är således
inte tillåtna.
Det finns dock undantag från den allmänna regeln. Det är i första hand frågan om
stöd av social karaktär till enskilda personer och stöd i samband med naturkatastrofer
eller andra exeptionella händelser. I enlighet med anslutningsavtalet kan dessutom vissa
ytterligare stöd beviljas i landskapet och riket under de sju första medlemsåren. Således
behöver inte stöd reduceras i vissa fall på grund av för hög inkomst och kan stöd ges

till brukningsenheter som befinner sig i ekonomiska svårigheter.
Om det är förenligt med den allmänna regeln om förbud mot snedvridning av
konkurrensen och om investeringarna inte ökar produktionen får landskapsstöd ges för
vissa ändamål såsom jordanskaffning, miljöskydd, miljöförbättring samt förbättrande
av hygieniska förhållanden. Större investeringsstöd än de som är möjliga enligt EG:s
bestämmelser om investeringsstöd får docki regel inte beviljas ens om finansieringen
sker helt med landskapets medel.
Kommissionen kan efter prövning förklara att vissa stöd är förenliga med den
geme.nsamma marknadens intresse och därmed tillåtna. Således kan medlemsländerna
bevilja investeringsstöd till en odlare som inte till alla delar uppfyller villkoren om
stödet är minst 25 procent lägre än det stöd som ges med EG:s delfinansiering ..för
energisparande och jordförbättring kan nationellt stöd beviljas till fullt belopp. Landskapsstöd kan dessutom beviljas för investeringar vars totalbelopp under en sex år lång
period är högst 73.224 ecu (ca 461.000 mk) per arbetskraftsenhet (Man Work Unit)
eller högst 146.448 ecu (ca 923.000 mk) per brukningsenhet.
Medlemsländernas stödpolitik övervakas av kommissionen. Nya stödåtgärder och
ändringar i befintliga stödformer skall anmälas till kommissionen och godkännas av
denna innan de få verkställas. Kommissionen har i detta avseende överstatliga befogen
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heter. För stöd till investeringar av mindre omfattning behövs dock inte kommissionens
godkännande.

5. Lagstiftningsbehörigheten
I enlighet med självstyrelselagen hör lagstiftningen om jord- och skogsbruk så gott
som helt till landskapets behörighet. Undantag är inkomst- och prispolitiska frågor, im~
portskydd, exportfrämjande samt skatter
och avgifter vilka hör till
rikets behörighet (jfr
•',
t
I:,

•.'

18 § 15p. och 27 § 15 p.) Till landskapets behörighet hör således bl.a. styrning av lant~
bruksproduktionen, strukturåtgärder samt regionala åtgärder Detta innefattar produktionsstöd och produktionsbegränsningar såsom minskning, nedläggning, omställning
m.m.
Utöver vad som ovan nämnts finns i vissa fall en ömsesidig skyldighet att höra den
andra parten. Således skall förhandlingar föras med berörda riksmyndigheter innan
lagstiftningsåtgärder angående styrning av lantbruksproduktionen vidtas samt skall
berörd riksmyndighet höra landskapsstyrelsen innan beslut om ändringar i importskydd
för lantbruks- och fiskeriprodukt~r som särskilt kan beröra landskapet vidtas. I enlighet
med 18 § 10 p. hör också frågor om natur och miljövård, friluftsliv, vattet~rätt i
huvudsak till landskapets behörighet.
I maj 1994 tillsattes en arbetsgrupp, den s.k. Uronen-grnppen, med representanter

från lanclskapsstyrelsen samt jord- och skogsbruksministeriet med uppgift att utre.da
frågor om behörighet och arbetsfördelning i jordbruksfrågor vid ett EU-medlemskap.
Arbetsgruppen konstaterade att behörigheten i enlighet med självstyrelselagen fördelar
sig i enligh~t med följande tabell:

*
*

*

styrning av lantbruksproduktion
strukturåtgärder
regionala åtgärder

*

priset på lantbruksproduh.1er
importskydd (tullar och gräns-

*
*

skydd)
främjande av export
skatter och avgifter

Arbetsgruppen kom utifrån den ovan redovisade behörighetsfördelningen fram till
en ansvarsfördelning avseende de olika EG-stöden samt den nationella finansieringen.
Det bör observeras att för LFA-stödets del bygger denna ansvarsfördelning på att stödet
inom landet kommer att ges som ett direkt inkomststöd, vilket i sig hör till rikets
lagstiftningsbehörighet. Gruppen överenskom om följande ansvarsfördelning:
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*
*

miljöstöd
strukturstöd inom
mål Sa (utom ang.

*
*

*

CAP-stöd
LFA-stöd
nationella stöd

fOrtidspension från

(huvudsakligen

jordbruk)

övergångsstöd)

6. Förslagets ekonomiska och organisatoriska verkningar

Förslagets ekonomiska verkningar för lantbrukarna
Skuldsättningen fördelar sig genomsnittligt per brukningsenhet med 200.000 mark
varav hälften som gårdsbrukslån och hälften som vanligt banklån. Lånestocken är dock
i
inte jämt. fördelad. Skuldsättningen för de lantbrukare som är under 35 år är således
.
.
genomsnitt ca 400.000 per brukningsenhet.
För att underlätta skuldbördan särskilt för de yngre lantbrukarna kan med gällande
bestämmelser förmånliga lån - beviljas vid generationsväxling. Stöd kan även ges för
inköp ll,V tillskottsmark samt byggande av bostäder och produktionsbyggnader.
De stöd som kan ges i enlighet med EG:s gemensamma jordbrukspolitik är
huvudsakligen inriktade på dem som bedriver lantbruk på heltid. Den ekonomiska
situationen för dem som inte bedriver lantbruk på heltid kommer i stor utsträckning att
. bero av de stöd som fortsättningsvis kan ges.
.

.

Förslaget~}

'.

ekonomiska ver.kningar för landskapet

I samband med EU-medlemsförhandlingarna beslöts om totalfinansieringen för
landskapets och rikets jordbruk. Landskapets andel av EG-medlen för perioden 1995-99
ingår således i den totala ram som förhandlats fram i anslutningsfördraget. Beträffande
de områden- som hör till landskapets behörighet, står också landskapet för den nationella medfihansiering EG kräver.
Landskapets andel av EG-medlen bör fastställas utgående från totalbeloppen per
målområde. enligt statsrådet principbeslut av den 27 maj 1994. Beräkningen av landskapets del av miljöstödet; mål 5a och mål 5b följer EG:s regler och kan således bero
på folkmängd, aktiva gårdsbruk eller relativa betydelse - beroende på vilket mål som
avses. Härigenom ges en ram för hela perioden 1995-99 per "mål" samt för miljöstödet. Överföringen av EG-medel från riksmyndigheterna till landskapet bör ske i takt
med att de landskapets program, projekt och åtgärder förverkligas och följa EG:s
normer. I följande tabell anges en beräkn_ad fördelning av strukturstödet till jordbruket
enligt gemenskapsmål.
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Sa Skog

0,200

Miljöstöd

5,600

5b

_

13

_J___ 1,500

I TOTALT~--~L-i==·~=45====================!l
(Mål 5b finansieras förutom från jordbruksfonden även från regionala och sociala fonden, EG:s totala
med finansiering enligt mål 5b från samtliga stmkturfonder uppskattas till 3,75 miljoner mark.)

Förslagets organisatoriska verkningar för lantbrukarna
För bevarandet av en livskraftig landsbygd är lantbrnket väsentligt. Landskapsstyrelsen har således inte velat påskynda en strukturrationalisering i den omfattning som
har ägt rum inom angränsande regioner. Ett medlemsskap i den Europeiska unionen
kan dock medföra att vissa inom unionen likartade struktureffekter, inom ramen för ett
konk.urrenskraftigt lantbrnk, kan bli synliga även i landskapet.

Förslagets organisatoriska verkningar för landskapet
Införandet av EG:s jordbrukspolitik kommer att medföra organisatoriska konsekvenser inom näringsavdelningen och då i första hand inom jordbruksbyrån. I ett
inledningsskede behöver näringsavdelningen förstärkas för att de program och planer
som gemenskapen kräver skall tas fram samt för att klara den rådgivning som behövs.
På kort sikt kan det ökade personalbehovet klaras genom s.k. projektanställningar.
På lång sikt är uppskattas att jordbruksbyrån behöver förstärkas med minst en person
med ansvar för bevakningen av EU-frågor.

Allmänna byrån på näringsavdelningen kommer att handlägga 5b-programmet.
Dessutom kommer stödet till livsmedelsindustrin, som faller inom Sa-målet, att
handläggas på byrån.
Jordbruksbyrån har två uppgifter; att sköta förvaltningsfrågorna och rådgivning till
lantbruket. Till följd av EU-medlemsskapet införs nya stödmöjligheter. Några av dessa,
främst investerings?tö9 och startstöd till yngre lantbrukare, kommer att ersätta stöd som
funnits tidigare. Miljöstödet kräver utöver programskrivning att miljöplaner görs på
varje gård som ansöker om stödet, vilket kommer att kräva en stor arbetsinsats· där
tillfällig personal åtminstone under en begränsad period kommer att behöva· anställas.
Behovet av rådgivning kommer sannolikt att öka kraftigt under
.våren 1995 och
,.,,
':•
kulminera i samband med den stödansökan som skall vara inlämnad sei1ast den 15 maj
'

1995. Det kommer att krävas skriftlig information, utbildning i form av kurser och
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studiecirklar samt individuell rådgivning. För att klara detta måste flera personer på
jordbruksbyrån utbildas i dessa frågor. Dessutom måste ställning tas till behovet av
extra personal antingen för rådgivning eller för att sköta befintliga uppgifter.
För att en lantbrukare skall kunna bifoga ett kartmaterial till sin stödansökan, innehållande vissa uppgifter som gemenskapen kräver, kommer tre personer att heltidsanställas under tiden 15 januari till sista juni 1995. Eftersom sista dag för stödansökan
är den 15 maj 1995 är det angeläget att arbetet inleds så snart som möjligt. Dessa
tjänster avses delvis bli avgiftsfinansierade.
Skogsbruksbyrån behöver sannolikt inte några ytterligare resurser för att sköta sina
uppgifter. EG har ingen särskild skogsbrukspolitik. Inom ramen för jordbrukspolitiken
(mål 5a) skall dock ett särskilt program göras.

DETALJMOTIVERING

Lmulskapslagen om ändring av landskaps lagen om frllmjande av gårdsbruk
Landskapsstyrelsen anser att en livskraftig landsbygd måste bevaras samt att en
väsentlig förutsättning för detta är att bedrivande av gårdsbruk ges rimliga verksamhetsförutsättningar, landskapets egna stödformer är fortsättningsvis betydelsefulla.
Landskapets för lantbruksstöd avsedda medel kommer dock framdeles att i stor utsträckning utbetalas inom de av EG medfinansierade stödformerna. Stöd genom denna
landskapslag skall endast omfatta situationer när gemenskapens investeringssystem inte
gäller och inte heller utgör hinder för ett renodlat landskapsstöd. Möjligheterna att
bevilja stöd utanför EG:s regelverk är dock begränsade både avseende stödens ändamål
och belopp. Lagstiftningen kommer att ses över med beaktande av EG-rättens be~
stämmelser om nationella stöd.

Landskapslagen om verkställighet av den gemensamma jordbrukspolitiken inom EG
1 § Tillämpningsområde.

Till följd av landskapets anslutning till EU kommer viss EG-lagstiftning (förordningar) att vara tillämpliga i landskapet oavsett om landskapets lagstiftning innehåller materiellt annorlunda bestämmelser. I andra fall krävs däremot att landskapets
lagstiftning harmonieras med EG:s bestämmelser innan EG:s bestämmelser kan
tillämpas. Sådana rättsakter rörande den gemensamma jordbrukspolitiken kan således
implementeras genom landskapsförordning enligt detta förslags 8 §.

Detaljnwti vering
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I enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2328/91 om förbättring av jordbruksstrukturernas effektivitet får varje medlemsland införa ett system med i.nvesteringsstöd
till jordbruksföretåg. Till dessa stöd skall kopplas effektiva kontrollåtgärder. Kommissionen skall underrättas· om de lagar och andra författningar som avses reglera detta.

En sådan underrättelse skall utöver författningstexterna även innehålla en redogörelse
för förhållandet mellan föreslagna åtgärder och jordbmkets ekonomiska situation och
strukturella särdrag. Förordningen är således i och för sig-tillåmplig i landskapet men
förutsätter att förv'altningen regleras innan landskapets invånare kan få finansiellt stöd
från EG för avsedda åtgärder.
Med anledning av medlemslandets underrättelse skall kommissionen lämna ett
yttrande inom två månader, efter att först ha samrått med "kommitten för jordbruksstrukturen och landsbygdsutve.ckling". När författningen har antagits skall de slutliga
texterna delges kommissionen.
Tillämpningsområdet för landskapslagen återspeglar den fördelning av lagstiftningsbehörighet som råder mellan landskapet och riket.
2 § Behörig myndighet. Landskapsstyrelsen anser det vara mest ändamålsenligt att
kunskapen och kompetensen för de aktuella stödformerna samlas. I praktiken kommer
frågorna därför att inom landskapsstyrelsen närmast handhas av näringsavdelningen.
3~ 7

§§ Kontroll I Rätt att få infonnation I Egenkontroll I Register I Uppgiftsskyldighet.
Utbetalning av de jordbruksstöd som avses i denna lag förutsätter ett effektivt kontrollsystem. Även om i avsedda förordningar inte finns ett direkt krav på ett register för

ändamålet är det dock en förutsättning för att kunna tillse att inte offentliga medel
används felaktigt eller utbetalas på felaktiga grunder. Det statistiska underlag som ett
sådant register utgör kommer dessutom att vara värdefullt vid de utvärderingar som
måste göras och för det fortsatta planeringen. I registret kommer således att införas
uppgifter om beviljat stöds storlek och ändamål, samt uppgifter om utförd kontroll.
Landskapsstyrelsen får ett huvudansvar för kontrollen medan stödmottagarna på ett
erforderligt sätt måste kunna visa om och hur stödet har använts. Närmare bestämmelser om egenkontroll ges av landskapsstyrelsen.
8 § Bemyndigande. EG:s förordningar behöver inte till skillnad från direktiven
implementeras - de gäller redan i kraft av EU-medlemsskapet. Innan vissa förordningar
kan tillämpas måste dock ett medlemslands lagstiftning kompletteras. Syftet med detta
är att EG-bestämmelserna härigenom anpassas och kompletteras för att harmoniera med
de olika medlemsländernas förvaltningstraditioner och förhållanden.
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9~11

§§ Brott mot bestämmelser om tystnadsplikt I Brott mot den gemensamma

jordbrukspolitiken I Återbetalning av>stöd. Avsikten med besllimmdserna i dessa
paragrafer är att trygga att ansökningar om stöd och användning av stödmedel sker på
avsett sätt.
12 § Ikraftträdande. Ikraftträdandet av dessa bestämmelser bör ske så snart som möjligt
för ge att berörda jordbrukare fakta för planering av sin verksamhet.
Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lagar.

Lagtext

1.
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LANDSKAPSLAG
om ändring av landskapsfagen om främjande av gårdsb:ruk

I enlighet med lagtingets beslut fogas till landskapslagen den 16 augusti 1978 om
främjande av gårdsbruk (54/78) en ny la § som följer:
la §
När förmå.ner som avses i denna lag övervägs skall mål som uppställts för EG: s
gemensamma jordbrukspolitik beaktas.
Denna lag skall inte tillämpas om stöd kan beviljas enligt landskapslagen om
verkställighet av den gemensamma jordbrukspolitiken inom EG (/).
Stöd som avses i denna lag får inte utbetalas med högre belopp än som är förenligt
med EG:s gemensamma jordbrukspolitik.

Denna lag träder omedelbart i kraft

2.

LANDSKAPSLAG
om verkställighet av den gemensamma
jordbrukspolitiken inom EG

I.enlighet med lagtingets beslut stadgas:
1 kap.

Allmänna stadganden

1§

Tillämpningsområde
I denna lag finns bestämmelser om verkställande av den stmkturpolitik som ingår
i EG:s gemensamma jordbrnkspolitik till den del detta inte har reglerats i EG:s
förordningar eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av dem.
2 §

Behörig myndighet
Landskapsstyrelsen ansvarar inom sitt behöri.ghetsområde för kontrollen av att de
bestämmelser som gäller vid tillämpningen av EG:s jordbrukspolitik följs.
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3§

Kontroll
Den allmänna verkställigheten enligt denna lag ankommer på landskapsstyrelsen.
Landskapsstyrelsen är den behöriga myndighet som avses i EG:s . gemensamma
jordbrukspolitiks rättsak:ter.
4 §

Rätt att få information
Personer som utför kontroll har rätt att i den utsträckning kontrollen förutsätter få
tillgång till uppgifter om produktion, inköp och försäljning. ·
Den rätt till information som avses i .1 mom. omfattar även dokument som på
grund av att det rör privat affärs- eller yrkesverksamhet, eller privatpersoners· ekonomiska ställning, annars skulle hållas hemligt.
Den som utför i denna lag avsedd kontroll har för denna uppgift rätt att få tillträde
till område, anläggning, byggnad, lokal och andra utrymmen som används i samband
med hantering av jordbruksprodukter. Den som utför kontrollen har för denna uppgift
rätt att göra de undersökningar och ta de prover som behövs för kontrollen utan att
ersättning lämnas.
Bestämmelserna i denna paragraf avser även inspektörer som för samma ändamål
är utsedda av EG:s institutioner.

5§
Egenkontroll
Den som tar emot stöd, återbetalar stöd eller betalar avgifter enligt EG:s förordningar om jordbruksprodukter skall föra anteckningar om mottaget stöd och betalda
avgifter. Anteckningar och andra handlingar av betydelse för kontrollen skall bevaras
minst fem hela kalenderår.
Landskapsstyrelsen kan ge närmare förskrifter om förande av sådana anteckningar
som avses i l mom.

6§
Register
Landskapsstyrelsen skall upprätta ett register för kontrollen och statistikföringen av
EG:s gemensamma jordbrukspolitik. I registret skall införas uppgifter som är nödvändiga för kontrollen enligt 3-5 §§ såsom uppgifter om berörda jordbruksföretag samt
om berörda säljare och köpare av jordbruksprodukter.
För forskningsändamål och statistikföring har myndigheter rätt att få uppgifter ur

i 1 mom. avsedda register. I registreninförda uppgifter får även användas för i EG:s
förordningar föreskrivna syften.

Lagtext

19

7§
Upp giftsskyldighet
Jordbrukare och annan näringsidkare som hanterar jordbrnksvaror- eller produkter
vilka omfattas av EG:s förordningar om den gemensamma jordbrukspolitiken skall till
landskapsstyrelsen lämna
a) uppgifter som behövs för att upprätthålla nödvändiga register och statistikföring
samt
b) uppgifter av betydelse för tillämpningen av nämnda förordningar.

8§
Bemyndigande
Närmare bestämmelser med kompletterande föreskrifter om de EG-rättsakter som
avses i denna lag kan intas i landskapsförordning. I landskapsförordning kan dessutom
intas bestämmelser med föreskrifter om verkställigheten och tillämpningen av dessa författningar i landskapet.

9§

Brott mot bestämmelser om tystnadsplikt
Den som brutit mot bestämmelsema om tystnadsplikt som följer av i 1 och 8 §§
avsedda rättsakter skall för brott mot bestämmelser om tystnadsplikt dömas till böter.
10 §

Brott mot den gemensamma jordbrukspolitiken
Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
a) försummar sin plikt att bistå vid kontroll eller att ge sådana upplysningar om sitt
jordbruk som kontrollen förutsätter,

b) försummar att lämna uppgifter eller lämnar oriktiga uppgifter eller
c) på annat sätt bryter mot bestämmelser om den gemensamma jordbrukspolitiken
skall för brott mot den. gemensamma jordbrukspolitiken dömas till böter.
11 §

Återbetalning av stöd
Om stöd enligt i 1 eller 8 §§ avsedda rättsakter har utbetalats på oriktiga grunder
eller med för stort belopp kan landskapsstyrelsen besluta om återbetalning av det
belopp som felaktigt utbetalats.
12 §

lkraftträdamie
Denna lag träder omedelbart i kraft.
Åtgärder som lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.
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Mariehamn den 23 februari 1995.

Vicelantråd

Harriet Lindeman

Lagberedningssekreterare

Olle Ekström

