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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om ändring av lagen om verkställighet av Europeiska
gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att lagen om
verkställighet av Europeiska gemenskapens
gemensamma jordbrukspolitik ändras så, att
jord- och skogsbruksministeriet kan överföra
ärenden som faller under dess behörighet
också på privaträttsliga sammanslutningar
inom jordbruksbranschen när det gäller över-
vakningen av produktion och produkter och
registerföringsuppgifter. Övervakningar kan
enligt förslaget utföras också av andra myn-
digheter än sådana organisationer som lyder
under jord- och skogsbruksministeriet. Be-
stämmelserna om inspektionsrätt föreslås bli
ändrade så att de motsvarar grundlagsbe-
stämmelsen om hemfridsskydd. Stödtagarnas

skyldigheter föreslås bli preciserade. Den
tjänstemannarättsliga ställningen föreslås bli
fastställd för dem som representerar privat-
rättsliga sammanslutningar och handlar i
myndighetsställning. Den organisationsre-
form som ägt rum inom jordbruksförvalt-
ningen föreslås bli beaktad. Bestämmelserna
om bemyndigande föreslås bli ändrade så, att
de motsvarar grundlagens krav gällande ex-
akt avgränsning i fråga om bemyndiganden.
Dessutom föreslås att vissa preciseringar av
teknisk natur skall göras i lagen.

Lagen avses träda i kraft så snart som möj-
ligt efter det att den har antagits och blivit
stadfäst.

—————
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ALLMÄN MOTIVERING

1. Nuläge

1.1. Europeiska gemenskapens gemen-
samma jordbrukspolitik

Målen för Europeiska gemenskapens (EG)
gemensamma jordbrukspolitik fastställs i
Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen. Målen är att höja produktivite-
ten inom jordbruket, tillförsäkra jordbruksbe-
folkningen en skälig levnadsstandard, stabili-
sera marknaderna, trygga försörjningen samt
tillförsäkra konsumenterna tillgång på varor
till skäliga priser. Vid bedrivandet av jord-
brukspolitiken följer EG de grundläggande
principerna om en gemensam inre marknad,
gemenskapspreferens och gemensam finansi-
ering. Med den gemensamma inre markna-
den avses att tullar, importavgifter, kvantita-
tiva restriktioner och andra handelshinder
mellan medlemsstaterna är förbjudna. Inom
handeln med stater som står utanför gemen-
skapen följer medlemsstaterna gemensamt
överenskomna regler. Med gemenskapsprefe-
rens avses att gemenskapens egna produkter
gynnas i förhållande till tredje land. Den ge-
mensamma jordbrukspolitiken finansieras
över EG-budgeten via Europeiska utveck-
lings- och garantifonden för jordbruket
(EUGFJ).

1.2. Europeiska gemenskapens lagstift-
ning

Europeiska gemenskapen har getts oin-
skränkt behörighet att genomföra målen för
gemenskapens jordbrukspolitik. Medlemssta-
terna kan varken bedriva en nationell jord-
brukspolitik eller utfärda nationella bestäm-
melser om angelägenheter som regleras på
gemenskapsnivå. Den gemensamma jord-
brukspolitiken regleras huvudsakligen genom
förordningar men också genom direktiv och
beslut. Förordningarna och besluten är till
alla delar bindande för Finland och direkt
tillämpliga utan särskilt ikraftsättande. En del
av förordningarna innehåller emellertid be-

stämmelser där också nationell reglering för-
utsätts, exempelvis bestämmelser om de be-
höriga nationella myndigheterna, straff- och
räntepåföljder och övriga påföljder samt
verkställigheten. Genom den nationella lag-
stiftningen är det också möjligt att utfärda
kompletterande bestämmelser när EG-
bestämmelserna innefattar endast minimikra-
ven beträffande någon omständighet.

1.3. Den nationella lagstiftningen

EG har i stor utsträckning reglerat sådant
som hör till den gemensamma jordbrukspoli-
tiken. För den nationella regleringen återstår
närmast att verkställa EG-bestämmelserna
tekniskt och föreskriva om straffpåföljderna.
Genom den nationella lagstiftningen skall
bland annat föreskrivas om straff och andra
påföljder för dem som brutit mot EG:s be-
stämmelser, ifall bestämmelser om detta inte
ingår i EG-förordningarna. Det finns emeller-
tid också sektorer, såsom kontroll av kvalite-
ten på färska och torkade frukter och grönsa-
ker samt ekologisk produktion, där EG-
rättsakterna förutsätter kompletterande natio-
nell reglering. De nationella bestämmelser
som utfärdats för verkställighet av den ge-
mensamma jordbrukspolitiken omspänner ett
mycket brett register, från olika stöd och
produktionskvoter till register och övervak-
ning av produktionen och produkterna. För
att sådana verkställighetsbestämmelser som
EG-lagstiftningen förutsätter och som i all-
mänhet är av teknisk natur samt bestämmel-
ser om straff och övervakning skall kunna ut-
färdas i Finland stiftades lagen om verkstäl-
lighet av Europeiska gemenskapens gemen-
samma jordbrukspolitik (1100/1994), nedan
verkställighetslagen.

2. Jordbruksförvaltn ingens organi-
sat ion

Enligt verkställighetslagen ankommer den
allmänna verkställigheten av EG:s jord-
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brukspolitik på jord- och skogsbruksministe-
riet, om inte något annat föreskrivs i lag. Ett
sådant utbetalningsställe som avses i rådets
förordning (EG) nr 1258/1999 om finansie-
ring av den gemensamma jordbrukspolitiken
finns vid jord- och skogsbruksministeriet.
Utbetalningsstället är en helhet som vid jord-
och skogsbruksministeriet omfattar jordruks-
avdelningens verkställighetslinje, enheten för
intern revision beträffande den interna in-
spektionstjänst som berör EUGFJ-G samt en
del av jord- och skogsbruksministeriets in-
formationstjänstcentral så som därom be-
stäms närmare.

Utbetalningsstället leds av det lantbruksråd
som är chef för jordbruksavdelningens verk-
ställighetslinje.

Som en regional förvaltningsmyndighet
som lyder under jord- och skogsbruksmini-
steriet samt det inom ministeriet verkande
utbetalningsstället inrättades arbetskrafts-
och näringscentralerna genom en lag om ar-
betskrafts- och näringscentraler (23/1997)
som trädde i kraft den 1 september 1997. Ar-
betskrafts- och näringscentralerna (TE-
centralerna) är regionala myndigheter som
bildades av de regionala enheterna inom
handels- och industriministeriets, arbetsmini-
steriets och jord- och skogsbruksministeriets
förvaltningsområden. Handels- och industri-
ministeriet ansvarar för den allmänna admi-
nistrativa styrningen och övervakningen av
arbetskrafts- och näringscentralerna. När ar-
betskrafts- och näringscentralerna sköter
uppgifter inom de olika förvaltningsområde-
na styrs och övervakas de av respektive mi-
nisterium eller ämbetsverk. Jord- och skogs-
bruksministeriet styr och övervakar arbets-
krafts- och näringscentralerna i de ärenden
som hör till ministeriets behörighetsområde.

Som lokala myndigheter verkar kommu-
nernas landsbygdsnäringsmyndigheter. Kom-
munernas skyldighet att sköta förvaltningen
av stöden grundar sig på lagen om förvalt-
ningen av landsbygdsnäringar i kommunerna
(1558/1991) samt lagen om förfarandet vid
skötseln av stöduppgifter i fråga om lands-
bygdsnäringar (1336/1992). Enligt lagen om
förvaltningen av landsbygdsnäringar i kom-
munerna skall varje kommun inom sitt områ-
de sköta verkställigheten av de lagar, förord-
ningar och beslut som gäller landsbygdsnär-

ingar så som stadgas särskilt.
Andra statliga myndigheter som deltar i

förvaltningen av stöden och i den övriga
övervakning som åläggs direkt genom lag-
stiftning som ansluter sig till EG:s gemen-
samma jordbrukspolitik är Kontrollcentralen
för växtproduktion, Livsmedelsverket,
Forskningsanstalten för veterinärmedicin och
livsmedel, Social- och hälsovårdens produkt-
tillsynscentral, tullverket och länsstyrelsen på
Åland samt som övriga organisationer Lant-
bruksföretagarnas pensionsanstalt, skogscen-
tralerna, Lantbrukets Datacentral Ab och
Ålands landskapsstyrelse. Vid förvaltningen
av struktur- och marknadsorganisationsstö-
den anlitas också kreditinstitut.

3. Föreslagna ändringar

3.1. Offentliga förvaltningsuppgifter

Den allmänna verkställigheten av Europe-
iska gemenskapens gemensamma jordbruks-
politik ankommer på jord- och skogsbruks-
ministeriet, om inte något annat föreskrivs i
lag. Jord- och skogsbruksministeriet är även
den behöriga myndighet som avses i gemen-
skapens rättsakter. Ministeriet kan emellertid
för något ärende eller någon grupp av ären-
den överföra uppgifter som hör till dess be-
hörighet på andra myndigheter. Sammanslut-
ningar inom jordbruks- eller trädgårdsbran-
schen kan anlitas. Vid kontroller av produk-
tion och produkter samt registerföringsupp-
gifter bör också andra privaträttsliga sam-
manslutningar inom jordbruksbranschen
kunna anlitas vid behov utöver övervak-
ningsmyndigheterna. Därför föreslås att ett
omnämnande av denna möjlighet fogas till
lagen. Uppgifterna kommer att ha anknytning
t.ex. (1) till offentlig lagring av kött och kon-
troll av kvalitetsklassificeringen för kött, vil-
ket bl.a. kräver sådana specialkunskaper i
styckning av kött och bedömning av muskel-
ansättningen som inte finns inom förvalt-
ningen, samt (2) förande av djuridentifika-
tionsregistret för nötkreatur och verkställig-
het närmast i fråga om uppgifter inom kund-
tjänsten, t.ex. mottagning av registrerings-
uppgifter i fråga om djuren och utlämnande
av registermärken. Dessa uppgifter sköts för
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närvarande av privaträttsliga sammanslut-
ningar.

I 124 § grundlagen ingår en bestämmelse
om överföring av offentliga förvaltningsupp-
gifter på andra än myndigheter. Sådana upp-
gifter kan anförtros andra än myndigheter
med stöd av lag, om det behövs för en ända-
målsenlig skötsel av uppgifterna och det inte
äventyrar de grundläggande fri- och rättighe-
terna, rättssäkerheten eller andra krav på god
förvaltning. Iakttagandet av dessa krav skall
fastställas genom eller med stöd av lag. Upp-
gifter som innebär betydande utövning av of-
fentlig makt får dock ges endast myndighe-
ter. På självständig prövning baserad rätt att
använda maktmedel eller något annat påtag-
ligt ingripande i en enskild persons grund-
läggande fri- och rättigheter är att betrakta
som betydande utövning av offentlig makt.

Enligt artikel 6 i rådets förordning (EG) nr
1258/1999 om finansiering av den gemen-
samma jordbrukspolitiken skall medlemssta-
terna bl.a. tillställa kommissionen årsredo-
visningen tillsammans med nödvändiga un-
derlag för granskning och godkännande samt
ett intyg avseende redovisningens fullstän-
dighet, exakthet och sanningsenlighet. Ett
särskilt attesterande organ som skall vara
funktionellt oberoende av utbetalningsverket
utfärdar intyget på basis av sin revision. Ut-
över intyget skall organet utarbeta en rapport
om sina iakttagelser. I Finland sköts det atte-
sterande organets uppgifter av en auktorise-
rad revisionssammanslutning. Till lagen fö-
reslås i enlighet med detta bli fogad en be-
stämmelse om hur det attesterande organet
skall utses. Organet utses av jord- och skogs-
bruksministeriet, som är behörig myndighet i
frågan.

Organet skall granska att jord- och skogs-
bruksministeriet och de myndigheter som ly-
der under det har de administrativa strukturer
som behövs för att riktigheten i betalningarna
skall kunna säkerställas. Omfattningen av in-
spektionerna bestäms utifrån gemenskapslag-
stiftningen. Begreppet stödtagare eller sö-
kande anses omfatta även dem som får er-
sättning på grund av avtal, t.ex. lagerförvalta-
re.

I lagen föreslås en ny bestämmelse som
klargör vilket ansvar de som utför uppgifter
som regleras i lagen har. Detta gäller i syn-

nerhet representanter för myndigheter som
utför inspektioner och utfärdar intyg om dem
samt det attesterande organet. I lagen skall
enligt förslaget särskilt nämnas de allmänna
författningar som är förpliktande inom för-
valtningen och som skall följas när uppgifter
utförs samt bestämmelserna i statstjänste-
mannalagen (750/1994) om att uppgifterna
skall utföras på behörigt sätt och att den som
utför uppgifterna inte får skaffa sig en eko-
nomisk eller någon annan förmån, om detta
kan försvaga förtroendet för honom eller
myndigheten. Privaträttsliga inrättningar
inom jordbruksbranschen och representanter
för producentsammanslutningar inom jord-
bruks- eller trädgårdsbranschen föreslås lyda
under statstjänstemannalagen när de utövar
sin rätt att få information och sin inspektions-
rätt.

Till lagen föreslås också bli fogad en ny
bestämmelse om det attesterande organets
rätt att få information och dess inspektions-
rätt. Rätten att få information gäller sådana
uppgifter från myndigheterna som är nöd-
vändiga för utförande av inspektionen samt
uppgifter som på grund av att de gäller en-
skildas rörelse eller yrkesutövning, bokföring
eller beskattning eller enskildas ekonomiska
ställning annars skall hemlighållas.

När det gäller den gemensamma jordbruks-
politiken och åtgärderna till förmån för
landsbygdens utveckling innehåller Europe-
iska gemenskapens lagstiftning detaljerade
bestämmelser om de kontrollskyldigheter
som medlemsstaternas myndigheter har och
om innehållet i denna kontroll. Den gällande
lagen innehåller bestämmelser om övervak-
ning och inspektion, med undantag för det at-
testerande organets inspektionsrätt och rätt
att få information. Det föreslås att bestäm-
melserna om verksamheten i fråga preciseras
så, att de krav på skydd för privatlivet som
grundlagen ställer beaktas.

3.2. Hemfrid

Enligt 10 § 3 mom. grundlagen kan genom
lag bestämmas om åtgärder som ingriper i
hemfriden och som är nödvändiga för att de
grundläggande fri- och rättigheterna skall
kunna tryggas eller för att brott skall kunna
utredas. Lagen föreslås härmed bli förtydli-
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gad så att den överensstämmer med det gäl-
lande hemfridsskydd som fastställs i grund-
lagen. Tillämpningsområdet för bestämmel-
sen om inspektionsrätt bestäms enligt lagens
tillämpningsområde på så sätt att inspektio-
ner får utföras endast om de är nödvändiga
för att det skall kunna utredas om bestäm-
melserna om Europeiska gemenskapens ge-
mensamma jordbrukspolitik och de föreskrif-
ter och förbindelser som ingår i stödvillkoren
och följer dessa bestämmelser har iakttagits.
När det gäller den gemensamma jordbruks-
politiken och åtgärderna till förmån för
landsbygdens utveckling innehåller Europe-
iska gemenskapens lagstiftning detaljerade
bestämmelser om de kontrollskyldigheter
som medlemsstaternas myndigheter har och
om innehållet i denna kontroll.

I regel finns det inget behov av att få till-
träde till bostäder vid inspektioner, eftersom
inspektionerna koncentreras till produktions-
utrymmen, djurstallar, lager eller andra plat-
ser som inte omfattas av den hemfrid som ga-
ranteras i grundlagen. Ibland kan det ändå
uppstå situationer där det för att målet med
inspektionen skall kunna nås är nödvändigt
att konstatera förhållanden och omständighe-
ter som kan utredas endast om man har till-
träde till bostaden och som alltså annars inte
kan utredas. Med beaktande av grundlagsut-
skottets utlåtandepraxis i anslutning till 10 §
grundlagen (GrUU 46/2001 rd) får gransk-
ningar utföras i lokaler som enligt grundla-
gen är hemfridsskyddade, dvs. lokaler som
används för permanent boende, bara om det
finns en konkret och specificerad anledning
att misstänka att brott mot lagen har begåtts
eller kommer att begås. I enlighet med detta
föreslås en bestämmelse enligt vilken inspek-
tioner får utföras i bostäder endast om det
finns grundad anledning att misstänka att
brott mot bestämmelserna om Europeiska
gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik
eller mot denna lag eller mot bestämmelser
som utfärdats med stöd av denn lag har be-
gåtts eller kommer att begås. Vidare får in-
spektioner företas i bostäder bara om det är
nödvändigt för bekräftande av omständighe-
ter som är föremål för övervakning. Vid in-
spektionerna måste det prövas från fall till
fall om det finns en sådan grundad och nöd-
vändig anledning. Vid sidan av annat som

kommit fram vid en inspektion kan vikt ock-
så fästas vid hur stödtagaren beter sig vid in-
spektionen. I bostäder får inspektioner utfö-
ras bara av en myndighet. Motsvarande be-
stämmelse föreslås i fråga om det attesteran-
de organets rätt att få information och att ut-
föra inspektioner.

3.3. Bemyndigande att utfärda förord-
ning

Enligt 80 § 1 mom. grundlagen kan repu-
blikens president, statsrådet och ministerier-
na utfärda förordningar med stöd av ett be-
myndigande i grundlagen eller i någon annan
lag. Bemyndigandet skall härmed alltid
grunda sig på lag. Om det inte särskilt anges
vem som skall utfärda en förordning, utfär-
das den av statsrådet. När det bedöms om
bemyndigandet i en lag att utfärda förordning
skall ges statsrådet eller ett ministerium är
principen att statsrådets allmänna samman-
träde utfärdar förordningar om vittgående
och principiellt viktiga frågor samt om andra
frågor som är så betydelsefulla att de kräver
detta. Enligt grundlagsutskottets ståndpunkt
bör ministeriernas makt att utfärda förord-
ningar begränsas till frågor av teknisk natur
och frågor som är av mindre samhällelig och
politisk betydelse. I 80 § 1 mom. grundlagen
föreskrivs dessutom att bestämmelser om
grunderna för individens rättigheter och
skyldigheter alltid skall utfärdas i lag. Stats-
rådet eller ett ministerium kan genom lag
åläggas att utfärda närmare bestämmelser om
detaljer som ansluter sig till individens rät-
tigheter och skyldigheter, men ett bemyndi-
gande i lag skall alltid vara exakt och avgrän-
sat.

Lagförslaget upptar därför bestämmelser
som innebär ett noga avgränsat bemyndigan-
de för jord- och skogsbruksministeriet att ut-
färda förordning. Tidigare har ministerierna
givit normer i första hand med stöd av ett
allmänt eller specificerat bemyndigande i
författningar på lag- eller förordningsnivå.
Många gånger har normgivningen grundat
sig på ett bemyndigande av allmänt slag i en
författning på högre nivå att utfärda närmare
bestämmelser om författningens verkställig-
het och tillämpning. Enligt grundlagen är
detta inte längre möjligt. Normgivningsbe-
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hovet varierar klart inom de olika förvalt-
ningsområdena. Inom jord- och skogsbruks-
ministeriets förvaltningsområde har behovet
av normer på lägre nivå alltid varit mycket
stort. Beslut och cirkulär som ministeriet ut-
färdat har tidigare använts för att både styra
den förvaltning som lyder under ministeriet
och utfärda bestämmelser som är bindande
för utomstående instanser.

Med beaktande av 80 § grundlagen bör la-
gen uppta ett omnämnande av bemyndigan-
det att utfärda förordning. Jord- och skogs-
bruksministeriets förordningar kommer att
gälla bland annat produktionskvoter, förfa-
randet vid ansökan, beviljandet och betal-
ningen i fråga om olika bidrag samt den tek-
niska kontrollen av dessa. Vidare kommer de
att gälla produktion, hantering, märkning,
handel, import och export, lagring, förädling,
transport och andra detaljer som hänför sig
till jordbruks- och trädgårdsprodukter, djur,
foderfabrikat och livsmedel samt övervak-
ning och den registerföring som övervak-
ningen kräver samt den därtill hörande an-
mälningsskyldigheten för verksamhetsidkare
och auktorisering av inspektörer.

4. Proposit ionens verkningar

4.1. Statsfinansiella verkningar

Propositionen har inga betydande statsfi-

nansiella verkningar.

4.2. Övriga verkningar

Propositionen har inga direkta verkningar
som hänför sig till organisationen, miljön el-
ler den regionala utvecklingen.

5. Beredningen av proposit ionen

Regeringen överlämnade i september 2001
till riksdagen en proposition med förslag till
lagstiftning om inrättande av Landsbygds-
verket (RP 140/2001). I lagstiftningshelheten
ingick ett förslag till ändring av lagen om
verkställighet av Europeiska gemenskapens
gemensamma jordbrukspolitik. I november
2001 återtog regeringen propositionen. Med
anledning av detta avlåter regeringen en ny
separat proposition med förslag till ändring
av lagen om verkställighet av Europeiska
gemenskapens gemensamma jordbrukspoli-
tik.

Lagförslaget har beretts vid jord- och
skogsbruksministeriet som tjänsteuppdrag.
Vid beredningen har beaktats de ändringsför-
slag som ingått i regeringens ovan nämnda
proposition och de anmärkningar angående
detta som framförts i grundlagsutskottets ut-
låtande (GrUB 46/2001 rd). Också det utlå-
tande om propositionen som justitieministe-
riet senare ombetts avge har beaktats.

DETALJMOTIVERING

1. Lagförslaget

2 §. Behörig myndighet. Enligt 1 mom. an-
kommer den allmänna verkställigheten av
Europeiska gemenskapens gemensamma
jordbrukspolitik på jord- och skogsbruksmi-
nisteriet, om inte något annat föreskrivs i lag.
Jord- och skogsbruksministeriet är även den
behöriga myndighet som avses i gemenska-
pens rättsakter. Enligt gällande lydelse i 2
mom. kan ministeriet likväl för något ärende
eller någon grupp av ärenden överföra upp-
gifter som hör till dess behörighet på andra
myndigheter. Sammanslutningar inom jord-

bruks- eller trädgårdsbranschen kan anlitas.
Vid kontroller av produktion och produkter
samt registerföringsuppgifter bör utöver
myndigheterna också andra privaträttsliga
sammanslutningar inom jordbruksbranschen
kunna anlitas vid behov. Därför föreslås i
momentet ett tillägg som gäller denna möj-
lighet. Uppgifterna kommer att ha anknyt-
ning t.ex. till offentlig lagring av kött och
kontroll av kvalitetsklassificeringen för kött,
vilket bl.a. kräver sådana specialkunskaper i
styckning av kött och bedömning av muskel-
ansättningen som inte finns inom förvalt-
ningen, samt förande av djuridentifikations-
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registret för nötkreatur och verkställighet,
närmast i fråga om uppgifter inom kundtjäns-
ten, t.ex. mottagning av registreringsuppgif-
ter i fråga om djuren och utlämnande av re-
gistermärken. Dessa uppgifter sköts för när-
varande av privaträttsliga sammanslutningar.

Det föreslås att det i paragrafen tas in ett
nytt 3 mom., som gäller utseende av det atte-
sterande organet. Organet utses av jord- och
skogsbruksministeriet, som är behörig myn-
dighet i frågan. Enligt artikel 6 i rådets för-
ordning (EG) nr 1258/1999 om finansiering
av den gemensamma jordbrukspolitiken skall
medlemsstaterna bl.a. tillställa kommissionen
årsredovisningen tillsammans med nödvän-
diga underlag för granskning och godkän-
nande samt ett intyg avseende redovisning-
ens fullständighet, exakthet och sanningsen-
lighet. Ett särskilt attesterande organ som
skall vara funktionellt oberoende av utbetal-
ningsstället utfärdar intyget utifrån sin revi-
sion. Utöver intyget skall organet utarbeta en
rapport om sina iakttagelser. Om utfärdandet
av intyget, om den granskning som krävs och
om kraven på det attesterande organets obe-
roende och behörighet bestäms i detalj i arti-
kel 3 i kommissionens förordning (EG) nr
1663/95. I Finland sköts det attesterande or-
ganets uppgifter av en myndighet eller av en
auktoriserad revisionssammanslutning.

3 §. Övervakning. Det föreslås att 2 mom.
ändras på så sätt att de genomförda omorga-
niseringarna inom jordbruksförvaltningen be-
aktas genom att Forskningsanstalten för vete-
rinärmedicin och livsmedel samt arbets-
krafts- och näringscentralerna nämns i mo-
mentet. För den administrativa tydlighetens
skull är det skäl att ta med Social- och hälso-
vårdens produkttillsynscentral, Livsmedels-
verket, länsstyrelserna och kommunernas
livsmedelstillsynsmyndigheter i detta mo-
ment. I momentet uppräknas de myndigheter
som vid övervakningen kan anlita av dem
auktoriserade inspektörer samt privaträttsliga
sammanslutningar inom jordbruksbranschen
som vid behov bör kunna anlitas när kontrol-
ler på produktion och produkter verkställs bli
nämnda i momentet.

4 §. Rätt att få information. I syfte att tryg-
ga rätten till information för de anställda hos
en myndighet som utför övervakning och för
auktoriserade inspektörer bör för konsekven-

sens skull i 1 mom. också nämnas de privat-
rättsliga sammanslutningarna inom jord-
bruksbranschen.

5 §. Inspektionsrätt. I 1 mom. föreslås ett
förtydligande som överensstämmer med det
gällande hemfridsskydd som grundlagen ger.
Tillämpningsområdet för bestämmelsen om
inspektionsrätt bestäms enligt lagens tillämp-
ningsområde på så sätt att inspektioner får ut-
föras endast om de är nödvändiga för att det
skall kunna utredas om bestämmelserna om
Europeiska gemenskapens gemensamma
jordbrukspolitik och med dessa bestämmelser
förenliga föreskrifter och förbindelser som
ingår i stödvillkoren eller i andra rättsakter
som hänför sig till verkställigheten av EG:s
gemensamma jordbrukspolitik har iakttagits.
När det gäller den gemensamma jordbruks-
politiken och åtgärderna till förmån för
landsbygdens utveckling innehåller Europe-
iska gemenskapens lagstiftning detaljerade
bestämmelser om de kontrollskyldigheter
som medlemsstaternas myndigheter har och
om innehållet i denna kontroll. I regel finns
det inget behov av att få tillträde till bostäder
vid inspektioner, eftersom dessa koncentreras
till produktionsutrymmen, djurstallar, lager
eller andra platser som inte omfattas av den
hemfrid som garanteras i grundlagen. Ibland
kan det ändå uppstå situationer då det för att
målet med inspektionen skall kunna nås är
nödvändigt att konstatera förhållanden och
omständigheter som kan utredas endast om
man har tillträde till bostaden och som annars
inte kan utredas. Med beaktande av grund-
lagsutskottets utlåtandepraxis i anslutning till
10 § grundlagen (GrUU 19/2000 rd) får
granskningar utföras i lokaler som enligt
grundlagen är hemfridsskyddade, dvs. lokaler
som används för permanent boende, bara om
det finns en konkret och specificerad anled-
ning att misstänka att brott mot lagen har be-
gåtts eller kommer att begås.

I enlighet med detta föreslås en bestämmel-
se enligt vilken inspektioner får utföras i bo-
städer endast om det finns grundad anledning
att misstänka att brott mot bestämmelserna
om Europeiska gemenskapens gemensamma
jordbrukspolitik har begåtts eller kommer att
begås. Inspektioner i bostäder får dessutom
utföras endast om det är nödvändigt för utre-
dande av sådana omständigheter som är fö-
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remål för inspektion. Vid inspektionerna
måste det prövas från fall till fall om det
finns en sådan grundad och nödvändig an-
ledning. Vid sidan av annat som kommit
fram vid en inspektion kan vikt också fästas
vid hur stödtagaren beter sig vid inspektio-
nen. Inspektioner i bostäder får enligt försla-
get utföras endast av myndigheter.

5 a §. Det attesterande organets inspek-
tionsrätt och rätt att få information. Till la-
gen föreslås bli fogad en ny 5 a § där det fö-
reskrivs om sådant som framgår av moment-
rubriken.

Begreppet stödtagare respektive sökande
anses nedan inbegripa också dem som får er-
sättning på grund av avtal, t.ex. lagerförvalta-
re. I 1 mom. föreskrivs om rätten att inspek-
tera stödtagares produktionsbyggnader, od-
lingar och lokaliteter samt andra omständig-
heter som utgör en förutsättning för betalning
av stödet. I momentet bestäms dessutom om
inspektioner i bostäder på motsvarande sätt
som i 5 §.

Det attesterande organets rätt att få infor-
mation föreslås bli reglerad i 2 mom. Denna
rätt gäller sådana uppgifter från myndighe-
terna som är nödvändiga för granskningen
samt uppgifter som på grund av att de gäller
enskildas rörelse eller yrkesutövning, bokfö-
ring eller beskattning eller enskildas ekono-
miska ställning annars skall hemlighållas.

7 §. Skyldighet att bistå. I paragrafen före-
slås ett nytt 2 mom. med bestämmelser om
myndigheters, sammanslutningars samt stöd-
tagares skyldighet att utan ersättning lägga
fram alla behövliga räkenskaps- och andra
handlingar för sådana representanter för det
attesterande organet som utför inspektioner.
Om skyldigheten att bistå övervakningsmyn-
digheten bestäms i 1 mom. Skyldigheten att
bistå gäller inte situationer där stödtagaren
skulle bli tvungen att vittna mot sig själv.

7 a §. Förfarande vid utförande av uppgif-
ter. I lagen föreslås en ny paragraf som klar-
gör vilket ansvar de som utför uppgifter om
vilka det föreskrivs i lagen har. Detta gäller i
synnerhet representanter för det attesterande
organet. I paragrafen nämns särskilt de all-
männa författningar som är förpliktande för
förvaltningen och som skall följas när upp-
gifterna utförs samt bestämmelserna i stats-
tjänstemannalagen om att uppgifterna skall

utföras på behörigt sätt och att den som utför
uppgiften inte får skaffa sig en ekonomisk el-
ler någon annan förmån, om detta kan för-
svaga förtroendet för honom eller myndighe-
ten.

9 §. Åland. I paragrafen föreslås en sådan
ändring att den redan genomförda omorgani-
seringen inom jordbruksförvaltningen beak-
tas och att arbetskrafts- och näringscentraler-
na nämns i stället för landsbygdsnäringsdi-
strikten.

11 §. Närmare bestämmelser. Paragrafen
föreslås bli ändrad så, att den är förenlig med
de bestämmelser i 80 § grundlagen som gäll-
er förordningar av presidenten, statsrådet och
ministerierna. I enlighet med 80 § grundla-
gen kan ett ministerium utfärda förordningar
endast med stöd av bemyndigande i lag. Pa-
ragrafen måste därmed preciseras för att jord-
och skogsbruksministeriet skall ges ett till-
räckligt bemyndigande att utfärda förord-
ning.

Det föreslås att till paragrafen fogas be-
myndigande för jord- och skogsbruksministe-
riet att utfärda förordning i fråga om förfa-
randet vid ansökan, beviljande och betalning
när det gäller kvoter, stöd, bidrag och ersätt-
ningar och förutsättningarna för betalningar
samt i fråga om övervakning av teknisk natur
samt om produktion, hantering, märkning,
handel, import och export, lagring, förädling
och transport och andra detaljer som hänför
sig till jordbruks- och trädgårdsprodukter,
djur, foderfabrikat och livsmedel samt om
övervakningen och den registerföring som
övervakningen kräver, om den därtill höran-
de anmälningsskyldigheten för verksamhets-
idkare och om auktoriseringen av inspektö-
rer.

Jord- och skogsbruksministeriet bör dess-
utom kunna utfärda förordningar av ministe-
riet om tekniska detaljer i lagrings-, plane-
rings- och uppföljningssystem som ansluter
sig till skötseln av ministeriets uppgifter. I
gemenskapens rättsakter har nationellt spel-
rum getts för utfärdande av sådana bestäm-
melser, bl.a. i fråga om ansökan i rådets för-
ordning (EEG) nr 3508/92 om ett integrerat
system för administration och kontroll av
vissa stödsystem inom gemenskapen, i fråga
om beviljande i flera förordningar om orga-
nisationen av marknaden, t.ex. rådets förord-
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ning (EG) nr 1251/1999 om upprättande av
ett stödsystem för producenter av vissa jord-
bruksgrödor eller rådets förordning (EG) nr
1255/1999 om den gemensamma organisa-
tionen av marknaden för mjölk och mjölk-
produkter, i fråga om betalning i kommissio-
nens förordning (EG) nr 1663/95 om till-
lämpningsföreskrifter för rådets förordning
(EEG) nr 729/70 i fråga om förfarandet vid
avslutande av räkenskaperna för garantisek-
tionen vid Europeiska utvecklings- och ga-
rantifonden för jordbruket (EUGFJ) och
kommissionens förordning (EG) nr 800/1999
om gemensamma tillämpningsföreskrifter för
systemet med exportbidrag för jordbrukspro-
dukter.

Förordningar av jord- och skogsbruksmini-
steriet kan således utfärdas bl.a. om de hand-
lingar som skall bifogas ansökningarna och
som krävs för genomförandet av EG:s stöd-
politik, exportbidragsverksamheten, stödpro-
grammen, ersättningarna för lagring och in-
terventionsverksamheten samt om handling-
arnas beskaffenhet, de uppgifter som behövs
i en ansökan, kontrollmetoderna, mätnog-
grannheten vid kontroller, anmälningsskyl-
digheten och tillståndsförfarandena. Be-
stämmelserna gäller till största delen kom-
munerna, arbetskrafts- och näringscentraler-
na samt vissa privaträttsliga sammanslut-
ningar, men också stödtagarna och dem som
ansöker om stöd.

Jord- och skogsbruksministeriet bör dess-
utom bemyndigas att genom förordning ut-
färda för dem som ansöker om stöd, kommu-
nerna samt delaktiga eller andra aktörer inom
stödsystemen, t.ex. mejerier och slakterier,
bestämmelser som gäller inlämnande av

handlingar och annat material som anger
grunden för utbetalning av stödet. Material
om vilket bestämmelser bör kunna utfärdas
är t.ex. ansökningshandlingar jämte bilagor,
märkning och registrering av djur, intyg om
vägning och uppgifter om slaktade djur samt
om producerade mjölkmängder.

Jord- och skogsbruksministeriet föreslås yt-
terligare bli bemyndigat att genom förord-
ning utfärda bestämmelser om sådana om-
ständigheter inom ramen för den gemen-
samma jordbrukspolitiken som grunder sig
på Europeiska gemenskapens lagstiftning och
som det enligt denna ankommer på medlems-
staterna att besluta om. I första hand handlar
det om tekniska grågor med ett sådant inne-
håll att ministeriet bör reglera dem genom
förordning.

2. Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft så snart som
möjligt efter det att den har antagits och bli-
vit stadfäst.

3. Lagst if tningsordning

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

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

Lag

om ändring av lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jord-
brukspolitik

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemen-

samma jordbrukspolitik (1100/1994) 2 § 2 mom., 3 §, 4 § 1 mom., 5 § 1 mom. samt 9 och
11 § samt

fogas till 2 § ett nytt 3 mom., till lagen en ny 5 a §, till 7 § ett nytt 2 mom. och till lagen en
ny 7 a § som följer:

2 §

Behörig myndighet

— — — — — — — — — — — — — —
Jord- och skogsbruksministeriet kan för

något ärende eller någon grupp av ärenden
genom förordning överföra uppgifter som
hör till dess behörighet enligt 1 mom. på nå-
gon annan myndighet som det utser inom sitt
förvaltningsområde samt till en myndighet
inom något annat förvaltningsområde, på
villkor att det avtalas särskilt om överföring-
en av uppgifter, uppgifternas omfattning och
förfarandena i anslutning till detta mellan
jord- och skogsbruksministeriet och ministe-
riet i fråga. När uppgifter handhas kan sam-
manslutningar inom jordbruks- eller träd-
gårdsbranschen anlitas vid behov. I fråga om
kontroller av produktion och produkter och
registerföringsuppgifter kan också andra pri-

vaträttsliga sammanslutningar inom jord-
bruksbranschen anlitas utöver myndigheter-
na.

Jord- och skogsbruksministeriet utser ett
attesterande organ, nedan organet, som avses
i artikel 6 i rådets förordning (EG) nr
1258/1999 om finansiering av den gemen-
samma jordbrukspolitiken. Till ett sådant or-
gan kan enligt samtycke utses en myndighet
eller en sådan revisionssammanslutning eller
revisor som avses i revisionslagen
(936/1994) eller lagen om revisorer inom den
offentliga förvaltningen och ekonomin
(467/1999).

3 §

Övervakning

Jord- och skogsbruksministeriet leder och
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övervakar iakttagandet av rättsakterna om
Europeiska gemenskapens gemensamma
jordbrukspolitik.

Vid övervakningen anlitas Jord- och skogs-
bruksministeriets informationstjänstcentral,
Kontrollcentralen för växtproduktion, Livs-
medelsverket, Forskningsanstalten för veteri-
närmedicin och livsmedel samt övriga äm-
betsverk och inrättningar som lyder under
jord- och skogsbruksministeriet, Social- och
hälsovårdens produkttillsynscentral, länssty-
relserna, arbetskrafts- och näringscentralerna
eller av dessa auktoriserade inspektörer samt
kommunernas landsbygdsnärings- och livs-
medelstillsynsmyndigheter. Även tull- och
polismyndigheterna kan anlitas vid övervak-
ningen av verkställigheten av denna lag.
Jord- och skogsbruksministeriet kan dessut-
om bestämma att producentsammanslutning-
ar inom jordbruks- eller trädgårdsbranschen
får anlitas när övervakningen verkställs eller
att privaträttsliga inrättningar inom jord-
bruksbranschen får anlitas för kontroller av
produktion och produkter. Polisen skall vid
behov lämna handräckning vid övervakning-
en.

4 §

Rätt att få information

De som är anställda hos en myndighet och
utför övervakning samt auktoriserade inspek-
törer har rätt att avgiftsfritt få tillgång till de
försäljnings-, inköps-, bokförings-, lagrings-,
transport- och övriga handlingar samt till öv-
riga uppgifter som behövs för övervakning,
uppföljning och rapportering enligt denna lag
hos personer och företag som bedriver pro-
duktion, hantering, handel, import och ex-
port, lagring, förädling, transport eller annan
med dessa jämförbar verksamhet som hänför
sig till jordbruks- och trädgårdsprodukter
samt till djur, foderfabrikat och livsmedel
liksom även hos statliga och kommunala
myndigheter, statens ämbetsverk och inrätt-
ningar, producentsammanslutningar inom
jordbruks- eller trädgårdsbranschen samt hos
privaträttsliga inrättningar inom jordbruks-
branschen.
— — — — — — — — — — — — — —

5 §

Inspektionsrätt

De som är anställda hos en myndighet och
utför övervakning samt auktoriserade inspek-
törer har rätt att inspektera jordbruks- och
trädgårdsprodukter, djur, foderfabrikat och
livsmedel, de förhållanden i vilka de produ-
ceras, byggnader och anläggningar som an-
vänds vid produktionen, förädlingsanlägg-
ningar, lager, utrustning, transportmateriel
och odlingar samt andra sådana förhållanden
av betydelse som ansluter sig till övervak-
ning av verkställigheten av Europeiska ge-
menskapens gemensamma jordbrukspolitik. I
bostäder får inspektioner utföras endast om
det finns grundad anledning att misstänka att
brott mot bestämmelserna om Europeiska
gemenskapens gemensamma jordbrukspoli-
tik, denna lag eller bestämmelser som utfär-
dats med stöd av den har begåtts eller kom-
mer att begås och inspektionen är nödvändig
för att de omständigheter som är föremål för
inspektionen skall kunna klarläggas. Inspek-
tioner i bostäder får utföras endast av en
myndighet.
— — — — — — — — — — — — — —

5 a §

Det attesterande organets rätt att utföra in-
spektioner och få information

För utförande av granskningar som behövs
för utfärdandet av ett intyg enligt artikel 6 i
rådets förordning (EG) nr 1258/1999 om fi-
nansiering av den gemensamma jordbrukspo-
litiken kan organet utföra inspektioner hos de
myndigheter eller sammanslutningar som
med stöd av en lag eller överenskommelse
utför uppgifter som ankommer på ett utbetal-
ningsställe som avses i artikel 5 i den nämn-
da förordningen eller hos en stödtagare. Den
som utför inspektionen har rätt att, i den om-
fattning uppdraget förutsätter, inspektera
stödtagarens djurstallar, odlingar, lokaliteter
samt övriga omständigheter som utgör en
förutsättning för betalning av stödet. I bostä-
der får inspektioner utföras endast om det
finns grundad anledning att misstänka att



RP 158/2002 rd 13

brott mot bestämmelserna om Europeiska
gemenskapens gemensamma jordbrukspoli-
tik, denna lag eller bestämmelser som utfär-
dats med stöd av den har begåtts eller kom-
mer att begås och inspektionen är nödvändig
för att de omständigheter som är föremål för
inspektionen skall kunna klarläggas. Inspek-
tioner i bostäder får utföras endast av en
myndighet.

Utan hinder av det som någon annanstans
bestäms om hemlighållande av uppgifterna
om enskildas rörelse- eller yrkesutövning,
bokföring eller ekonomiska ställning eller
uppgifter som lämnats för beskattningen eller
skydd för personuppgifter har organet rätt att
av myndigheterna få de uppgifter som är
nödvändiga för utförande av sådana inspek-
tioner som nämns i 1 mom.

7 §

Skyldighet att bistå

— — — — — — — — — — — — — —
Myndigheter, sammanslutningar och stöd-

tagare är skyldiga att utan ersättning för en
representant för det attesterande organet som
utför inspektioner lägga fram alla behövliga
räkenskaps- och andra handlingar, varmed
även avses motsvarande material som fram-
ställts eller lagrats med hjälp av automatisk
databehandling eller på något annat motsva-
rande sätt, samt att även i övrigt bistå vid in-
spektionen.

7 a §

Förfarande vid utförande av uppgiften

De som utför uppdrag enligt denna lag
handlar under tjänstemannaansvar. Vid utfö-
randet av uppgifter enligt denna lag skall
dessutom lagen om förvaltningsförfarande
(598/1982), språklagen (148/1922) samt 14
och 15 § statstjänstemannalagen (750/1994)
iakttas. När det gäller offentligheten i fråga
om handlingar och verksamhet skall lagen
om offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999) iakttas.

9 §

Åland

Denna lag tillämpas också i landskapet
Åland i fråga om ärenden som med stöd av
självstyrelselagen för Åland (1144/1991) om-
fattas av rikets lagstiftningsbehörighet. De
uppgifter som då åligger arbetskrafts- och
näringscentralerna och kommunernas lands-
bygdsnäringsmyndigheter sköts av länssty-
relsen i landskapet Åland och kommunstyrel-
serna eller av kommunernas landsbygdsnär-
ings- och livsmedelstillsynsmyndigheter.

11 §

Närmare bestämmelser

Genom förordning av jord- och skogs-
bruksministeriet kan närmare bestämmelser
utfärdas om förfarandet vid ansökan, bevil-
jande och betalning när det gäller kvoter,
stöd, bidrag och ersättningar samt om förut-
sättningarna för betalning och om andra om-
ständigheter av motsvarande art samt om
tekniska detaljer i lagrings-, planerings- och
uppföljningssystem som ansluter sig till sköt-
seln av kvoter, stöd, bidrag och ersättningar
samt om övervakning av teknisk natur, till
den del verkställigheten av Europeiska ge-
menskapens lagstiftning så kräver.

Genom förordning av jord- och skogs-
bruksministeriet kan närmare bestämmelser
utfärdas även om jordbruks- och trädgårds-
produkter, djur, foderfabrikat och livsmedel
samt om övervakningen av dem. De närmare
bestämmelserna kan gälla produktion, han-
tering, märkning, handel, export, import, lag-
ring, förädling, transport och andra detaljer
som hänför sig till dessa, inrättande och fö-
rande av register som övervakningen kräver
samt den därtill hörande anmälningsskyldig-
heten för verksamhetsidkare samt auktorise-
ring av inspektörer till den del verkställighe-
ten av Europeiska gemenskapens lagstiftning
så kräver.

Dessutom kan genom förordning av jord-
och skogsbruksministeriet vid behov utfärdas
närmare bestämmelser än denna lag i fråga
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om omständigheter som det enligt Europeis-
ka gemenskapens bestämmelser ankommer
på medlemsstaterna att bestämma om.

———

Denna lag träder i kraft den 200 .

—————

Helsingfors den 20 september 2002

Republikens President

TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen
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Bilaga
Parallelltext

Lag

om ändring av lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jord-
brukspolitik

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemen-

samma jordbrukspolitik (1100/1994) 2 § 2 mom., 3 §, 4 § 1 mom., 5 § 1 mom. samt 9 och
11 § samt

fogas till 2 § ett nytt 3 mom., till lagen en ny 5 a §, till 7 § ett nytt 2 mom. och till lagen en
ny 7 a § som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

2 §

Behörig myndighet

— — — — — — — — — — — — — —
Jord- och skogsbruksministeriet kan för

något ärende eller någon grupp av ärenden
genom sitt beslut överföra uppgifter som
hör till dess behörighet enligt 1 mom. till
någon annan myndighet som det utser inom
sitt förvaltningsområde samt till en myn-
dighet inom något annat förvaltningsområ-
de, på villkor att det avtalas särskilt om
överföringen av uppgifter, uppgifternas om-
fattning och förfarandena i anslutning till
detta mellan jord- och skogsbruksministeri-
et och ministeriet i fråga. När uppgifter
handhas kan sammanslutningar inom jord-
bruks- eller trädgårdsbranschen anlitas vid
behov.

— — — — — — — — — — — — — —
Jord- och skogsbruksministeriet kan för

något ärende eller någon grupp av ärenden
genom förordning överföra uppgifter som
hör till dess behörighet enligt 1 mom. på
någon annan myndighet som det utser inom
sitt förvaltningsområde samt till en myn-
dighet inom något annat förvaltningsområ-
de, på villkor att det avtalas särskilt om
överföringen av uppgifter, uppgifternas om-
fattning och förfarandena i anslutning till
detta mellan jord- och skogsbruksministeri-
et och ministeriet i fråga. När uppgifter
handhas kan sammanslutningar inom jord-
bruks- eller trädgårdsbranschen anlitas vid
behov. I fråga om kontroller av produktion
och produkter och registerföringsuppgifter
kan också andra privaträttsliga samman-
slutningar inom jordbruksbranschen anlitas
utöver myndigheterna.

Jord- och skogsbruksministeriet utser ett
attesterande organ, nedan organet, som av-
ses i artikel 6 i rådets förordning (EG) nr
1258/1999 om finansiering av den gemen-
samma jordbrukspolitiken. Till ett sådant
organ kan enligt samtycke utses en myndig-
het eller en sådan revisionssammanslutning
eller revisor som avses i revisionslagen
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(936/1994) eller lagen om revisorer inom
den offentliga förvaltningen och ekonomin
(467/1999).

3 §

Övervakning

Jord- och skogsbruksministeriet leder och
övervakar att rättsakterna om Europeiska
gemenskapens gemensamma jordbrukspoli-
tik iakttas.

Vid övervakningen anlitas jord- och
skogsbruksministeriets informationstjänst-
central, kontrollcentralen för växtproduk-
tion, anstalten för veterinärmedicin och
livsmedel samt övriga ämbetsverk och in-
rättningar som lyder under jord- och skogs-
bruksministeriet, landsbygdsnäringsdistrik-
ten eller av dessa bemyndigade inspektörer
samt kommunernas landsbygdsnärings-
myndigheter. Även livsmedelsverket och
tullmyndigheterna kan anlitas vid övervak-
ningen av verkställigheten av denna lag.
Jord- och skogsbruksministeriet kan dessut-
om bestämma att sammanslutningar inom
jordbruks- och trädgårdsbranschen får anli-
tas när övervakningen verkställs. Polisen
skall vid behov lämna handräckning vid
övervakningen.

3 §

Övervakning

Jord- och skogsbruksministeriet leder och
övervakar iakttagandet av rättsakterna om
Europeiska gemenskapens gemensamma
jordbrukspolitik.

Vid övervakningen anlitas Jord- och
skogsbruksministeriets informationstjänst-
central, Kontrollcentralen för växtproduk-
tion, Livsmedelsverket, Forskningsanstalten
för veterinärmedicin och livsmedel samt
övriga ämbetsverk och inrättningar som ly-
der under jord- och skogsbruksministeriet,
Social- och hälsovårdens produkttillsyns-
central, länsstyrelserna, arbetskrafts- och
näringscentralerna eller av dessa auktori-
serade inspektörer samt kommunernas
landsbygdsnärings- och livsmedelstillsyns-
myndigheter. Även tull- och polismyndighe-
terna kan anlitas vid övervakningen av
verkställigheten av denna lag. Jord- och
skogsbruksministeriet kan dessutom be-
stämma att producentsammanslutningar
inom jordbruks- eller trädgårdsbranschen
får anlitas när övervakningen verkställs el-
ler att privaträttsliga inrättningar inom
jordbruksbranschen får anlitas för kontrol-
ler av produktion och produkter. Polisen
skall vid behov lämna handräckning vid
övervakningen.

4 §

Rätt att få information

De anställda hos en myndighet som utför
övervakning har rätt att få tillgång till de
försäljnings-, inköps-, bokförings-, lag-
rings-, transport- och övriga handlingar som
behövs för övervakning, uppföljning och
rapportering enligt denna lag samt till övri-
ga uppgifter som behövs om jordbruks- och
trädgårdsprodukter, produktion och hanter-
ing av produkterna, handel, import och ex-

4 §

Rätt att få information

De som är anställda hos en myndighet
och utför övervakning samt auktoriserade
inspektörer har rätt att avgiftsfritt få tillgång
till de försäljnings-, inköps-, bokförings-,
lagrings-, transport- och övriga handlingar
samt till övriga uppgifter som behövs för
övervakning, uppföljning och rapportering
enligt denna lag hos personer och företag
som bedriver produktion, hantering, handel,
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port, lagring, förädling och transport hos
personer och företag som bedriver sådan
samt annan med dessa jämförbar verksam-
het och hos statliga och kommunala myn-
digheter, statens ämbetsverk och inrättning-
ar samt hos producentsammanslutningar
inom jordbruks- och trädgårdsbranschen.

— — — — — — — — — — — — — —

import och export, lagring, förädling, trans-
port eller annan med dessa jämförbar verk-
samhet som hänför sig till jordbruks- och
trädgårdsprodukter samt till djur, foderfab-
rikat och livsmedel liksom även hos statliga
och kommunala myndigheter, statens äm-
betsverk och inrättningar, producentsam-
manslutningar inom jordbruks- eller träd-
gårdsbranschen samt hos privaträttsliga in-
rättningar inom jordbruksbranschen.
— — — — — — — — — — — — — —

5 §

Inspektionsrätt

De som är anställda hos en myndighet
och utför övervakning har rätt att inspektera
jordbruks- och trädgårdsprodukter, i vilka
förhållanden de produceras, byggnader och
anläggningar som används vid produktio-
nen, förädlingsanläggningar, lager, utrust-
ning, transportmateriel och odlingar samt
andra sådana förhållanden som ansluter sig
till verkställigheten av Europeiska gemen-
skapens gemensamma jordbrukspolitik.

— — — — — — — — — — — — — —

5 §

Inspektionsrätt

De som är anställda hos en myndighet
och utför övervakning samt auktoriserade
inspektörer har rätt att inspektera jordbruks-
och trädgårdsprodukter, djur, foderfabrikat
och livsmedel, de förhållanden i vilka de
produceras, byggnader och anläggningar
som används vid produktionen, förädlings-
anläggningar, lager, utrustning, transport-
materiel och odlingar samt andra sådana
förhållanden av betydelse som ansluter sig
till övervakning av verkställigheten av Eu-
ropeiska gemenskapens gemensamma jord-
brukspolitik. I bostäder får inspektioner ut-
föras endast om det finns grundad anled-
ning att misstänka att brott mot bestämmel-
serna om Europeiska gemenskapens ge-
mensamma jordbrukspolitik, denna lag el-
ler bestämmelser som utfärdats med stöd av
den har begåtts eller kommer att begås och
inspektionen är nödvändig för att de om-
ständigheter som är föremål för inspektio-
nen skall kunna klarläggas. Inspektioner i
bostäder får utföras endast av en myndig-
het.
— — — — — — — — — — — — — —

5 a §

Det attesterande organets rätt att urföra in-
spektioner och få information

För utförande av granskningar som be-
hövs för utfärdandet av ett intyg enligt arti-
kel 6 i rådets förordning (EG) nr 1258/1999
om finansiering av den gemensamma jord-
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brukspolitiken kan organet utföra inspek-
tioner hos de myndigheter eller samman-
slutningar som med stöd av en lag eller
överenskommelse utför uppgifter som an-
kommer på ett utbetalningsställe som avses
i artikel 5 i den nämnda förordningen eller
hos en stödtagare. Den som utför inspektio-
nen har rätt att, i den omfattning uppdraget
förutsätter, inspektera stödtagarens djur-
stallar, odlingar, lokaliteter samt övriga
omständigheter som utgör en förutsättning
för betalning av stödet. I bostäder får in-
spektioner utföras endast om det finns
grundad anledning att misstänka att brott
mot bestämmelserna om Europeiska ge-
menskapens gemensamma jordbrukspolitik,
denna lag eller bestämmelser som utfärdats
med stöd av den har begåtts eller kommer
att begås och inspektionen är nödvändig för
att de omständigheter som är föremål för
inspektionen skall kunna klarläggas. In-
spektioner i bostäder får utföras endast av
en myndighet.

Utan hinder av det som någon annanstans
bestäms om hemlighållande av uppgifterna
om enskildas rörelse- eller yrkesutövning,
bokföring eller ekonomiska ställning eller
uppgifter som lämnats för beskattningen el-
ler skydd för personuppgifter har organet
rätt att av myndigheterna få de uppgifter
som är nödvändiga för utförande av sådana
inspektioner som nämns i 1 mom.

7 §

Skyldighet att bistå

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Myndigheter, sammanslutningar och

stödtagare är skyldiga att utan ersättning
för en representant för det attesterande or-
ganet som utför inspektioner lägga fram
alla behövliga räkenskaps- och andra
handlingar, varmed även avses motsvaran-
de material som framställts eller lagrats
med hjälp av automatisk databehandling el-
ler på något annat motsvarande sätt, samt
att även i övrigt bistå vid inspektionen.
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7 a §

Förfarande vid utförande av uppgiften

De som utför uppdrag enligt denna lag
handlar under tjänstemannaansvar. Vid ut-
förandet av uppgifter enligt denna lag skall
dessutom lagen om förvaltningsförfarande
(598/1982), språklagen (148/1922) samt 14
och 15 § statstjänstemannalagen
(750/1994) iakttas. När det gäller offentlig-
heten i fråga om handlingar och verksam-
het skall lagen om offentlighet i myndighe-
ternas verksamhet (621/1999) iakttas.

9 §

Åland

Denna lag tillämpas också i landskapet
Åland i fråga om ärenden som med stöd av
självstyrelselagen för Åland (1144/91) om-
fattas av rikets lagstiftningsbehörighet. De
uppgifter som då åligger landsbygdsnär-
ingsdistrikten och kommunernas lands-
bygdsnäringsmyndigheter sköts av länssty-
relsen i landskapet Åland och kommunsty-
relserna eller av kommunernas landsbygds-
näringsmyndigheter.

9 §

Åland

Denna lag tillämpas också i landskapet
Åland i fråga om ärenden som med stöd av
självstyrelselagen för Åland (1144/1991)
omfattas av rikets lagstiftningsbehörighet.
De uppgifter som då åligger arbetskrafts-
och näringscentralerna och kommunernas
landsbygdsnäringsmyndigheter sköts av
länsstyrelsen i landskapet Åland och kom-
munstyrelserna eller av kommunernas
landsbygdsnärings- och livsmedelstillsyns-
myndigheter.

11 §

Närmare bestämmelser

Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar
närmare bestämmelser om verkställigheten
av denna lag.

11 §

Närmare bestämmelser

Genom förordning av jord- och skogs-
bruksministeriet kan närmare bestämmelser
utfärdas om förfarandet vid ansökan, bevil-
jande och betalning när det gäller kvoter,
stöd, bidrag och ersättningar samt om för-
utsättningarna för betalning och om andra
omständigheter av motsvarande art samt
om tekniska detaljer i lagrings-, planerings-
och uppföljningssystem som ansluter sig till
skötseln av kvoter, stöd, bidrag och ersätt-
ningar samt om övervakning av teknisk na-
tur, till den del verkställigheten av Europe-
iska gemenskapens lagstiftning så kräver.

Genom förordning av jord- och skogs-
bruksministeriet kan närmare bestämmelser
utfärdas även om jordbruks- och träd-
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gårdsprodukter, djur, foderfabrikat och
livsmedel samt om övervakningen av dem.
De närmare bestämmelserna kan gälla
produktion, hantering, märkning, handel,
export, import, lagring, förädling, transport
och andra detaljer som hänför sig till dessa,
inrättande och förande av register som
övervakningen kräver samt den därtill hö-
rande anmälningsskyldigheten för verk-
samhetsidkare samt auktorisering av in-
spektörer till den del verkställigheten av
Europeiska gemenskapens lagstiftning så
kräver.

Dessutom kan genom förordning av jord-
och skogsbruksministeriet vid behov utfär-
das närmare bestämmelser än denna lag
bestämmelserna i fråga om omständigheter
som det enligt Europeiska gemenskapens
bestämmelser ankommer på medlemssta-
terna att bestämma om.

———

Denna lag träder i kraft den 200 .
———


