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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av lagen om interventionsfonden för jord-
bruket 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att lagen om 
interventionsfonden för jordbruket ändras så, 
att ur interventionsfonden för jordbruket be-
talas också sådana utgifter för interventions-
åtgärder som hänför sig till Europeiska ge-
menskapens gemensamma fiskeripolitik. 
Dessutom föreslås de poster som intäktsförs 
till interventionsfonden bli kompletterade på 
så sätt att till fonden intäktsförs också säker-
heter, borgen och garantier som har ställts 

inom ramen för Europeiska gemenskapens 
gemensamma jordbrukspolitik. Det i mark 
uttryckta taket för interventionsfonden för 
jordbrukets upplåningsbemyndigande före-
slås bli ändrat så att det anges i euro. Vidare 
föreslås i lagen vissa ändringar som följer av 
den nya grundlagen. 

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

————— 
 

ALLMÄN MOTIVERING 

1.  Nuläge och föreslagna ändringar 

Interventionsfonden för jordbruket, som är 
en fond utanför statsbudgeten och lyder un-
der jord- och skogsbruksministeriet, inrätta-
des genom lagen om interventionsfonden för 
jordbruket (1206/1994). Fonden inledde sin 
verksamhet den 1 januari 1995. Ur fonden 
betalas de utgifter som förorsakas i Finland 
av exportbidrag, interventionslagring, stöd 
för privat lagring och vissa andra åtgärder 
enligt Europeiska gemenskapens gemen-
samma jordbrukspolitik som påverkar mark-
naden för jordbruksprodukter. Europeiska 
gemenskapen ersätter Finland för de ovan 
nämnda utgifterna i efterhand genom medel 
som betalas ur garantisektionen vid Euro-
peiska utvecklings- och garantifonden för 
jordbruket (EUGFJ-G). Dessa ersättningar 
som Finland får intäktsförs till fonden. 

Ur fonden betalas också sådana utgifter för 
de ovan nämnda åtgärderna som enligt Euro-
peiska gemenskapens regelverk inte täcks ur 

garantisektionen vid Europeiska utvecklings- 
och garantifonden för jordbruket. Anslaget 
för betalning av dessa utgifter överförs från 
statsbudgeten till fonden. I statsbudgeten för 
2004 utgör budgetöverföringen till fonden 
två miljoner euro. 

Enligt artikel 35.1 i rådets förordning 
(EG) nr 104/2000 om den gemensamma or-
ganisationen av marknaden för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter betraktas sådana kost-
nader som är knutna till beviljandet av de ut-
betalningar som föreskrivs i förordningen 
som knutna till interventionsåtgärder enligt 
rådets förordning (EG) nr 1258/1999 om fi-
nansiering av den gemensamma jordbrukspo-
litiken. Utgifter som följer av interventions-
verksamheten inom ramen för Europeiska 
gemenskapens gemensamma fiskeripolitik 
jämställs därmed med utgifter som följer av 
interventionsåtgärderna inom ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken. I förklaring 
av kapitel 30.13 (Marknadsföring av jord-
bruksprodukter och balansering av produk-
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tionen) i statsbudgeten för 2004 sägs att på 
grund av interventionsverksamheten inom 
fiskerihushållningen intäktsförs inkomsterna 
från Europeiska utvecklings- och garantifon-
den för jordbruket och motsvarande utgifter 
direkt till fonden. Inkomsterna utgör ett be-
lopp av 350 000 euro år 2004. 

Lagen om interventionsfonden för jordbru-
ket föreslås bli ändrad så, att fondens syfte 
också är att betala också sådana utgifter som 
följer av de interventionsåtgärder som hör 
samman med Europeiska gemenskapens ge-
mensamma fiskeripolitik. Vidare föreslås ut-
gifterna för interventionsåtgärderna inom 
ramen för den gemensamma fiskeripolitiken 
bli inkluderade i de utgifter som betalas ur 
fonden. 

Till fonden har intäktsförts också sådana 
säkerheter som avses i artikel 1.2 i rådets 
förordning (EG) nr 352/78 om tillgodoräk-
nande av säkerheter, borgen och garantier 
som har ställts inom ramen för den gemen-
samma jordbrukspolitiken och som har för-
verkats. Med säkerheterna avses säkerheter, 
borgen och garantier som har ställts i sam-
band med utfärdande av export- eller import-
licenser och anbudsförfaranden. Lagen om 
interventionsfonden för jordbruket innehåller 
ingen bestämmelse om intäktsföring av dessa 
poster till fonden. Därför föreslås lagen bli 
kompletterad med omnämnandet av att sä-
kerheter av detta slag skall intäktsföras till 
fonden. Vidare föreslås till lagen för tydlig-
hetens skull bli fogad en bestämmelse som 
gäller intäktsföring till fonden av det anslag 
som i statsbudgeten beviljas fonden. 

Fonden har inget separat grundkapital för 
finansiering av sin verksamhet, utan den kan 
för att temporärt finansiera sin verksamhet ta 
upp lån med tillstånd av statsrådet och på de 
villkor som statsrådet godkänner. Lånens to-
tala belopp får enligt lagen inte överskrida 
1 500 miljoner mark, dvs. 252 281 889,69 
euro. Det i mark angivna taket för fondens 
upplåning föreslås bli ändrat till euro så, att 
det totala beloppet av lån som fonden tar upp 
inte får överstiga 250 miljoner euro. 

I 6 § förordningen om interventionsfonden 
för jordbruket (1587/1994) bestäms om 
statskontorets  uppgifter  i samband  med 
fondens upplåning. Det är emellertid ända-
målsenligt och motiverat att bestämma på 

lagnivå om statskontorets uppgifter i sam-
band med fondens upplåning. Därför föreslås 
att bestämmelserna om statskontorets upp-
gifter i samband med fondens upplåning 
överflyttas till lagen från förordningen. 

I 2—4 § förordningen om interventions-
fonden för jordbruket bestäms om direktio-
nens tillsättande, sammansättning och upp-
gifter samt om beslutsfattande av direk-
tionen. Det är emellertid ändamålsenligt att 
bestämma på lagnivån om dessa ärenden. 
Därför föreslås att bestämmelserna om fon-
dens direktion överflyttas till lagen från för-
ordningen. 

Enligt 80 § 1 mom. i grundlagen kan stats-
rådet och ministerierna utfärda förordningar 
med stöd av ett bemyndigande i grundlagen 
eller i någon annan lag. I förordningen om 
interventionsfonden för jordbruket ingår be-
stämmelser  om  bland  annat innehållet i 
fondens arbetsordning, vilken fastställs av di-
rektionen, jord- och skogsbruksministeriets 
rätt att bestämma om betalningen av fondens 
utgifter och meddelandet av närmare be-
stämmelser i fondens ekonomistadga och ar-
betsordning. Det är ändamålsenligt att be-
stämma om dessa uppgifter i lag. 

I gällande lag bestäms beträffande fondens 
arbetsordning bara att fondens arbetsordning 
fastställs av direktionen. Enligt förslaget 
skall fondens direktion alltjämt fastställa 
fondens arbetsordning. Till lagen föreslås bli 
fogad en bestämmelse om de angelägenheter 
om vilka kan bestämmas närmare i fondens 
arbetsordning. Vidare föreslås att till lagen 
fogas bestämmelser om innehållet av fondens 
revisionsberättelse. 

Förordningen om interventionsfonden för 
jordbruket upptar bestämmelser enligt vilka 
genom beslut av jord- och skogsbruksmini-
steriet kan bestämmas närmare om bland an-
nat betalningen av fondens utgifter. Enligt 
80 § 1 mom. i grundlagen kan statsrådet och 
ministerierna utfärda förordningar endast 
med stöd av ett bemyndigande i grundlagen 
eller i någon annan lag. Bemyndigandet att 
utfärda förordning föreslås bli överflyttat till 
lagen. På samma gång ses det i överens-
stämmelse med grundlagen över så, att av 
bemyndigandet tillräckligt exakt och noga 
avgränsat framgår vilka angelägenheter för-
ordningen avses reglera. 
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2.  Proposit ionens verkningar 

Propositionen bedöms inte ha några verk-
ningar för statsfinanserna. Propositionen för-
anleder inget behov av ytterligare personal 
för skötseln av de uppgifter som avses i lagen 
om interventionsfonden för jordbruket. 
 
 

3.  Beredningen av proposit ionen 

Ärendet har beretts som tjänsteuppdrag vid 
jord- och skogsbruksministeriet. Utlåtanden 
om propositionen har begärts hos justitiemi-
nisteriet, finansministeriet, Statskontoret, in-
terventionsfonden för jordbruket och jord- 
och skogsbruksministeriets informations-
tjänstcentral. 

 
DETALJMOTIVERING 

1.  Lagförslaget  

1 §. Fondens syfte. Det föreslås att 1 mom. 
ändras så, att fonden har till syfte också att 
betala utgifter som förorsakas av interven-
tionsåtgärder inom ramen för Europeiska 
gemenskapens gemensamma fiskeripolitik. 

Enligt förslaget flyttas 2 mom. så att det 
utgör 6 § 2 mom., varvid innehållet förblir 
oförändrat i sak. 

2 §. Fondens medel. De medel som intäkts-
förs till fonden föreslås bli kompletterade på 
så sätt att till fonden intäktsförs också de in-
täkter som uppkommer av säkerhetsarrange-
mang som ansluter sig till interventionsverk-
samheten  och  av annan verksamhet som 
fonden bedriver. Med intäkter som uppkom-
mer av säkerhetsarrangemang avses säker-
heter som avses i artikel 1.2 i rådets förord-
ning (EEG) nr 352/78 om tillgodoräknande 
av säkerheter, borgen och garantier som har 
ställts inom ramen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken och som har förverkats. 
Säkerheter enligt den nämnda rådsförord-
ningen utgör säkerheter, borgen och garantier 
som har ställts i samband med utfärdande av 
export- och importlicenser och anbudsförfa-
randen. Till paragrafen föreslås också bli fo-
gat ett omnämnande av att anslag som i 
statsbudgeten beviljas fonden skall intäktsfö-
ras till fonden. 

3 §. Fondens upplåning. Det i 1 mom. an-
givna taket för fondens upplåning, 1 500 mil-
joner mark, föreslås bli ändrat till 
250 miljoner euro. 

I 2 mom. föreslås inga ändringar. 
Till paragrafen föreslås bli fogat ett nytt 

3 mom., där det bestäms om statskontorets 
uppgifter i samband med fondens upplåning. 
Statskontoret skall enligt förslaget på upp-

drag av fondens direktion ta upp lån som be-
hövs för tillfällig finansiering av fondens 
verksamhet, besluta om villkoren för dem 
samt sköta andra uppgifter i anslutning till 
fondens upplåning. Uppgiften är inte ny för 
statskontoret, eftersom statskontoret har skött 
dessa uppgifter ända sedan fonden inrättades. 
Bestämmelsen om statskontorets uppgifter 
lyfts upp på lagnivå. 

4 §. Fondens förvaltning. Enligt det före-
slaget 1 mom. skall fonden förvaltas av jord- 
och skogsbruksministeriet och stå under dess 
tillsyn. Vidare skall ministeriet ha rätt att av 
fonden få alla de uppgifter som det behöver 
för att utföra sina uppgifter. Jämfört med den 
nuvarande situationen preciserar bestämmel-
sen ministeriets övervakningsuppgifter vid 
fonden samt ministeriets rätt att få uppgifter 
av fonden. 

I 2 mom. bestäms om direktionens upp-
gifter. Direktionen skall sköta fondens för-
valtning samt se till att fondens ekonomi och 
verksamhet ordnas på ett ändamålsenligt sett. 
Enligt förslaget bestäms direktionens upp-
gifter detaljerat. Det föreslås emellertid inga 
ändringar i sak beträffande direktionens upp-
gifter med undantag av några mindre änd-
ringar. Direktionen skall ha inom fondens 
verksamhetsområde självständig beslutande-
rätt om de ärenden som den beslutar om. Av-
sikten är att jord- och skogsbruksministeriet 
inte skall kunna ingripa i enskilda beslut, 
men har i uppgift att sköta om laglighets-
övervakning i fråga om fondens verksamhet. 

I 3 och 4 mom. bestäms om tillsättning av 
direktionen samt om beslutsfattande av di-
rektionen. Jord- och skogsbruksministeriet 
skall tillsätta för tre år i sänder en direktion 
för fonden. Fonden skall bestå av en ordfö-
rande, en vice ordförande samt högst tre and-
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ra medlemmar. Direktionen skall vara beslut-
för när tre medlemmar, av vilka en skall vara 
ordföranden eller vice ordföranden, är närva-
rande. De föreslagna föreskrifterna motsvarar 
bestämmelser i gällande förordning. 

6 §. Fondens utgifter. Det föreslås att 1 
mom. ändras i överensstämmelse med den 
föreslagna ändringen av lagens 1 §, vilket in-
nebär att också utgifterna för interventions-
verksamheten inom ramen för Europeiska 
gemenskapens gemensamma fiskeripolitik 
skall betalas ur fonden. 

Till paragrafen föreslås bli fogat ett nytt 
2 mom., enligt vilket genom förordning av 
jord- och skogsbruksministeriet skall be-
stämmas  om de  utgifter  som  betalas ur 
fonden. Förslaget innebär till denna del ingen 
ändring i sak, eftersom motsvarande be-
stämmelse ingår i 1 § 2 mom. i gällande lag. 

8 a §. Revisionsberättelse. Till lagen före-
slås bli fogad en ny 8 a §, där det bestäms om 
fondens revisionsberättelse. I 1 mom. be-
stäms om förrättande av revision, eftersom 
revisionslagen (936/1994) inte skall tillämpas 
på fonden. Detta beror på att den är avsedd 
för reglering av den privata sektorn, vilket 
inte direkt kan tillämpas på fonden. Avsikten 
är att revisionen skall omfatta bokföringen, 
bokslutet och en granskning av förvalt-
ningen, över vilken skall ges en revisionsbe-
rättelse. Över förrättad revision utfärdas en 
märkning om bokslut. Revisionsberättelsen 
skall tillställas jord- och skogsbruksministe-
riet samtidigt med bokslutet. 

Enligt det föreslaget 2 mom. skall fondens 
revisor omedelbart underrätta både fondens 
direktion och jord- och skogsbruksministeriet 
om de problemsituation som de har märkt. 

10 §. Arbetsordning. I paragrafen bestäms 
om fondens arbetsordning och dess innehåll. 
I fondens arbetsordning meddelas närmare 
bestämmelser om behandlingen av ärenden i 
fonden,  beslutsfattandet,   tecknandet  av 
fondens namn, uppgifterna för direktionens 
sekreterare och personalen vid fonden samt 
den övriga interna administrationen. Arbets-
ordningen skall fastställas av fondens direk-
tion med stöd av en förordning om interven-
tionsfonden för jordbruket som statsrådet ut-
färdar. 

11 §. Närmare bestämmelser. Paragrafen 

föreslås bli ändrad med anledning av grund-
lagen på så sätt att det genom förordning av 
statsrådet blir möjligt att bestämma närmare 
om fondens räkenskapsperiod, om faststäl-
landet av fondens ekonomistadga samt om 
fastställandet av  arvoden som betalas ur 
fonden. 
 
2.  Ikraftträdande 

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

Enligt 87 § i grundlagen krävs i riksdagen 
minst två tredjedelars majoritet av de avgivna 
rösterna för godkännande av ett lagförslag 
om inrättande av en fond utanför statsbudge-
ten eller om väsentlig utvidgning av en sådan 
fond eller dess ändamål. Syftet med den kva-
lificerade lagstiftningsordningen för fonder 
utanför budgeten är att skydda riksdagens 
budgetmakt (RP 1/1998 rd, s. 140/II). 

Grundlagsutskottet har i sitt betänkande 
(GrUB 10/1998 rd, s. 23/I) ansett att förut-
sättningarna för kvalificerad lagstiftnings-
ordning bör tolkas mycket återhållsamt. 
Grundlagsutskottet har i sina utlåtanden 
(GrUU 1/1997 rd och GrUU 34/2002 rd) an-
sett att frågan om huruvida utvidgningen av 
en fond är väsentlig eller inte bör bedömas 
inte bara ur fondens synvinkel utan primärt 
med hänsyn till riksdagens budgetmakt i 
stort. 

De föreslagna ändringarna i lagen om in-
terventionsfonden för jordbruket utvidgar 
inte fondens ändamål väsentligt. Förslaget 
inskränker inte heller riksdagens budgetmakt, 
eftersom riksdagen i samband med behand-
lingen av budgetpropositionen kommer fort-
farande att avgöra maximibeloppet av det an-
slag som skall överföras till fonden. Med 
stöd av vad som anförts ovan anser statsrådet 
att lagförslaget kan behandlas i vanlig lag-
stiftningsordning. 
 
 

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

om ändring av lagen om interventionsfonden för jordbruket 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen  den 16 december 1994 om interventionsfonden för jordbruket (1206/1994) 

1– 4 §, 6, 10 och 11 §, 
av dessa lagrum 1 och 3 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 989/1995 samt 2 och 6 § så-

dana de lyder i sistnämnda lag, samt 
fogas till lagen en ny 8 a § som följer: 

 
 
 

1 § 

Fondens syfte 

För betalning av utgifter som förorsakas av 
exportstöd, interventionslagring, stöd för pri-
vat lagring, prissänkningar samt andra sådana 
åtgärder enligt Europeiska gemenskapens 
gemensamma jordbrukspolitik och gemen-
samma fiskeripolitik som påverkar mark-
naden för jordbruks- och fiskeriprodukter 
finns i Finland en interventionsfond för jord-
bruket, som lyder under jord- och skogs-
bruksministeriet och står utanför statsbud-
geten. 
 
 

2 § 

Fondens medel 

De ersättningar som betalas ur Europeiska 
utvecklings- och garantifonden för jordbruket 
för de kostnader som avses i 1 § skall intäkts-
föras till fonden. Till fonden skall intäktsfö-
ras också de intäkter som uppkommer av sä-
kerhetsarrangemang i anslutning till interven-
tionsverksamheten och av annan verksamhet 
som fonden bedriver samt det anslag som 
överförs till fonden från statsbudgeten. 

 
3 § 

Fondens upplåning 

Fonden kan med tillstånd av statsrådet och 
på de villkor som statsrådet godkänner ta upp 
lån för tillfällig finansiering av åtgärder som 
avses i 1 §. Lånens totala belopp får inte 
samtidigt överstiga 250 miljoner euro. Lånen 
upptas i fondens namn och räntorna och 
amorteringarna betalas av fondens medel. 

Staten ansvarar för fondens lån som avses i 
1 mom. 

Statskontoret skall på uppdrag av fondens 
direktion ta upp lån som avses i 1 mom. och 
besluta om de närmare villkoren för dem 
samt sköta andra uppgifter i anslutning till 
fondens upplåning. 
 

4 § 

Fondens förvaltning 

Fonden förvaltas av jord- och skogsbruks-
ministeriet och står under dess tillsyn. Jord- 
och skogsbruksministeriet skall särskilt över-
vaka fondens ekonomi och verksamhet. Jord- 
och skogsbruksministeriet har rätt att få alla 
behövliga  uppgifter  och  utredningar av 
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fonden. 
Fondens direktion sköter fondens förvalt-

ning samt ser till att fondens ekonomi och 
verksamhet ordnas på ett ändamålsenligt sätt. 
Direktionen skall 

1) leda och styra fondens verksamhet samt 
skötseln av de betalningsrörelse-, bokförings- 
och statistikföringsuppgifter samt andra upp-
gifter som ankommer på fonden, 

2) svara för att fondens likviditet är till-
räckligt, 

3) besluta om upptagande av lån som avses 
i 3 §, 

4) till jord- och skogsbruksministeriet avge 
förslag till eventuell statsbudget till den del 
det är fråga om fonden och verksamhet som 
stöds med dess medel, 

5) besluta om fondens verksamhets- och 
ekonomiplan, 

6) besluta om fondens dispositionsplan för 
fondens medel, 

7) vid behov avge utlåtanden och lämna 
initiativ till jord- och skogsbruksministeriet i 
ärenden som hör till fondens verksamhet och 
i ärenden som sammanhänger med dem, 

8) fastställa fondens arbetsordning, 
9) godkänna och underteckna fondens bok-

slut, 
10) till jord- och skogsbruksministeriet 

framställa förslag om användning av fondens 
överskott eller om täckande av underskott 
med medel ur fonden, 

11) besluta om anställande av personal för 
fonden och om befriande av en person från 
sina uppgifter, 

12) sköta de övriga uppgifter i anslutning 
till fondens verksamhet som jord- och skogs-
bruksministeriet ålägger direktionen. 

Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter 
för tre år i sänder en direktion för fonden vil-
ken består av en ordförande, en vice ordfö-
rande och högst tre andra medlemmar. För 
medlemmarna kan utses personliga supple-
anter. Dessutom kan direktionen anställa en 
eller flera sekreterare för beredningen av 
ärenden. 

Direktionen är beslutför när tre medlem-
mar, av vilka en skall vara ordföranden eller 
vice ordföranden, är närvarande. Ärendena 
avgörs med enkel majoritet. Om rösterna fal-
ler lika, avgör mötesordförandes röst. 
 

6 § 

Fondens utgifter 

De utgifter enligt 1 § som förorsakas av 
Europeiska gemenskapens gemensamma 
jordbrukspolitik och gemensamma fiskeripo-
litik samt fondens övriga verksamhet skall 
betalas ur fonden. 

Bestämmelser om de utgifter som skall be-
talas ur fonden utfärdas genom förordning av 
jord- och skogsbruksministeriet. 
 
 
 

8 a § 

Revisionsberättelse 

Revisorerna skall granska fondens förvalt-
ning, bokföring och bokslut. Revisorerna 
skall för varje räkenskapsperiod avge en re-
visionsberättelse, vilken skall innehålla ett 
utlåtande särskilt om 

1) huruvida bokslutet är uppgjort i enlighet 
med de bestämmelser och föreskrifter som 
gäller för upprättande av bokslut, 

2) huruvida bokslutet ger riktiga och till-
räckliga uppgifter om resultatet av fondens 
verksamhet och om dess ekonomiska ställ-
ning, 

3) huruvida fondens förvaltning och verk-
samhet har skötts i enlighet med gällande be-
stämmelser och föreskrifter, 

4) fastställande av bokslutet, 
5) huruvida fondens resultat behandlas på 

det sätt som direktionen förslagit; när revi-
sionen har förrättats, skall revisorerna till 
bokslutet foga en anteckning om detta, vilken 
skall innehålla en hänvisning till revisionsbe-
rättelsen samt avge ett utlåtande om huruvida 
bokslutet  har  upprättats  i  enlighet  med 
tillämpliga bestämmelser och föreskrifter 
som skall tillämpas och enligt god bokfö-
ringssed. 

Om en revisor under räkenskapsperioden 
märker att det finns skäl betydande anmärk-
ning  om  förvaltningen  och  ekonomin i 
fonden, skall fondens direktion och jord- och 
skogsbruksministeriet omedelbart underrättas 
om saken. 
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10 § 

Arbetsordning 

Närmare bestämmelser om behandlingen 
av ärenden i fonden, beslutsfattandet, teck-
nandet av fondens namn, uppgifterna för di-
rektionens sekreterare och personalen vid 
fonden samt om den övriga interna administ-
rationen meddelas i fondens arbetsordning. 
 

11 § 

Närmare bestämmelser 

Genom förordning av statsrådet kan be-
stämmas om fondens räkenskapsperiod, om 
fastställandet av fondens ekonomistadga 
samt om fastställandet av arvoden som beta-
las ur fonden. 

——— 
Denna lag träder i kraft den      20  . 

————— 

Helsingfors den 30 april 2004 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja 
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Bilaga 
Parallelltext 

 
Lag 

om ändring av lagen om interventionsfonden för jordbruket 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen  den 16 december 1994 om  interventionsfonden  för jordbruket (1206/1994) 

1– 4 §, 6, 10 och 11 §, 
av dessa lagrum 1 och 3 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 989/1995 samt 2 och 6 § så-

dana de lyder i sistnämnda lag, samt 
fogas till lagen en ny 8 a § som följer: 

 
Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse 
 

 
1 § 

Fondens syfte 

För betalning av utgifter som förorsakas 
av exportbidrag, interventionslagring, stöd 
för privat lagring, prissänkningar samt and-
ra sådana åtgärder enligt Europeiska ge-
menskapens gemensamma jordbrukspolitik 
som påverkar marknaden för jordbrukspro-
dukter finns i Finland en interventionsfond, 
nedan fonden, som lyder under jord- och 
skogsbruksministeriet. 
 
 

Om betalningen av de 1 mom. avsedda 
utgifterna bestäms närmare genom beslut 
av jord- och skogsbruksministeriet. 
 

1 § 

Fondens syfte 

För betalning av utgifter som förorsakas 
av exportstöd, interventionslagring, stöd för 
privat lagring, prissänkningar samt andra 
sådana åtgärder enligt Europeiska gemen-
skapens gemensamma jordbrukspolitik och 
gemensamma fiskeripolitik som påverkar 
marknaden för jordbruks- och fiskeripro-
dukter finns i Finland en interventionsfond 
för jordbruket, som lyder under jord- och 
skogsbruksministeriet och står utanför 
statsbudgeten. 
 
 
 
 

2 § 

Fondens medel 

De ersättningar som betalas ur Europeiska 
utvecklings- och garantifonden för jord-
bruket för de kostnader som avses i 1 § 
skall intäktsföras till fonden. 
 
 
 
 
 
 
 

2 § 

Fondens medel 

De ersättningar som betalas ur Europeiska 
utvecklings- och garantifonden för jord-
bruket för de kostnader som avses i 1 § 
skall intäktsföras till fonden. Till fonden 
skall intäktsföras också de intäkter som 
uppkommer av säkerhetsarrangemang i an-
slutning till interventionsverksamheten och 
av annan verksamhet som fonden bedriver 
samt det anslag som överförs till fonden 
från statsbudgeten. 
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3 § 

Fondens upplåning 

Fonden kan med tillstånd av statsrådet 
och på de villkor som det godkänner ta upp 
lån för tillfällig finansiering av åtgärder 
som avses i 1 §. Lånens totala belopp får 
inte samtidigt överstiga 1 500 miljoner 
mark. Lånen upptas i fondens namn och 
räntorna och amorteringarna betalas av fon-
dens medel. 

Staten ansvarar för fondens lån som avses 
i 1 mom. 
 
 
 
 
 
 

3 § 

Fondens upplåning 

Fonden kan med tillstånd av statsrådet 
och på de villkor som statsrådet godkänner 
ta upp lån för tillfällig finansiering av åt-
gärder som avses i 1 §. Lånens totala be-
lopp får inte samtidigt överstiga 
250 miljoner euro. Lånen upptas i fondens 
namn och räntorna och amorteringarna be-
talas av fondens medel. 

Staten ansvarar för fondens lån som avses 
i 1 mom. 

Statskontoret skall på uppdrag av fondens 
direktion ta upp lån som avses i 1 mom. och 
besluta om de närmare villkoren för dem 
samt sköta andra uppgifter i anslutning till 
fondens upplåning. 
 

 
 

4 § 

Direktionen 

Fonden har en direktion om vars uppgif-
ter, sammansättning och tillsättande stadgas 
närmare genom förordning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 § 

Fondens förvaltning 

Fonden förvaltas av jord- och skogs-
bruksministeriet och står under dess tillsyn. 
Jord- och skogsbruksministeriet skall sär-
skilt övervaka fondens ekonomi och verk-
samhet. Jord- och skogsbruksministeriet 
har rätt att få alla behövliga uppgifter och 
utredningar av fonden. 

Fondens direktion sköter fondens förvalt-
ning samt ser till att fondens ekonomi och 
verksamhet ordnas på ett ändamålsenligt 
sätt. Direktionen skall 

1) leda och styra fondens verksamhet 
samt skötseln av de betalningsrörelse-, bok-
förings- och statistikföringsuppgifter samt 
andra uppgifter som ankommer på fonden, 

2) svara för att fondens likviditet är till-
räckligt, 

3) besluta om upptagande av lån som av-
ses i 3 §, 

4) till jord- och skogsbruksministeriet 
avge förslag till eventuell statsbudget till 
den del det är fråga om fonden och verk-
samhet som stöds med dess medel, 

5) besluta om fondens verksamhets- och 
ekonomiplan, 

6) besluta om fondens dispositionsplan 
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för fondens medel, 
7) vid behov avge utlåtanden och lämna 

initiativ till jord- och skogsbruksministeriet 
i ärenden som hör till fondens verksamhet 
och i ärenden som sammanhänger med 
dem, 

8) fastställa fondens arbetsordning, 
9) godkänna och underteckna fondens 

bokslut, 
10) till jord- och skogsbruksministeriet 

framställa  förslag  om   användning  av 
fondens överskott eller om täckande av un-
derskott med medel ur fonden, 

11) besluta om anställande av personal 
för fonden och om befriande av en person 
från sina uppgifter, 

12) sköta de övriga uppgifter i anslutning 
till fondens verksamhet som jord- och 
skogsbruksministeriet ålägger direktionen. 

Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter 
för tre år i sänder en direktion för fonden 
vilken består av en ordförande, en vice ord-
förande och högst tre andra medlemmar. 
För medlemmarna kan utses personliga 
suppleanter. Dessutom kan direktionen an-
ställa en eller flera sekreterare för bered-
ningen av ärenden. 

Direktionen är beslutför när tre medlem-
mar, av vilka en skall vara ordföranden el-
ler vice ordföranden, är närvarande. Ären-
dena  avgörs  med  enkel  majoritet. Om 
rösterna faller lika, avgör mötesordföran-
des röst. 
 
 

 
 

6 § 

Fondens utgifter 

De utgifter enligt 1 § som förorsakas av 
Europeiska gemenskapens gemensamma 
jordbrukspolitik och fondens övriga verk-
samhet skall betalas ur fonden. 
 
 
 
 
 

6 § 

Fondens utgifter 

De utgifter enligt 1 § som förorsakas av 
Europeiska gemenskapens gemensamma 
jordbrukspolitik och gemensamma fiskeri-
politik samt fondens övriga verksamhet 
skall betalas ur fonden. 

Bestämmelser om de utgifter som skall 
betalas ur fonden utfärdas genom förord-
ning av jord- och skogsbruksministeriet. 
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8 a § 

Revisionsberättelse 

Revisorerna skall granska fondens för-
valtning, bokföring och bokslut. Revi-
sorerna skall för varje räkenskapsperiod 
avge en revisionsberättelse, vilken skall in-
nehålla ett utlåtande särskilt om 

1) huruvida bokslutet är uppgjort i enlig-
het med de bestämmelser och föreskrifter 
som gäller för upprättande av bokslut, 

2) huruvida bokslutet ger riktiga och till-
räckliga uppgifter om resultatet av fondens 
verksamhet och om dess ekonomiska ställ-
ning, 

3) huruvida fondens förvaltning och verk-
samhet har skötts i enlighet med gällande 
bestämmelser och föreskrifter, 

4) fastställande av bokslutet, 
5) huruvida fondens resultat behandlas 

på det sätt som direktionen förslagit; när 
revisionen har förrättats, skall revisorerna 
till bokslutet foga en anteckning om detta, 
vilken skall innehålla en hänvisning till re-
visionsberättelsen samt avge ett utlåtande 
om huruvida bokslutet har upprättats i en-
lighet med tillämpliga bestämmelser och fö-
reskrifter som skall tillämpas och enligt god 
bokföringssed. 

Om en revisor under räkenskapsperioden 
märker att det finns skäl betydande an-
märkning om förvaltningen och ekonomin i 
fonden, skall fondens direktion och jord- 
och skogsbruksministeriet omedelbart un-
derrättas om saken. 
 

 
 

10 § 

Arbetsordning 

Fondens arbetsordning fastställs av direk-
tionen. 
 
 
 
 
 
 

10 § 

Arbetsordning 

Närmare bestämmelser om behandlingen 
av ärenden i fonden, beslutsfattandet, teck-
nandet av fondens namn, uppgifterna för 
direktionens sekreterare och personalen vid 
fonden samt om den övriga interna admi-
nistrationen meddelas i fondens arbetsord-
ning. 
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11 § 

Närmare bestämmelser 

Närmare stadganden om verkställningen 
av denna lag utfärds genom förordning. 
 
 
 
 
 
 
 

11 § 

Närmare bestämmelser 

Genom förordning av statsrådet kan be-
stämmas om fondens räkenskapsperiod, om 
fastställandet av fondens ekonomistadga 
samt om fastställandet av arvoden som be-
talas ur fonden. 

——— 
Denna lag träder i kraft den        20  . 

——— 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


