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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag
om ändring av 31 § lagen om strukturpolitiska åtgärder inom
jord- och skogsbruket

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås, att 31 § lagen
om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och
skogsbruket ändras så att det vid beviljande
av stöd som hör till lagens tillämpningsområde kan tillämpas det fullmaktsförfarande
som avses i lagen om statsbudgeten.
Det föreslås dessutom att bestämmelserna
om intäktsföring av den finansieringsandel
som den Europeiska gemenskapens strukturfonder står för skall ändras till vissa de-

lar. Medel från Gårdsbrukets utvecklingsfond skulle dessutom i vissa fall kunna användas för projektfinansiering.
Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 1999 och avses bli behandlad i
samband med den.
Den föreslagna lagen avses träda i kraft
så snart som möjligt efter det att den har
antagits och blivit stadfäst.

MOTIVERINGAR
l.

Nuvarande situation

1.1. Lagstiftning och praxis

Efter det att Finland anslutit sig till den
Europeiska unionen (EU) har de strukturpolitiska åtgärderna inom jord- och skogsbruket delvis kunnat finansieras med medel från
den Europeiska gemenskapens (EG) strukturfonder. Därtill deltar Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket
(EUGFJ) i finansieringen av de såkallade
stödjande åtgärderna. Hit hör lantbrukets
miljöstöd, stöd för beskogning och stöd för
förtidpension för jordbrukare. Till de åtgärder som stöds med medel från strukturfonderna hör de stöd som sammanhänger med
gårdsbrukens verksamhetsförutsättningar och
stöd som är avsedda för utveckling av landsbygden.
Om grunderna för beviljande av stöd stadgas i de vederbörande EG-förordningarna.
Om det nationella förvaltningsförfarandet för
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stödsystemens del stadgas i lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1303/1994), i vars 31 § stadgas om
finansieringsförfarandena för stöden. I regel
finansieras gemenskapsandelen av stödåtgärderna av EUGFJ:s garantisektion och den
nationella andelen med anslag ur statsbudgeten. Gemenskapens andel av de övriga
strukturåtgärderna finansieras huvudsakligen
med medel från EUGFJ:s utvecklingssektion. Den nationella andelen finansieras delvis
med anslag ur statsbudgeten, och till den del
som gäller stöd till gårdsbruksenheterna huvudsakligen med medel från gårdsbrukets
utvecklingsfond.
Enligt lagens 31 § 2 mom. intäktsförs
medlen i regel till statsverket via statsbudgeten. Medlen intäktsförs i gårdsbrukets utvecklingsfond då det är fråga om finansieringsandelar för bidrag och ränteförmån
för statliga lån, som beviljas av utvecklingssektionen. Om det är fråga om ersättning för
naturbetingade nackdelar eller bidrag som
beviljas inom handels- och industriministe-
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riets förvaltningsområde intäktsförs medlen
emellertid i statsbudgeten. Enligt momentet
ansvarar statskontoret för intäktsföringen då
det är fråga om medel som fås från garantisektionen. Jord- och skogsbruksministeriets
informationstjänstcentral åter intäktsför de
medel som fås via utvecklingssektionen. I
praktiken är det emellertid informationstjänstcentralen som stått för all intäktsfäring
av medlen.
Enligt lagens 31 § 3 mom. beviljas stödet
som regel av medel som beviljats för ändamålet av anslag i statsbudgeten. Den största
andelen utgörs av stöd som beviljas för stödjande åtgärder och ersättningar för naturbetingade nackdelar samt stöd för utvecklingsprojekt som genomförs för förverkligande av
målprogrammen. Enligt momentet beviljas
sådana stöd som avses i 4--7, 9-11, 17, 24
eller 25 § av medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond. Räntestöd samt stöd inom handels- och industriministeriets förvaltningsområde beviljas dock med medel som beviljats av anslag i statsbudgeten.
Enligt lagens 31 § 5 mom. strävar man efter att om möjligt betala stödet till den slutliga stödtagaren allt efter som gemenskapen
betalar sin finansieringsandeL Beträffande
den andel som fås av EG nyttjas av möjligheten att få förhandsfinansiering av gemenskapen. Stöd kan betalas först efter att
gemenskapen har godkänt stödsystemet eller
programmet och den behöriga myndigheten
fattat beslut om att bevilja stöd. Statens andel av stödet betalas i samma ordning som
gemenskapens andel.
I rådets förordning (EEG) nr 2082/93 om
ändring av förordning (EEG) nr 4253/88 om
tillämpningsföreskrifter
för
förordning
(EEG) nr 2052/88 om samordningen av de
olika strukturfondernas verksamhet dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och andra befintliga finansieringsorgans verksamheter stadgas bl.a. om ansökan
om utbetalning av EG:s stödandel samt om
betalningar.
Enligt förordningen artikel 21 punkt l betalas det finansiella stödet i enlighet med
EG:s motsvarande budgetåtaganden till den
behöriga myndighet som utsetts för detta ändamål i den ansökan som lämnats in av
medlemsstaten. EG:s stödandel betalas i allmänhet inom två månader efter att en ansökan som uppfyller de villkor som ställs i
förordningen mottagits. Finansieringsstödet
kan ta formen antingen av förskott eller slut-

regleringar av uppkomna utgifter. För åtgärder som skall genomföras under en period
om två eller flera år skall betalningen gälla
årsbe_loppet enligt de betalningsåtaganden
som mgatts.
Enligt punkt 2-5 i artikeln kan ett förskott utgöra högst 50 procent av respektive
betalningsåtagande. Ett andra förskott, som
beräknas så att de båda förskotten tillsammans inte överstiger 80 procent av åtagandet, skall betalas efter det att medlemsstatens
behöriga organ har bekräftat, att minst hälften av det första förskottet har förbrukats
och att åtgärden framskrider i tillfredsställande takt och i enlighet med de föreskrivna
målen. För att restbeloppet enligt varje åtagande skall betalas förutsätts, att medlemsstatens behöriga organ inger en begäran om
utbetalning till Europeiska gemenskapernas
kommission inom utsatt tid och bifogar till
begäran de stadgade verksamhetsrapporterna
och ett intyg som bekräftar den information
som finns i begäran och rapporterna. Medlemsstaten skall dessutom se till att stödtagarna får förskotten och betalningarna snarast möjligt, i allmänhet inom tre månader
efter det att medlemsstaten fått anslagen, och
under förutsättning att stödmottagarnas ansökningar uppfyller de villkor som är nödvändiga för att en utbetalning skall göras.
I den ovannämnda artikeln avses med
stödtagare de entreprenörer i medlemsstaten
som använder EG:s stödandeL Det kan vara
fråga om statliga regionala myndigheter,
som beviljar och utbetalar stöd till enskilda entreprenörer eller stödtagare inom ramen
för stödsystemet. Som stödtagare kan också
komma ifråga entreprenörer som står utanför
den offentliga förvaltningen och som ansvarar för utbetalningen av EG:s andel till projektens verkställare. I Finland kan ingen instans utanför den offentliga förvaltningen ansvara för användningen av EG:s stödandel
enligt de godkända programmen inom jordoch skogsbruksministeriets förvaltningsområde, utan den statliga myndigheten ansvarar
alltid för betalningen av stödandelen.
I Finland förutsätter utbetalningen av stöd
alltid ett förvaltningsbeslut av myndigheterna, med vilket stödet först beviljas, oavsett
om det gäller stöd som hör till stödsystemen, såsom kompensationsbidrag, eller stöd
för enskilda projekt. stödbeslutet gäller såväl EG:s andel som den nationella stödandelen. Stöd som ingår i stödsystemen utbetalas inte till enskilda jordbrukare nationellt i
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förskott. Då det gäller kompensation för naturbetingade nackdelar beror detta på att
stödet betalas ut rätt snabbt efter det att
beslutet fattats. Ifråga om investerin~sstöd
för gårdsbruksenheter medger åter gardens
egen inkomstfinansiering att utbetalningen
av stödet sker allt efter som investeringen
genomförts. Däremot stöds i enlighet med
målprogram 5 b och 6 samt de gemenskapsinitierade programmen också sådana projekt
vilkas förverkligande förutsätter en nationell
förhandsbetalning, eftersom det vid projektarbete är vanligt att de prestationer som hänför sig till projektentreprenörernas självfinansieringsandel huvudsakligen ackumuleras
till projektets slutskede.
1.2. Bedömning
situationen

av

den

nuvarande

stödandelsersättningar har synnerligen regelbundet kunnat sökas från EUGFJ:s garantisektion, och några nämnvärda problem gällande betalningen av andelama eller förfarandet vid beviljandet och utbetalningen har
inte förekommit. Däremot har de projekt
som ingår i målprogrammen och delfinansieras av EUGFJ:s struktursektion kännetecknats av eftersläpning i förhållande till
programramama. Detta har lett till att den
tidsmässiga sammanpassningen av de delfinansieringsbara kostnaderna och gemenskapens stödandel i enlighet med de nationella
bestämmelserna medfört svårigheter. Delvis
beror svårigheterna också på att den nationella stödandelen varit otillräcklig.
I de finansieringsramar för strukturfonderna som gäller Finland har EG fastställts
EG:s betalningsåligganden. Enligt betalningsåliggandena deltar EG i stödsystemen
för de verksamhetslinjer som ingår i de olika
målprogrammen eller i stödkostnaderna för
projekten. I samband med godkännandet av
programmen har de första förskotten av EG: sandel av betalningarna sökts. Dessutom har
man ansökt om förskott på de första raterna
för de fleråriga stödsystemen och programmen. De utgifter på basis av vilka de följande betalningsraterna efter förskottet skulle ha
betalats har varit så stora, att gemenskapen i
sin
helhet
har
betalat
de
gemenskapsfinansieringsandelar som baserat
sig på 1995 och 1996 års betalningsförbindelser. Däremot har det inte uppstått tillräckliga kostnader för utbetalning av förskott för
de följande åren. Detta beror på att de
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stödansökningar som hänför sig till projekten i regel förskjuts mot programperiodens
slut, och på att projekten under programperiodens första hälft startat upp långsamt, vilket fördröjer utbetalningen av de beviljade
stöden.
Förverkligandet av projekten inleds vanligen inte innan man fatt myndighetemas beslut på att stödet beviljas. Högst 50 procent
av stödandelen för varje år kan betalas i förskott till de stödtagare som förverkligar projekt. Följande rat kan dock betalas först efter
det att stödtagarna har förverkligat en så stor
del av projektet som motsvarar förskottet,
och de kostnader som uppstått i övrigt motsvarar hela den andra betalningsraten.
För den skull har fattandet av finansieringsbesluten för ~rojekten och de utbetalningar som görs pa grundval av besluten
tidsmässigt glidit ifrån varandra. Liknande
inverkan har möjligheten att bevilja stöd för
sådana projekt som delvis förverkligas först
under följande år. Detta förfarande är ändå
ändamålsenligt i synnerhet ifråga om projekt
som startar mitt under året.
Staten får årligen ett förskott av EG på basis av en årlig betalningsförbindelse. Aven
om de första stödkostnaderna för projektet
uppstår för förvaltningen i och med de förskott som betalas till stödtagarna på det sätt
som beskrivs ovan, uppstår följande kostnader först då stödtagarna förverkligat den del
av projektet som motsvarar förskottets andel.
Följande förskott av stödandelen kan ansökas från gemenskapen först efter det att de
slutgiltiga kostnader som förvaltningen förorsakats utgör minst hälften av det första
förskott staten fått.
Målprogrammen hotas bli delvis oförverkligade också därför att den offentliga finansieringsandelen på grund av nedskämingen
av anslag riskerar att inte förverkligas programenligt. I så fall kommer man inte heller
att uppnå de positiva effekter som man syftat att uppnå man med hjälp av programmet
i avsikt att bevara områdets livsduglighet.
Antalet godkända finansieringskällor för offentlig finansiering borde således utökas.
2.

Propositionens målsättningar
centrala förslag

och

Målsättningen med propostttonen är att
åstadkomma ett smidigare förfarande vid
beviljandet av stöd så, att EG:s ramenliga
finansieringsandelar kan utnyttjas fullt ut
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under finansieringsperioden. Väsentligt i
detta sammanhang är att göra det möjligt att
fatta stödbeslut fram till utgången av år
1999 motsvarande hela det belopp som stödramarna medger, så att medlen binds. Det är
möjligt att ansöka om betalning av EG:s
andelar på basis av de stödberättigade kostnaderna ännu ett halvt år efter den tidpunkt
då verksamheten de facto upphört. På så sätt
kan man ansöka om EG:s andelar på basis
av sådana bundna medel, på grundval av
vilka kostnader uppstår ännu år 200 l.
Eftersom förverkligandet av målprogrammen också hindras av otillräckligheten
av nationella stödandelar är målsättningen
dessutom att vid behov möjliggöra användning av medel från gårdsbrukets utvecklingsfond för projekt för att befrämja bevarandet
av landsbygdens verksamhetsförutsättningar
enligt 3 § l mom. lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond (657l 1966).
På basis av ovan sagda föreslås 31 § 2
mom. lagen om strukturpolitiska åtgärder
inom jord- och skogsbruket ändras så, att
den i lagens 26 § avsedda programbaserade
stödets EG:s andel huvudsakligen skulle intäktsföras till statsverket via statsbudgeten,
men också kunde intäktsföras i gårdsbrukets
utvecklingsfond, om stödet beviljats med
medel ur fonden. Det ovansagda skulle dock
inte gälla åtgärder inom skogsbruket, nyskiften eller åtgärder inom vattenförsörjningen,
vilka alltid skulle intäktsföras i statsverket.
På motsvarande sätt skulle 31 § 3 mom.
ändras så, att det i 26 § avsedda stödet huvudsakligen skulle betalas med medel somanslagits för ändamålet i statsbudgeten.

År

1995
1996
1997
Sammanlagd

Stöd
beviljat

46,74
196,88
394,71
637,71

Stöd
betalat
milj.mk
29,81
103,95
173,48
307,48

Då beviljandet av stöd inte längre skulle förutsätta att anslaget redan finns i budgeten,
skulle man vid projektfinansiering för stödande av utvecklingsåtgärder på landsbygden kunna tillämpa det fullmaktsförfarande
som avses i l O § l mo m. lagen om statsbudgeten (423/1998).
De föreslagna ändringarna skulle dessutom
göra det möjligt att använda medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond för stödande av den
nationella andelen av stöd för projekt i sådana fall då förverkligandet av målprogrammen annars skulle äventyras.
3.

Propositionens verkningar

3.1. Ekonomiska verkningar

Enligt de ursprungliga stödramarna för
strukturfonderna har Finlands andel av stödmedel från EUGFJ:s struktursektion för år
1995-1999 godkänts till sammanlagt 3 444
miljoner mark. Av detta utgör ersättningarna
för naturbetingade nackdelar 2 216 miljoner
mark. Av den resterande finansieringen har
380 miljoner mark anvisats åtgärder och tekniskt stöd som förverkligas inom jord- och
skogsbruksministeriets förvaltningsområde
inom ramen för målprogram 5 b verksamhetslinje 2, och 226 miljoner för motsvarande projekt och tekniskt stöd inom ramen för
åtgärdshelhet 3.10 i målprogram 6.
På grundval av projekt har under år
1995-1997 beviljats och betalats stöd med
offentliga medel enligt följande:

Nationell
andel
milj.mk

EG:s
andel av
stödet
milj.mk

Av EG
debiterad andel
av stödet
milj.mk

19,62
61,61
99,74
180,97

29,27
42,34
73,87
126,16

28,77
37,93
109,28
175,98
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Det offentliga stödet har fördelats programvis under år
1995-1997 enligt följande:
År

Stöd
beviljat

413,82
Mål5 b
193,79
Mål6
26,4
LEADER II
INTERREG II 3,6

Stöd
betalat
milj.mk

Nationell
andel
milj.mk

EG:s
andel av
stödet
milj.mk

200,37
97,56
9,56
0,02

125,91
51,06
4,00
0,00

74,44
46,50
5,20
0,02

Kommunerna och samkommunerna har
deltagit i förverkligandet av programmen genom att betala sammanlagt ca 13,4 miljoner
mark i stöd.
Tillämpandet av ett fullmaktsförfarande
enligt statsbudgeten skulle inte öka statens
utgifter av de anslagna medlen i statsbudgeten för det ifrågavarande ändamålet, men det
skulle senarelägga dem till år 2000 och 2001
efter fondperioden. Senareläggningen skulle
gälla en utbetalning av stöd på ca 200 miljoner mark fram till år 2000-2001.
I slutet av år 1997 fanns i gårdsbrukets
utvecklingsfond sammanlagt 8,2 miljoner
mark, av vilket ca 4,9 miljarder mark utgjorqes av lån som beviljats ur fondens medel.
Ar 1997 intäktsfördes i fonden sammanlagt
51,2 miljoner mark i form av stödandelar
från EG. Motsvarande beviljades delfinansierat stöd uppgående till sammanlagt 70,5
miljoner mark, av vilket gemenskapens stödandel var ca 27,4 miljoner mark. De ifrågavarande stöden hänförde sig alla till så kallade åtgärder inom mål 5 a, som utanför
målprogram 6 inte är programbaserade. Nationella projektstöd, som är av motsvarande
natur som projektstöd inom målprogrammen,
beviljades år 1997 uppgående till sammanlagt 25,0 miljoner mark.
3.2. Miljöverkningar
I synnerhet de projekt som sammanhänger
med förverkligandet av det s.k. LEADER II
-gemenskapsinitiativet inom målområde 5 b
och 6 har på ett lovande sätt börjat återuppliva sådana mindre byasamfund, i vilka det
annats varit svårt att skapa en målinriktad
verksamhet för att trygga bevarandet av bosättningen.
Inom ramen för själva målprogrammen har
det också skapats nätverk vilkas målsättning

AvEG
debiterad andel
av stödet
milj.mk
96,76
54,37
21,68
3,17

är att underlätta startandet av företagsverksamhet i området. Då förverkligandet av
projekten fördröjs medför det att nätverksmedlemmamas projekt och investeringar i
olika företag försenas, vilket åter påverkar
sysselsättningen och utkomstmöjligheterna
för befolkningen i området och härigenom
på bevarandet av samfundets livsduglighet.
3.3. Verkningar på organisationer och
personal

Propositionen har inga organisatoriska eller personella verkningar.
4.

Beredningen av ärendet

Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid jord- och skogsbruksministeriet
Inrikesministeriet har hörts angående propositionen.
5.

Övriga faktorer som inverkar på
propositionen

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 1999 och avses bli behandlad i
samband med den.
Regeringens proposition till finansieringslag för landsbygdsnäringarna och vissa härmed sammahörande lagar (RP 60/1998 rd)
har avgivits för behandling till riksdagen. I
propositionen föreslås att lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket skall upphävas. Finansieringslag för
landsbygdsnäringarna medels vilken lagen
om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och
skogsbruket skall upphävas, kan dock inte
träda i kraft innan den Europeiska gemenskapens kommission godkänt de föreslagna
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stödsystemen. I det fall att finansieringslagen för landsbygdsnäringarna inte
kan sättas i kraft från och med början av år
1999, kommer det av EG delfinansierade
stödet ännu år 1999 att beviljas och utbetalas med stöd av lagen om strukturpolitiska
åtgärder inom jord- och skogsbruket. A v
denna orsak borde stadgandet om möjliggörande av fullmaktsförfarandet och användandet av medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond ske genom en ändring av
nämnda lag.
Det föreslås att en ändring med motsvarande innehåll görs i 23 § l mom. i det för-

slag till landsbygdsnäringsfinansieringslag
som är i riksdagens behandling.
6.

Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft så snart som
möjligt efter att den antagits och blivit stadfäst.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lag
om ändring av 31 § lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket
I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 22 december 1994 om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1303/1994) 31 § 2, 3 och 5 mom. som följer:

31 §

enligt 24 och 25 §, beviljas dock av medel
ur gårdsbrukets utvecklingsfond. A v särskilda skäl kan stöd enligt 26 § beviljas av medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond, frånsett
stöd om vilket föreskrivs i 27 § 2 mom.

Finansiering av stödet
Medlen intäktsförs i regel via statsbudgeten i statsverket. Medel som annars borde
intäktsföras i statsverket via budgeten kan
intäktsföras i gårdsbrukets utvecklingsfond,
om de fås på grundval av ett sådant stöd
enligt 26 § som har beviljats av gårdsbrukets
utvecklingsfonds medel. Förutom intäktsförs
medlen i gårdsbrukets utvecklingsfond när
de fås från utvecklin~ssektionen för att användas till ränteförman för statliga lån eller
till andra bidrag än det kompensationsbidrag
som avses i 13 § eller till stöd enligt 19 §
som beviljas inom handels- och industriministeriets förvaltningsområde. Jord- och
skogsbruksministeriets informationstjänstecentral sköter intäktsföringen av medlen.
Stöd som beviljas i enlighet med denna
lag betalas av anslag i statsbudgeten. Annat
stöd än räntestöd som avses i 4-7, 9-11
samt 17 § och stöd som beviljas av jordbruksförvaltningen enligt 19 §, liksom stöd

När stöd betalas till den slutliga stödtagaren skall Europeiska gemenskapens förhandsfinansiering utnyttjas vid åtgärder där
detta är möjligt och där statens eller något
annat offentligt samfunds budgetförfarande,
bokföringssystem eller finansieringssystem
av annat slag inte ställer några hinder. När
stöd betalas skall grunderna för betalning av
Europeiska gemenskapens stödandel beaktas.
Stöd kan betalas först efter att Europeiska
gemenskapen har godkänt stödsystemet eller
programmet och myndigheten i fråga har
fattat beslut om att bevilja stöd. Både Europeiska gemenskapens och statens andel av
stödet betalas till den slutliga stödtagaren på
en och samma gång.
Denna lag träder i kraft den

1998.

Helsingfors den 25 september 1998
Republikens President

MARTII AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister Kalevi Hemilä
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Lag
om ändring av 31 § lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 22 december 1994 om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (130311994) 31 § 2, 3 och 5 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

31 §
Finansiering av stödet

Medlen intäktsförs i regel via statsbudgeten till statsverket. Medlen intäktsförs i
gårdsbrukets utvecklingsfond när det är fråga om finansiering för bidrag som beviljas
av utvecklingssektionen på basis av de statliga lånens ränteförmån eller för andra ändamål än de som anges i 13 § eller inom handels- och industriministeriets förvaltningsområde. statskontoret intäktsför de medel
som erhålls från garantisektionen samt jordoch skogsbruksministeriets informationstjänstcentral de medel som erhålls från utvecklingssektionen omedelbart efter att medlen översänts från statskontoret.
Stöd som avses i denna lag beviljas för
nämnda ändamål av anslag i statsbudgeten.
Annat stöd än räntestöd som avses i 4--7,
9-11 samt 17 §§ och stöd som beviljats av
jordbruksförvaltningen enligt 19 § liksom
stöd enligt 24 och 25 §§ beviljas dock av
medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond.

Medlen intäktsförs i regel via statsbudgeten i statsverket. Medel som annars borde
intäktsföras i statsverket via budgeten kan
intäktsföras i gårdsbrukets utvecklingsfond,
om de fås på grundval av ett sådant stöd
enligt 26 § som har beviljats av gårdsbrukets
utvecklingsfonds medel. Förutom intäktsförs
m ed len i gårdsbrukets utvecklingsfond när
de fås från utvecklingssektionen för att användas till ränteförmån för statliga lån eller
till andra bidrag än det kompensationsbidrag
som avses i 13 § eller till stöd enligt 19 §
som beviljas inom handels- och industriministeriets förvaltningsområde. Jord- och
skogsbruksministeriets informationstjänstcentral sköter intäktsföringen av medlen.
Stöd som beviljas i enlighet med denna
lag betalas av anslag i statsbudgeten. Annat
stöd än räntestöd som avses i 4--7, 9-11
samt 17 § och stöd som beviljas av jordbruksförvaltningen enligt 19 §, liksom stöd

enligt 24 och 25 §, beviljas dock av medel
ur gårdsbrukets utvecklingsfond. A v särskilda skäl kan stöd enligt 26 § beviljas av medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond, frånsett
stöd om vilket föreskrivs i 27 § 2 mom.

Stödet skall om möjligt betalas till den
slutliga stödtagaren beträffande den andel
som fås av Europeiska gemenskapen enligt
och på de grunder som gemenskapen betalar
sin finansierin~sandel med nyttjande av möjligheten att fa förhandsfinansiering av gemenskapen. Stöd kan betalas först efter att
gemenskapen har godkänt stödsystemet eller
programmet och myndigheten i fråga har
fattat beslut om att bevilja stöd. Statens andel av stödet betalas i samma ordning.

N är stöd betalas till den slutliga stödtagaren skall Europeiska gemenskapens förhandsfinansiering utnyttjas vid åtgärder där
detta är möjligt och där statens eller något
annat offentligt samfunds budgetförfarande,
bokföringssystem eller finansieringssystem
av annat slag inte ställer några hinder. N är
stöd betalas skall grunderna för betalning av
Europeiska gemenskapens stödandel beaktas.
Stöd kan betalas först efter att Europeiska -

gemenskapen har godkänt stödsystemet eller
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programmet och myndigheten i fråga har
fattat beslut om att bevilja stöd. Både Europeiska gemenskapens och statens andel av
stödet betalas till den slutliga stödtagaren på
en och samma gång.
Denna lag träder i kraft den
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