7 . S p e c ia l mo tiv e r in g

1 kap. Allmänna bestämmelser
1 §. Lagens tillämpningsområde. I paragrafen föreslås bestämmelser om lagens
tillämpningsområde. Den föreslagna lagen ska tillämpas på utarbetande och tillämpning av
Europeiska havs- och fiskerifondens nationella operativa program 2021–2027 till den del något
annat inte följer av Europeiska unionens lagstiftning. Lagen ska tillämpas också på skötseln av
alla uppgifter i anknytning till planering, upprätthållande och styrning av samt rapportering om
genomförandet av det operativa programmet samt på sådana uppgifter i anknytning till
utvärdering, övervakning, kontroll och genomförande av programmet som är nödvändiga för att
programmet kan genomföras effektivt och i enlighet med bestämmelserna. Lagen ska tillämpas
på genomförandet av programmet vid ansökan, beviljande, utbetalning, inspektion och återkrav
av stöd. Ett villkor för beviljande av stöd är att ett tillräckligt anslag i statsbudgeten står till
förfogande.
Enligt artikel 9.1 i förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden ska varje medlemsstat
utarbeta ett samlat operativt program för genomförandet av de unionsprioriteringar som ska
medfinansieras genom Europeiska havs- och fiskerifonden. Därför ska det operativa
programmets geografiska tillämpningsområde omfatta hela Finlands territorium, dvs. också
landskapet Åland. Det operativa programmets innehåll ska samordnas mellan Fastlandsfinland
och Åland. Landskapet Åland ska vara representerat också i övervakningskommittén för det
operativa programmet. Enligt 18 § 16 punkten i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) har
landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om fiske och styrning av fiskerinäringen liksom också
i fråga om andra åtgärder som berättigar till stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden och
som hänför sig t.ex. till miljövård, båttrafik eller näringsverksamhet och främjande av
sysselsättningen. Den integrerade havspolitiken omfattar sådana åtgärder som berättigar till stöd
från fonden och som gäller exempelvis försvars- och gränsbevakningsväsendet och för vars del
riket enligt 27 § i självstyrelselagen har lagstiftningsbehörighet. För förvaltningen och
genomförandet av programmet i landskapet Åland svarar landskapet i enlighet med
självstyrelselagen, och denna lag ska inte tillämpas i landskapet Åland. I 59 b § 3 mom. i
självstyrelselagen föreskrivs det att om medlemsstaterna enligt gemenskapsrätten i ett sådant
fall där både landskapet och riket har behörighet får utse endast en förvaltningsmyndighet, utser
riket denna myndighet. När denna myndighet fattar ett beslut som annars skulle höra till
landskapets behörighet, ska beslutet fattas i enlighet med landskapsregeringens ståndpunkt. Det
operativa programmets myndigheter som förutsätts enligt artikel 65 i allmänna förordningen
ska utses inom det operativa programmet för Finland med iakttagande av den princip som anges
i självstyrelselagen, så att landskapsregeringen ska sköta de uppgifter som hör till
myndigheterna i fråga i landskapet Åland med undantag för de officiella kontakterna med
Europeiska kommissionen vilka ska skötas genom rikets myndigheter.
2 §. Förhållande till annan lagstiftning. Paragrafen klargör hur lagen förhåller sig till
Europeiska unionens lagstiftning. I momentet uppräknas Europaparlamentets och rådets
förordningar som är direkt tillämpliga i medlemsstaterna och som preciseras och kompletteras
genom den föreslagna lagen till de delar förordningarna förutsätter nationella regler och medger
nationellt handlingsutrymme. Förordningarna är Europaraparlamentets och rådets förordning
(EU) Nr [XX/2020] om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis
omställning samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder

och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för
gränsförvaltning och visering (allmänna förordningen) samt Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr [XX/2020] om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av
rådets förordning (EU) nr 508/2014 (specialförordningen).
I paragrafens 2 mom. föreslås en hänvisning till statsunderstödslagen. I sådana fall då det i den
allmänna förordningen, specialförordningen eller den föreslagna lagen finns en
specialbestämmelse som gäller en viss omständighet ska denna tillämpas i stället för
statsunderstödslagen. Specialbestämmelserna är huvudsakligen baserade på Europeiska
unionens lagstiftning. Eftersom paragrafen ska innehålla en hänvisning till statsunderstödslagen
ska ur lagen strykas de paragrafer som fanns där under programperioden 2014–2020 och som
gäller upplysnings- och biståndsskyldighet, återbetalning av stöd och återkrav av stöd,
förrättande av inspektion samt ändringssökande. På detta sätt skapas klarhet i den lag som ska
stiftas och samordnas praxisen i fråga om andra understöd som närings-, trafik- och
miljöcentralerna beviljar. Det ska inte längre föreskrivas särskilt om ändringssökande, eftersom
bestämmelserna om ändringssökande i statsunderstödslagen och förvaltningslagen ska
tillämpas. Ändringssökandet ska således ändras jämfört med programperioden 2014–2020, så
att det ska vara möjligt att begära omprövning av beslut som fattats av närings-, trafik- och
miljöcentraler samt utvecklings- och förvaltningscentret, vilka är statsbidragsmyndigheter.
Jord- och skogsbruksministeriets beslut får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen
i enlighet med lagen om rättegång i förvaltningsärenden.
3 §. Definitioner. I denna paragraf definieras de centrala begrepp som används i lagen.
Enligt 1 punkten avses med operativt program ett operativt program enligt artikel 16 i allmänna
förordningen genom vilken fonden genomförs på det nationella planet. Enligt artikel 9.1 i
specialförordningen ska varje medlemsstat utarbeta ett samlat operativt program för
genomförandet av de unionsprioriteringar som ska medfinansieras genom Europeiska havs- och
fiskerifonden. Därför ska det operativa programmets geografiska tillämpningsområde omfatta
hela Finlands territorium, dvs. också landskapet Åland. Det operativa programmets innehåll
definieras i allmänna förordningen.
Enligt 2 punkten avses med lokal fiskeaktionsgrupp en lokal aktionsgrupp enligt artikel 27 i
allmänna förordningen; gruppen består av lokala privata och offentliga aktörer och ingen
enskild intressegrupp utövar bestämmande inflytande över beslutsfattandet. De lokala
aktionsgrupperna genomför åtgärder i enlighet med lokala strategier och stöder nätbildningen
och samarbetet med andra regionala aktörer.
Enligt 3 punkten avses med lokal strategi en lokalt ledd utvecklingsstrategi i enlighet med
artikel 26 i allmänna förordningen. Den lokala aktionsgruppen utarbetar en strategi i samarbete
med invånarna och aktörerna inom regionen och svarar för genomförandet av den. Strategin styr
den lokala aktionsgruppens styrelsearbete, när styrelsen fattar beslut om vilka projekt som ska
bifallas i fråga om finansiering.
Enligt 4 punkten avses med finansieringskvoten för en lokal fiskeaktionsgrupp den finansiering
som jord- och skogsbruksministeriet har anvisat en lokal fiskeaktionsgrupp för genomförande
av en lokal strategi.

2 kap. Myndigheter och andra organ
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4 §. Jord- och skogsbruksministeriets uppgifter. I paragrafen föreslås bestämmelser om jordoch skogsbruksministeriets uppgifter i samband med genomförandet av Europeiska havs- och
fiskerifondens nationella operativa program. I motsats till den gällande lagstiftningen har jordoch skogsbruksministeriets ansvar i dess helhet samlats i en enda paragraf (med undantag för
det mer detaljerade ansvaret i fråga om informationssystemet), och exempelvis bestämmelser
om revisionsmyndigheten inte ska utfärdas i en separat paragraf. Jord- och
skogsbruksministeriets ansvar förblir i stort sett oförändrade jämfört med programperioden
2014–2020.
Enligt 1 punkten ska ministeriet svara för beredningen av det operativa programmet och
ändringar i det samt planeringen av genomförandet av programmet. Enligt allmänna
förordningen och specialförordningen ska medlemsstaterna utarbeta ett operativt program för
att genomföra fonden. Det operativa programmets innehåll definieras i allmänna förordningen.
Enligt 2 punkten ska ministeriet svara för lämnande av förslag om ändringar av liten betydelse
i det operativa programmet till Europeiska kommissionen för godkännande. Bestämmelsen
utgör ett undantag från 3 § 10 punkten i reglementet för statsrådet där det föreskrivs att förslag
till Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program för Finland godkänns vid
statsrådets allmänna sammanträde. Ändringar av liten betydelse är exempelvis ändringar av
teknisk natur och sådana ändringar som inte innebär någon ändring av programmets riktlinjer
av principiell natur. Som ändringar av liten betydelse skulle kunna betraktas t.ex. ändringar av
indikatorer som används vid övervakningen av det operativa programmet.
Enligt 3 punkten ska ministeriet svara för planeringen av användningen av medlen för det
operativa programmet och beredningen av fördelningen av medlen mellan de aktörer som sköter
de uppgifter som avses i denna lag. Med detta avses särskilt ansvaret för budgeteringen av
programmets offentliga medel och för beredningen i anslutning till statsrådets beslut med vilket
unionens och statens medfinansiering för det operativa programmet delas ut till de förmedlande
organen. Ministeriet ska dessutom svara för bl.a. allokeringen av medel till lokala
fiskeaktionsgrupper och till olika åtgärder inom ramen för planen för finansiering av det
operativa programmet. Enligt 4 punkten ska ministeriet svara för att den finansieringsandel som
Europeiska unionen svarar för inom det operativa programmet och som gäller landskapet Åland
anvisas Ålands landskapsregering, Enligt 5 punkten ska ministeriet svara för fastställandet av
kriterierna för valet av lokala fiskeaktionsgrupper, för inrättandet av en urvalskommitté och för
godkännandet av de lokala strategier som urvalskommittén valt i enlighet med artikel 26 i
allmänna förordningen.
Enligt 6 punkten ska ministeriet fungera som sådan förvaltningsmyndighet för det operativa
programmet som avses i artikel 65.1 i allmänna förordningen och svara för skötseln av de
uppgifter som i artikel 66 i allmänna förordningen åläggs myndigheten. Uppgifterna som
förvaltningsmyndighet ska skötas av jord- och skogsbruksministeriets naturresursavdelning på
samma sätt som under programperioden 2014−2020. Förvaltningsmyndighetens uppgifter är
huvudsakligen desamma som under programperioden 2014−2020. Förvaltningsmyndigheten
ska ansvara för förvaltningen av programmet, med syftet att programmets mål ska uppnås.
Förvaltningsmyndigheten ansvarar bl.a. för fastställandet av kriterierna för och förfarandena vid
valet av projekt i enlighet med artikel 67 i allmänna förordningen. I den lag som gäller
programperioden 2014–2020 finns bestämmelser om ansökningstid och ansökningsförfarande i
en separat paragraf där jord- och skogsbruksministeriet ges rätt att inleda tidsbundna
ansökningsförfaranden. Detta utgör dock en väsentlig del av förvaltningsmyndighetens ansvar
om vilket det föreskrivs i allmänna förordningen. Därför finns det inte något behov att utfärda
en
särskild
bestämmelse
om
ansökningstid
och
ansökningsförfarande.
Förvaltningsmyndigheten ansvarar dessutom för uppgifter med anknytning till förvaltningen av
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programmen i enlighet med artikel 68 i allmänna förordningen, för stödet till
övervakningskommitténs arbete enligt artikel 69 i allmänna förordningen samt för
övervakningen av förmedlande organ. Förvaltningsmyndigheten svarar också för att de
uppgifter om varje projekt som behövs för övervakning, utvärdering, ekonomisk förvaltning,
kontroller och revisioner registreras och lagras i ett elektroniskt system för datautbyte samt för
att uppgifternas säkerhet, integritet och konfidentialitet och autentisering av användarna
säkerställs. Det ansvar och de förpliktelser som hänför sig till systemet för elektroniskt
datautbyte preciseras i 27 och 28 § i lagförslaget. Ett nytt ansvar som föreslås för
förvaltningsmyndigheten är att utarbeta en strategi för riskhantering enligt artikel 68 i allmänna
förordningen. Förvaltningskontrollerna, dvs. kontrollen av utgifter, ska vara riskbaserade och
stå i rätt proportion till de risker som identifierats i riskhanteringsstrategin.
Förvaltningsmyndigheten ansvarar också för öppenheten i genomförandet av fonderna och
kommunikationen om programmen. Närmare bestämmelser om den finns i artikel 44 i allmänna
förordningen.
Enligt 7 punkten ska ministeriet svara för skötseln av uppgifter i anknytning till den
redovisningsfunktion som avses i artikel 70 i allmänna förordningen. Enligt artikel 66.2 i
allmänna förordningen kan den förvaltande myndigheten svara för redovisningsfunktionen eller
anförtro den till ett annat organ. Om uppgiften anförtros till ett annat organ ska det andra organet
vara ansvarig myndighet. Redovisningsfunktionen kommer att vara placerad i styrnings- och
ekonomienheten vid jord- och skogsbruksministeriets förvaltnings- och utvecklingssektor på
samma sätt som funktionen som attesterande myndighet under programperioden 2014−2020.
Redovisningsfunktionens uppgifter motsvarar huvudsakligen den tidigare attesterande
myndighetens uppgifter. Den viktigaste skillnaden är att redovisningsfunktionen enligt artikel
70 i allmänna förordningen inte ska ha rätt att genomföra sådana granskningar på
stödmottagarnivån som den attesterande myndigheten tidigare haft rätt till. Förvaltnings- och
kontrollsystemet har till denna del förenklats och eventuella överlappande funktioner har
eliminerats i syfte att minska risken för att stödmottagarna blir föremål för överlappande
granskningar på olika nivåer. En av de viktigaste uppgifterna för redovisningsfunktionen är bl.a.
att utfärda och skicka betalningsansökningar till Europeiska kommissionen i enlighet med
artiklarna 85 och 86 i allmänna förordningen samt att upprätta räkenskaperna i enlighet med
artikel 92 och registrera alla delar av räkenskaperna i ett elektroniskt system.
Förvaltningsmyndighetens uppgifter och redovisningsfunktionens uppgifter vid ministeriet ska
hållas åtskilda från varandra i enlighet ned artikel 65.4 i allmänna förordningen och med
iakttagande av principen om sund ekonomisk förvaltning.
Enligt 8 punkten ska ministeriet svara för uppgifterna för en sådan oberoende
revisionsmyndighet som avses i artiklarna 85.1 och 65.2 samt för skötseln av de uppgifter som
i artikel 71 i allmänna förordningen ålagts den. Jord- och skogsbruksministeriets enhet för intern
revision ska vara revisionsmyndighet på motsvarande sätt som under programperioden
2014−2020. Bestämmelserna om revisionsmyndighetens uppgifter finns huvudsakligen i artikel
71 i allmänna förordningen. Den väsentligaste skillnaden i revisionsmyndighetens uppgifter
jämfört med programperioden 2014−2020 är att det inte längre krävs anknytande
revisionsrapporter eller revisionsuttalanden i samband med urvalsprocessen avseende
myndigheter. Revisionsmyndighetens viktigaste uppgift är att genomföra systemrevisioner,
insatsrevisioner och räkenskapsrevisioner i syfte att ge Europeiska kommissionen en oberoende
försäkran om att förvaltnings- och kontrollsystemen fungerar effektivt och att utgifterna i de
räkenskaper som lämnas till kommissionen är lagliga och korrekta. Revisionsarbetet ska utföras
i enlighet med internationellt vedertagna revisionsstandarder. Revisionsmyndigheten ska också
årligen lämna kommissionen ett revisionsuttalande och en revisionsrapport på motsvarande sätt
som under programperioden 2014−2020. Revisionsmyndigheten ska dessutom utarbeta en
revisionsstrategi som bygger på en riskbedömning och som beaktar en beskrivning av
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förvaltnings- och kontrollsystemet och omfattar systemrevisioner och projektrevisioner.
Revisionsmyndigheten ska beakta principerna om en enda revision enligt artikel 74 i allmänna
förordningen som ett sätt att undvika överlappande revisioner som utförs av olika
revisionsmyndigheter för det projekt som finansieras. Dessutom ger de utökade arrangemangen
enligt artiklarna 77 och 78 i allmänna förordningen revisionsmyndigheten en möjlighet att
minska antalet revisioner. Ett väsentligt krav för att få tillämpa de förenklade arrangemangen är
att kommissionen i sina offentliggjorda årliga verksamhetsrapporter för de två föregående åren
har bekräftat att programmets förvaltnings- och kontrollsystem fungerar effektivt och att den
totala felprocenten för varje år ligger under 2 procent.
Enligt 9 punkten ska ministeriet utse en sådan kommunikationsansvarig för programmet som
avses i artikel 43.2 i allmänna förordningen. Enligt den allmänna förordningen ska varje
förvaltningsmyndigheten ha en kommunikationsansvarig för varje program. Att utse en
kommunikationsansvarig är en ny uppgift för ministeriet.
I paragrafens 2 mom. föreslås det att i syfte att säkerställa att programmet genomförs enhetligt
och effektivt styr och övervakar jord- och skogsbruksministeriet närings-, trafik- och
miljöcentralerna, närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas
utvecklings- och förvaltningscenter (utvecklings- och förvaltningscentret) och
fiskeaktionsgrupperna när dessa utför uppgifter som anges i denna lag. Jord- och
skogsbruksministeriet ska ha möjlighet att ge anvisningar för att säkerställa att enhetliga
förfaranden och likabehandling av stödmottagarna inom olika regioner förverkligas när
förmedlande organ eller lokala fiskeaktionsgrupper sköter de uppgifter som
förvaltningsmyndigheten har ålagt dem. Jord- och skogsbruksministeriet ska genom anvisningar
och utbildning också i övrigt säkerställa att tillämpningspraxisen i samband med beviljandet av
stöd inte leder till sådan särbehandling av dem som ansöker om stöd hos närings-, trafik- och
miljöcentralerna och inom områdena för olika lokala fiskeaktionsgrupper som strider mot
jämlikhetsprincipen i 6 § i grundlagen. Jord- och skogsbruksministeriet ska dessutom sträva
efter att säkerställa att förvaltnings- och kontrollsystemen fungerar exempelvis genom
administrativa styrningsbesök på närings-, trafik- och miljöcentralerna.
5 §. Övervakningskommitté. I paragrafen föreslås bestämmelser om en övervakningskommitté
som ska övervaka genomförandet av programmet. Bestämmelser om övervakningskommittén
föreslås i 1 mom. Bestämmelser om kommitténs uppgifter och sammansättning finns i artiklarna
33−35 i allmänna förordningen. Övervakningskommittén ska tillsammans med
förvaltningsmyndigheten övervaka hur programmet framskrider och hur målen uppnås.
Övervakningskommittén ska också godkänna de urvalskriterier som tillämpas i programmet,
fondernas prestationsrapporter samt utvärderingsplanen och betydande förändringar i
programmet. En övervakningskommitté ska inrättas enligt artikel 33 i den allmänna
förordningen inom tre månader efter det att medlemsstaten underrättades om beslutet om
godkännandet av programmet. Övervakningskommittén ska tillsättas av statsrådet på samma
sätt som för programperioden 2014−2020. Statsrådet föreslås också utse
övervakningskommitténs ordförande. Jord- och skogsbruksministeriet kan besluta om ändringar
som gäller ledamöterna i kommittén. Övervakningskommittén kan även kalla experter till
kommittén.
I paragrafens 2 mom. konstateras att övervakningskommitténs uppgifter är offentliga
förvaltningsuppgifter. Således blir de allmänna förvaltningslagarna tillämpliga. Vid skötseln av
offentliga förvaltningsuppgifter enligt 124 § i grundlagen ska garantier för en god förvaltning
beaktas. En av dem är offentlighetsprincipen. Enligt 4 § 2 mom. i lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet gäller vad som föreskrivs om en myndighet även
sammanslutningar, inrättningar, stiftelser och enskilda personer som utövar offentlig makt och
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som enligt en lag, en bestämmelse eller en föreskrift som meddelats med stöd av en lag eller en
förordning utför ett offentligt uppdrag. Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas
verksamhet ska lagen i fråga tillämpas endast till den del det är fråga om utövning av offentlig
makt. Av denna anledning föreslås i 2 mom. en specialbestämmelse om tillämpning av lagen
om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Lagen ska tillämpas vid skötseln av offentliga
förvaltningsuppgifter oberoende av om det är fråga om utövning av offentlig makt eller inte. I
2 mom. föreslås dessutom bestämmelser om straffrättsligt tjänsteansvar och skadeståndsansvar.
I 3 mom. föreslås det att närmare bestämmelser om övervakningskommitténs sammansättning
och mandatperiod får utfärdas genom förordning av statsrådet.
6 §. Förmedlande organ och statsbidragsmyndigheter. Den förvaltande myndigheten får enligt
artikel 65.3 i allmänna förordningen ange ett eller flera organ som ska utföra vissa uppgifter
under myndighetens ansvar. Dessa myndigheter ska benämnas förmedlande organ.
Överenskommelser mellan den förvaltande myndigheten och de förmedlande organen ska
dokumenteras skriftligen. Enligt paragrafens 1 mom. ska närings-, trafik- och miljöcentralerna
samt utvecklings- och förvaltningscentret vara förmedlande organ. Det föreslås dessutom att
nämnda aktörer även ska vara statsbidragsmyndigheter enligt statsunderstödslagen. Enligt 4 §
1 punkten i statsunderstödslagen avses med statsbidragsmyndighet den myndighet till vars
uppgifter ärenden som gäller statsunderstödet i fråga hör enligt lagstiftningen. Enligt
paragrafens 2 mom. ska det förmedlande organet inom sitt verksamhetsområde svara för de i
denna lag föreskrivna uppgifterna samt de uppgifter som föreskrivits för organet genom
förordning av statsrådet. Närings-, trafik- och miljöcentralerna och utvecklings- och
förvaltningscentret är det operativa programmets förmedlande organ som ska svara bl.a. för
beviljande och utbetalning av stöd. De ska även svara för registrering av uppgifter i det
elektroniska informationssystemet och för de administrativa kontrollerna av stödansökningar
samt för inspektionerna på plats. Genom det föreslagna momentet görs det möjligt att överföra
förvaltningsmyndighetens uppgifter av verkställighetsnatur till närings-, trafik- och
miljöcentralerna samt utvecklings- och förvaltningscentret. Närings-, trafik- och
miljöcentralerna och utvecklings- och förvaltningscentret har varit förmedlande organ även
under programperioden 2014−2020. I 2 mom. ska preciseras att de förmedlande organen svarar
inom sitt verksamhetsområde för de uppgifter som föreskrivits för organen.
7 §. Lokal fiskeaktionsgrupp En lokal fiskeaktionsgrupp ska i enlighet med artikel 27 i allmänna
förordningen svara för genomförandet och övervakningen av samt för informationen on den
lokala strategi för utveckling av regionen som gruppen utarbetat. Enligt allmänna förordningen
hör till den lokala aktionsgruppens uppgifter bl.a. att främja de lokala aktörernas
utvecklingskapacitet, införa ett urvalsförfarande och objektiva kriterier för urval, svara för valet
av insatser, övervaka genomförandet av strategin och genomföra utvärderingar kopplade till
strategin. Eftersom den lokala aktionsgruppens uppgifter direkt fastställs i förordningen finns
det inte något behov att i en nationell lag föreskriva om lokala aktionsgruppers uppgifter på
motsvarande sätt som i den lagstiftning som gäller programperioden 2014–2020. I 1 mom.
föreslås bestämmelser om behörighetsvillkoren för en lokal fiskeaktionsgrupp. En lokal
fiskeaktionsgrupp ska ha tillräckliga funktionella och administrativa förutsättningar för att den
ska kunna sköta de uppgifter som i lagstiftning ålagts den. Det kan säkerställas att gruppen har
tillräckliga funktionella och administrativa förutsättningar om sökanden är en registrerad
förening. De förvaltande myndigheterna ska enligt allmänna förordningen säkerställa att de
lokala aktionsgrupperna antingen väljer en partner inom gruppen som samordnande partner i
administrativa och ekonomiska frågor, eller att de tillsammans bildar en lagligt etablerad
gemensam struktur. Det kan antas att redan verksamma grupper som har förvaltats av
landsbygdsfondens Leadergrupper ansöker om att få bli lokala fiskeaktionsgrupper under den
kommande perioden. Leadergrupperna är registrerade föreningar.
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I paragrafens 2 mom. konstateras det att lokala fiskeaktionsgruppers uppgifter är offentliga
förvaltningsuppgifter. Således blir de allmänna förvaltningslagarna tillämpliga. Vid skötseln av
offentliga förvaltningsuppgifter enligt 124 § i grundlagen ska garantier för en god förvaltning
beaktas. En av dem är offentlighetsprincipen. Enligt 4 § 2 mom. i lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet gäller vad som föreskrivs om en myndighet även
sammanslutningar, inrättningar, stiftelser och enskilda personer som utövar offentlig makt och
som enligt en lag, en bestämmelse eller en föreskrift som meddelats med stöd av en lag eller en
förordning utför ett offentligt uppdrag. Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas
verksamhet ska lagen i fråga tillämpas endast till den del det är fråga om utövning av offentlig
makt. Av denna anledning föreslås i 2 mom. en specialbestämmelse om tillämpning av lagen
om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Lagen ska tillämpas vid skötseln av offentliga
förvaltningsuppgifter oberoende av om det är fråga om utövning av offentlig makt eller inte. I
2 mom. föreslås dessutom bestämmelser om straffrättsligt tjänsteansvar och skadeståndsansvar.
8 §. Samordning av det operativa programmet. I paragrafen föreslås bestämmelser om den
nationella och den regionala samordningen av de åtgärder som fastställts i det operativa
programmet med övriga fondprogram och finansieringsinstrument som hör till den
gemensamma strategiska ramen. I fråga om samordningen föreslås det inga ändringar jämfört
med lagstiftningen om programperioden 2014–2020. Jord- och skogsbruksministeriet ska svara
för den nationella samordningen. Närings-, trafik- och miljöcentralerna ska svara för den
regionala samordningen, och i fråga om de lokala strategierna ska de lokala
fiskeaktionsgrupperna svara för samordningen.
3 kap. Åtgärder som stöds, villkor för beviljande av stöd och godtagbara kostnader
9 §. Åtgärder som stöds. I paragrafen föreslås bestämmelser om åtgärder som stöds. Paragrafen
är ny jämfört med den lag som reglerar programperioden 2014–2020. Genom paragrafen
förtydligas det att de åtgärder som ska stödas definieras närmare i det operativa programmet.
Ur det operativa programmet finansieras huvudsakligen investerings- och utvecklingsprojekt. I
paragrafen definieras närmare olika typer av projekt, eftersom bl.a. olika stödnivåer och
beslutsvillkor tillämpas på projekten. Utöver investerings- och utvecklingsprojekt ska det vara
möjligt att genom det operativa programmet stödja också andra typer av åtgärder som fastställts
i det operativa programmet. Till sådana hör t.ex. kompensation som kan betalas för de skador
som sälar orsakar.
Enligt 2 mom. avses med utvecklingsprojekt tidsbunden utvecklingsverksamhet som baserar sig
på en plan och vars syfte inte är att ge stödmottagaren direkt ekonomisk fördel och vars resultat
kan tillgodogöras allmänt.
Enligt 3 mom. avses med investering uppförande, utvidgande, reparation eller förvärv av en
byggnad, konstruktion eller anläggning samt annat förvärv av materiella eller immateriella
anläggningstillgångar. Med immateriella anläggningstillgångar kan avses bl.a. patent,
varumärke, mönsterrätt, upphovsrätt, dvs. all sådan värdeskapande egendom som inte utgör
fysiska eller finansiella tillgångar.
10 §. Allmänna villkor för beviljande av stöd. I paragrafen föreskrivs om de allmänna villkoren
för beviljande av stöd. Stöd beviljas alltid på basis av prövning så att beviljandet av stöd,
stödbeloppet och ändamålet med stöd är beroende av bidragsmyndighetens beslut som denna
fattar på basis av sin prövningsrätt. Även om stöd ansöks för ett ändamål som omfattas av det
operativa programmet och som uppfyller villkoren i bestämmelserna om stödet, har den sökande
inte någon subjektiv rätt till stöd. Den prövning som görs av den myndighet som fattar beslut
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om stöd styrs bl.a. av det operativa programmet och den strategi som ingår i det, de
urvalskriterier som godkänts av övervakningskommittén för det operativa programmet samt
förvaltningsmyndighetens, dvs. jord- och skogsbruksministeriets, anvisningar som syftar till att
harmonisera tillämpningspraxisen hos de myndigheter som beviljar stöd. Myndigheten kan
dessutom alltid beakta andra omständigheter, t.ex. sådana som har att göra med lokal
sakkunskap, marknadsläget eller fiskerinäringen.
I 1 punkten förutsätts att stöd kan beviljas i enlighet med de åtgärder som beskrivs i det operativa
programmet. De åtgärder som ska stödjas och de krav som ställs på stödmottagare definieras i
det operativa programmet. I paragrafens 2 mom. föreskrivs det att stödet bör vara motiverat med
tanke på de mål som ställts upp för dess användning, och att stödet på ett betydande sätt ska
bidra till genomförandet av projektet. Som betydande inverkan betraktas bl.a. det att
verksamheten inte är möjlig utan stödet eller att genomförandet skulle bli väsentligt mer
begränsat eller väsentligt mer anspråkslöst utan stödet. Enligt 3 punkten får stödet inte användas
som allmänt stöd för verksamheten. Stödet ska riktas till utveckling av verksamheten på det sätt
som beskrivs i projektplanen.
11 §. Krav som gäller stödmottagare. I paragrafen föreskrivs om de allmänna krav som ställs
på stödmottagare. De mer detaljerade kraven på stödmottagarna ska definieras i det operativa
programmet för Finland. Enligt 1 mom. ska stödmottagaren vara en juridisk person eller en
fysisk person med rättshandlingsförmåga. Med rättshandlingsförmåga avses i praktiken det att
personen fyllt 18 är när ansökan om stöd görs anhängig. En ytterligare förutsättning är att en
juridisk person har ett verksamhetsställe och en fysisk person har sin vanliga vistelseort inom
det operativa programmets tillämpningsområde. Det skulle strida mot Europeiska unionens
lagstiftning om man krävde att stödmottagaren (när denna är en juridisk person) ska ha sitt
huvudsakliga verksamhetsställe i den medlemsstat som beviljar stöd, och kravet angående
verksamhetsställe betyder alltså att stödmottagaren åtminstone ska ha en filial i Finland.
I 2 mom. förutsätts det att om flera aktörer genomför ett projekt gemensamt (samprojekt) ska
samtliga sökande som ansöker om stöd för samprojektet uppfylla de krav som ställs på
stödmottagaren. Därigenom säkerställs att man inte genom samprojekt kan kringgå de krav som
ställs på stödmottagare.
I paragrafens 3 mom. föreskrivs att stödmottagaren ska ha tillräckliga ekonomiska
förutsättningar att genomföra projektet. En mottagare av investeringsstöd ska dessutom ha
förutsättningar för lönsam verksamhet, om det inte är fråga om en allmännyttig investering.
Stödmottagaren ska dessutom ha förutsättningar att svara för kontinuiteten i den verksamhet
som åstadkommits genom projektet efter att projektet avslutats, om detta inte på grund av
projektets art är onödigt exempelvis vid forsknings- och utredningsprojekt av engångsnatur.
I 4 mom. föreskrivs det om villkoren för investeringsstöd som är avsett för fiskare. Enligt
förslaget ska investeringsstöd för fiskare kunna beviljas sådana i 88 § i lagen om fiske
(379/2015) avsedda kommersiella fiskare som hör till grupp I. Till grupp I enligt lagen om
fiske hör 1) fysiska personer eller sammanslutningar vars genomsnittliga omsättning av
försäljningen av fisk som fiskaren själv fångat eller av bearbetade fiskeriprodukter av sådan fisk
under de tre senaste räkenskapsperioderna överstiger det belopp som anges i 3 § 1 mom. i
mervärdesskattelagen (1501/1993), samt 2) fysiska personer eller sammanslutningar som under
registreringsåret eller under det år som föregår detta har börjat eller börjar bedriva kommersiellt
fiske och som lägger fram en av närings-, trafik- och miljöcentralen godkänd plan för det sätt
på vilket omsättningen av försäljningen av fisk eller av bearbetade fiskeriprodukter senast den
tredje räkenskapsperioden efter registreringen kommer att överstiga det belopp som anges i 3 §
1 mom. i mervärdesskattelagen. Det belopp som anges i mervärdesskattelagen är för närvarande
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10 000 euro. Genom bestämmelsen säkerställs att stödet används till att stödja
näringsverksamheten. Under programperioden 2014–2020 har förutsättningen för
investeringsstödet för fiskare i praktiken varit densamma trots att där inte hänvisas till grupp I
enligt 88 § i lagen om fiske. Detta beror på att lagstiftningen om programperioden 2014–2020
bereddes parallellt med den nationella lagen om fiske, och därför skulle definitionen av en
kommersiell fiskare som har yrket som huvudsyssla göras i lagen om Europeiska havs- och
fiskerifonden.
12 §. Godtagbara kostnader. I paragrafens 1 mom. föreskrivs att det grundläggande villkoret
för godtagbarheten av kostnader är att kostnaderna uppkommer efter det att stödansökan har
gjorts anhängig. Syftet är att bestämmelsen beaktar kravet angående den stimulanseffekt som
utgör en allmän princip och en förutsättning för statsstöd som beviljas företag i Europeiska
unionen, och det är ändamålsenligt att denna princip tillämpas även på det stöd som ur havsoch fiskerifonden beviljas särskilt företag. I Europeiska kommissionens riktlinjer för statligt
stöd och gruppundantagsförordningar anses stödet ha en stimulanseffekt om stödmottagaren har
lämnat in en stödansökan före projektet eller innan de arbeten som hänför sig till verksamheten
inleds. Avsikten är att stöd riktas till investeringar eller projekt som företag inte skulle ha inlett
utan stödet eller skulle genomföra dem mer begränsade eller på ett annat sätt. Detta ger
dessutom den som beviljar stöd möjlighet att utöva sådant inflytande att synpunkter som den
anser vara viktiga blir beaktade när projektet genomförs.
I paragrafens 2 mom. föreskrivs det dock om ett undantag från huvudregeln som innebär att
rätten till stöd i fråga om sådana åtgärder som gäller fiskeriövervakningen, programmet för
insamling av uppgifter för fiskerisektorn samt beredningen av lokala fiskeaktionsgruppernas
lokala strategier börjar från och med den 1 januari 2021 oberoende av när ansökan om stöd
gjorts anhängig. Detta skulle vara motiverat eftersom fiskeriövervakningen och programmet för
insamling av uppgifter för fiskerisektorn är myndighetsprojekt. Genom det undantag som gäller
beredningen av lokala fiskeaktionsgruppernas strategier säkerställs att något onödigt dröjsmål
inte uppstår inom den lokala utvecklingen vid bytet av programperiod. Fiskeövervakningen,
programmet för insamling av uppgifter för fiskerisektorn samt beredningen av lokala
fiskeaktionsgruppernas strategier har ingen direkt anknytning till ekonomiska aktiviteter, och
därför finns det inte något behov att tillämpa kravet angående stimulanseffekt.
I paragrafens 3 mom. föreslås det att stöd som ges i form av bidrag beviljas utifrån de faktiska
kostnaderna för projektet eller i enlighet med de bidragsformer som avses i artikel 48.1 i
allmänna förordningen. Enligt artikel 48 i allmänna förordningen kan utöver de faktiska
kostnaderna dessutom användas s.k. förenklade kostnadsmodeller, såsom engångsersättning,
enhetskostnader och schablonfinansiering. Syftet med kostnadsmodellerna i fråga är att minska
den administrativa bördan. De förenklade kostnadsmodellerna kräver inte någon
betalningsverifikatsbunden granskning utan myndigheten kan t.ex. betala ut stöd på basis av
prestationer eller slutresultatet.
I paragrafens 4 mom. föreslås det att vederlagsfritt arbete eller överlåtelse av produktionsinsats
kan godkännas som en del av projektets privata finansiering. Vederlagsfritt arbete kan bestå
t.ex. av stödmottagarens eget arbete för vilket någon lön inte betalas. Som vederlagsfritt arbete
betraktas också sådana arbetsinsatser som utan vederlag överlämnats till projektet trots att den
som överlämnar arbetsinsatsen betalar lön till den som utför arbetet. En sådan situation är vanlig
vid allmännyttiga projekt där projektets samarbetspartner utan vederlag till projektet överlåter
arbete som utförs av de anställda. Också en sådan situation är möjlig där en företagare som är
projektets samarbetspartner till ett allmännyttigt projekt utan vederlag överlåter arbete för vilket
någon lön inte betalas. Lönekostnaden för en person som är anställd hos stödmottagaren och
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utför arbete för projektet är en kostnad som berättigar till stöd också från den offentliga
finansiering som projektet får.
I paragrafens 5 mom. ges statsrådet bemyndigande att genom förordning av statsrådet utfärda
närmare bestämmelser om godtagbara kostnader och bidragsformer samt om användningen av
vederlagsfritt arbete eller vederlagsfri överlåtelse av produktionsinsats som privat finansiering
samt om specifikation, styrkande och totalt belopp av dessa kostnader.
13 §. Villkor för användning av stöd.
I paragrafens 1 mom. föreskrivs det om en traditionell begränsning som gäller överlåtelse av en
investering som fått stöd i projektet. Enligt bestämmelsen får objektet för en investering som
stöds inte överlåtas till någon annan innan den i stödbeslutet angivna användningstiden har
förflutit från betalningen av den sista stödposten. Enligt 2 mom. kan dock den myndighet som
beviljat stödet ge tillstånd till överlåtelse. Ansökan ska lämnas in före överlåtelsen. En
förutsättning för beviljande av tillstånd är att mottagaren av överlåtelsen uppfyller villkoren för
beviljande av stöd och att stödets användningsändamål inte förändras väsentligt. Av kravet att
stödets användningsändamål inte får förändras följer att stödet inte utan grund får gagna
exempelvis överlåtaren, utan stödet jämte förpliktelserna ska överföras till mottagaren av
överlåtelsen. I praktiken betyder detta bl.a. att stödet ska beaktas som en faktor som sänker
priset för överlåtelsen och att mottagaren av överlåtelsen skriftligt förbinder sig att iaktta
villkoren och begränsningarna i stödbeslutet. Bestämmelser om kravet angående insatsernas
varaktighet finns i artikel 59 i allmänna förordningen.
I paragrafens 2 mom. konstateras att något tillstånd dock inte behöver sökas om äganderätten
till ett företag som fått stöd överlåts, om den investering som stöds kvarstår i företaget i det syfte
som stödet har beviljats för och mottagaren av överlåtelsen är berättigad till stöd. Syftet med
bestämmelsen är att minska mängden onödigt administrativt arbete i situationer där överlåtelsen
av allt att döma inte påverkar uppfyllandet av villkoren för stöd. Stödmottagaren har dock
underrättelseskyldighet enligt 14 § 2 mom. i statsunderstödslagen också i de fall då något
tillstånd på förhand inte behöver begäras. Underrättelseskyldigheten omfattar sådana
förändringar som gäller stödmottagarens ställning eller verksamhet eller den åtgärd som stöds
och som kan inverka på förutsättningarna för betalning av stöd eller leda till återkrav av stöd.
Det att villkoren för stödet uppfylls övervakas dessutom genom den sedvanliga kontrollen av
projekt som fått stöd.
14 §. Bokföringsskyldighet. I paragrafen föreslås bestämmelser om stödmottagarens
bokföringsskyldighet, kraven angående bokföringen och om bevarandet av bokföringsmaterial.
Syftet med paragrafen är att garantera att stödmottagaren sköter bokföringen och bevarar
bokföringsmaterialet så att kostnaderna för en åtgärd som stöds, sådana som de ska inkluderas
i ansökan om utbetalning, är faktiska och kan verifieras i samband med behandlingen och
granskningen av ansökan om utbetalning.
Enligt paragrafens 1 mom. ska utgångspunkten vara bokföring enligt bokföringslagen
(1336/1997), om stödmottagaren ska iaktta den i sin verksamhet. Om stödmottagaren däremot
omfattas av 2 kapitlet i lagen om statsbudgeten (423/1988), tillämpas lagen även på bokföringen
för den verksamhet som beviljas stöd. Bokföringen ska alltid ordnas i överensstämmelse med
god bokföringssed. Dessutom ska bokföringen över den åtgärd som stöds och som ingår i
stödmottagarens bokföring utan svårighet kunna identifieras och avskiljas från den övriga
bokföringen.
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Enligt 2 mom. ska bokföringen över en åtgärd ordnas i enlighet med bokföringslagen, trots att
stödmottagaren inte är bokföringsskyldig för sin verksamhet i övrigt. Bokföringsskyldigheten
baserar sig på den uppgift som i artikel 68 i allmänna förordningen åläggs
förvaltningsmyndigheten och som går ut på att säkerställa att stödmottagaren har separata
räkenskaper över alla transaktioner som rör en insats, om kostnaderna ersätts på basis av faktiskt
uppkomna kostnader.
4 kap. Ansökan om och beviljande av stöd
15 §. Ansökan om stöd. Ansökan om stöd ska lämnas in elektroniskt via en nättjänst.
Stödansökan blir anhängig när den har sparats och skickats via den elektroniska nättjänsten.
Under programperioden 2014–2020 har målet varit att stödansökan i regel lämnas in via den
elektroniska nättjänsten. Möjligheten att ansöka om stöd med en pappersblankett ska nu strykas
ur lagen. Under programperioden 2014–2020 har cirka hälften av ansökningarna lämnats in
elektroniskt. Det stora antalet ansökningar på pappersblankett beror delvis på det att
informationssystemet inte var helt funktionsdugligt i början av programperioden samt på att en
stor del av ersättningarna för de skador som orsakas av sälar och skarvar ansöks med
pappersblankett. Behandlingen av ansökningar på pappersblankett orsakar betydande extra
kostnader för förvaltningen samt för utvecklingen och upprätthållandet av det elektroniska
systemet. Enligt artikel 63.7 i allmänna förordningen ska medlemsstaterna säkerställa att allt
informationsutbyte mellan understödstagarna och programmyndigheterna sker genom
elektroniska system för datautbyte. I fråga om Europeiska havs- och fiskerifonden ska kravet
uppfyllas senast vid utgången av 2023. Genom en övergång till enbart elektronisk ansökan kan
besparingar åstadkommas i kostnaderna för datasystemen och arbetstiden för dem som är
föredragande för stödansökningar. Användningen av det elektroniska systemet ökar dessutom
stödmottagarnas rättsskydd och jämlikhet. Övergången till enbart elektroniskt system garanterar
att alla ansökningar kan behandlas också under undantagsförhållanden. Ett av målen för
Programmet för främjande av digitalisering som statsrådet inrättat är att minska på antalet
pappers- och besöksärenden för dem som bedriver näringsverksamhet och att ge dem tillgång
till flera enbart digitala företagstjänster. Övergången till helt elektroniska förfaranden vid
ansökan om stöd från havs- och fiskerifonden stöder för sin del det nämnda målet för
programmet. Övergången till ett elektroniskt ansökningsförfarande ska underlättas genom att
det ordnas rådgivning särskilt för sådana grupper av stödmottagare som under programperioden
2014−2020 använt pappersblanketter för stödansökan. För att förfarandet med ansökningar via
nättjänsten ska löpa så smidigt som möjligt utarbetas klara anvisningar för användning av
nättjänsten och säkerställs att de förmedlande organen och de lokala fiskeaktionsgrupperna har
beredskap att hjälpa dem som ansöker om stöd via nättjänsten. Införandet av
informationssystemet orsakar inte något sådant dröjsmål under programperioden 2021−2027
som under programperioden 2014−2020, eftersom informationssystemets nättjänst kvarstår
oförändrad.
I paragrafens 1 mom. ingår dessutom en bestämmelse om att ansökan ska undertecknas. På
undertecknandet av ansökan ska lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer
(617/2009) tillämpas. Därigenom säkerställs att sådan elektronisk underskrift används som
motsvarar den elektroniska underskrift som definieras i Europaparlamentets och rådets direktiv
1999/93/EG 1, på det sätt som förutsätts i bilaga XII till allmänna förordningen.
16 §. Sökandens utredningsskyldighet. I paragrafen föreslås bestämmelser om att den som
ansöker om stöd utöver vad som i statsunderstödslagen föreskrivs om sökandens skyldighet att
lämna uppgifter dessutom ska lägga fram en utvecklingsplan. Utvecklingsplanen kan ge sådan
tilläggsinformation om arten av den verksamhet som ska stödas och om sökandens
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affärsverksamhetsstrategi som kan behövas vid prövningen av huruvida stöd ska beviljas.
Utvecklingsplanen ska vara obligatorisk endast när den medför tillräckligt mervärde för
prövningen av ansökan. Bestämmelser om utvecklingsplan har under programperioden 2014–
2020 utfärdats genom förordning av statsrådet. Utvecklingsplanen har enligt bestämmelserna i
statsrådets förordning varit obligatorisk under programperioden 2014–2020 om de totala
kostnaderna för en investering överstiger 100 000 euro. Utvecklingsplan kan krävas också vid
mindre projekt om utvecklingsplanen bedöms vara till nytta vid prövningen av huruvida stöd
ska beviljas.
I paragrafens 2 mom. ges statsrådet bemyndigande att utfärda närmare bestämmelser om
innehållet i och framläggandet av utvecklingsplan.
17 §. Ansökan om stöd ur finansieringskvoten för en lokal fiskeaktionsgrupp. I paragrafen
föreslås bestämmelser om förfarandet för ansökan om stöd ur finansieringskvoten för en lokal
fiskeaktionsgrupp. På förfarandet för ansökan om stöd tillämpas i övrigt de bestämmelser som
föreslås i 15 §. Det föreslås att paragrafens 1 mom. ändras så att ur momentet stryks kravet att
närings-, trafik- och miljöcentralen ska begära ett utlåtande om ansökan av den lokala
aktionsgruppen. När det finns ett elektroniskt informationssystem behöver närings-, trafik- och
miljöcentralen inte separat begära utlåtande av den lokala fiskeaktionsgruppen, utan
aktionsgruppen kan utan särskild begäran lämna sitt utlåtande om en ansökan om stöd ur
finansieringskvoten för en lokal fiskeaktionsgrupp direkt i det elektroniska
informationssystemet. Närings-, trafik- och miljöcentralen kan dock, så som det föreskrivs i
lagens 18 § 2 mom., inte avgöra en ansökan utan ett bifallande utlåtande från den lokala
fiskeaktionsgruppen. Vid bedömningen av ansökningar ska de lokala fiskeaktionsgruppernas
verksamhet styras av målen för det operativa programmet och den lokala strategin samt de
urvalskriterier som godkänts av övervakningskommittén.
Enligt paragrafens 2 mom. ska förfarandet med utlåtande inte tillämpas om den som ansöker
om stöd är en lokal fiskeaktionsgrupp. En lokal fiskeaktionsgrupp ska ansöka om stöd direkt
hos närings-, trafik- och miljöcentralen och den kan inte avge utlåtande om stödets
ändamålsenlighet när det gäller gruppens egen ansökan.
18 §. Beviljande av stöd. I paragrafen föreslås bestämmelser om förfaranden i samband med
beviljande av stöd. I paragrafens 1 mom. föreslås att närings-, trafik- och miljöcentralen ska
besluta om beviljande av stöd. I 2 mom. föreslås bestämmelser om att jord- och
skogsbruksministeriet i samband med att ett förfarande med en tidsbunden ansökan inleds kan
bestämma att närings-, trafik- och miljöcentralen ska besluta om beviljande av stöd efter att ha
fått ett utlåtande om ärendet av jord- och skogsbruksministeriet. Närings-, trafik- och
miljöcentralen ska få avvika från ministeriets utlåtande endast om beviljande av stödet strider
mot Europeiska unionens lagstiftning, den nationella lagstiftningen eller det operativa
programmet eller om centralen inte har tillräckligt med anslag för att finansiera åtgärden.
Genom förfarandet kan man vid nationella ansökningsförfaranden sörja för en enhetlig
prioritering mellan regionerna vid valet av projekt i situationer där anslagen inte räcker till för
att finansiera samtliga finansierbara projekt. Ministeriet skulle då vid behov genom sitt utlåtande
kunna avgöra vilka projekt som ska finansieras, om närings-, trafik- och miljöcentralerna annars
inte skulle kunna nå en gemensam lösning.
I 3 mom. föreskrivs att om stöd har ansökts ur finansieringskvoten för en lokal
fiskeaktionsgrupp är en förutsättning för att stöd beviljas att den lokala fiskeaktionsgruppen i
sitt utlåtande om ansökan har bifallit beviljandet av stöd. Utlåtandet från den lokala
fiskeaktionsgruppen är bindande för närings-, trafik- och miljöcentralen när centralen avgör en
stödansökan, dock med undantag av att stöd inte beviljas trots ett bifallande utlåtande från en
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lokal fiskeaktionsgrupp, om beviljande av stödet strider mot Europeiska unionens lagstiftning
eller den nationella lagstiftningen eller den lokala strategin eller om det anslag som finns i
finansieringskvoten för den lokala fiskeaktionsgruppen inte räcker till för att finansiera
åtgärden.
I 4 mom. bemyndigas statsrådet att utfärda närmare bestämmelser om åtgärder som ska
finansieras ur finansieringskvoten för en lokal fiskeaktionsgrupp. Målet är att göra en klar
åtskillnad mellan de åtgärder som ska få stöd så att det inte ska vara möjligt att ansöka om stöd
för samma åtgärd både via den lokala fiskeaktionsgruppen och direkt hos närings-, trafik- och
miljöcentralen. En klar arbetsindelning behövs med tanke på såväl förvaltningens smidighet
som förebyggande av sådana situationer där det för närings-, trafik- och miljöcentralen uppstår
en skyldighet enligt 3 mom. att bevilja stöd för ett projekt vars stödansökan centralen tidigare
har förkastat när stöd har ansökts direkt hos närings-, trafik- och miljöcentralen. Under
programperioden 2014–2020 har avgränsningen gjorts så att lokala aktionsgrupper inte kan
finansiera företags investeringsprojekt.
19 §. Beslutsfattande i projekt som gäller den integrerade havspolitiken. I paragrafen föreslås
bestämmelser om förfarandet för beslutsfattande i projekt som gäller den integrerade
havspolitiken. Den integrerade havspolitiken berör flera olika förvaltningsområden och
maritima funktioner av olika slag såsom ökning av informationen om marina områden,
bevakning av havsområden och kustbevakningens verksamhet. I paragrafens 1 mom. föreslås
att närings-, trafik- och miljöcentralen kan bevilja stöd för sådana åtgärder som avses i
specialförordningens artiklar om havspolitik endast i enlighet med en dispositionsplan som
fastställts av statsrådets kansli. I 2 mom. föreslås bestämmelser om det förfarande som ska
iakttas när dispositionsplanen fastställs. I 3 mom. föreslås att närings-, trafik- och miljöcentralen
ska vid behov sörja för en bedömning av projektförslagen och inhämta behövliga
expertutlåtanden. I 4 mom. föreskrivs att dispositionsplanen är bindande för närings-, trafikoch miljöcentralen, dock med undantag av att stöd inte beviljas om beviljande av stöd strider
mot Europeiska unionens lagstiftning eller den nationella lagstiftningen eller om de anslag som
centralen har att tillgå inte räcker till för beviljande av stöd. Överskridandet av den finansiella
ramen för åtgärden i fråga strider mot lagstiftningen och utgör som sådant också en grund för
att inte bevilja stöd. I 5 mom. föreskrivs att förfarandena enligt 2-4 mom. ska iakttas vid valet
av projekt också när stöd beviljas inom ramen för ett förfarande med en tidsbunden ansökan
som inleds av jord- och skogsbruksministeriet. I dispositionsplanen kan beskrivas utöver
konkreta åtgärder som kan finansieras dessutom också teman på vilka det öppna
ansökningsförfarandet ska tillämpas. I dispositionsplanen identifieras då temat för det
tidsbundna ansökningsförfarandet och den finansiering som reserverats för det. Jord- och
skogsbruksministeriet ska inleda förfarandet med en tidsbunden ansökan, och valet och
finansieringen av projekt på basis av ansökningsförfarandet ska ske enligt de principer som
anges i 2-4 mom. Förslaget motsvarar den praxis som tillämpades under programperioden
2014−2020 enligt vilken stöd beviljades i enlighet med en dispositionsplan som fastställts av
statsrådets kansli.
20 §. Beviljande av stöd på basis av en dispositionsplan som fastställts av jord- och
skogsbruksministeriet. I paragrafens 1 mom. föreslås att närings-, trafik- och miljöcentralen kan
bevilja stöd för tekniskt stöd och för fiskeövervakning på basis av en dispositionsplan som har
fastställts av jord- och skogsbruksministeriet. Samma förfarande kan iakttas vid beviljande av
stöd för fleråriga forsknings- och utvecklingsprogram. I dispositionsplanen ska stödmottagare,
verksamhet som stöds och beloppet av stöd fastställas. Målet för fleråriga forsknings- och
utvecklingsprogram är att målmedvetet lösa sådana problem som är väsentliga med tanke på
utvecklingen av näringen och att skapa och införa nya handlingsmodeller i syfte att sätta fart på
företags tillväxt. I praktiken ska stödet beviljas som ett samarbetsprojekt enligt 21 § där den
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samordnande aktören har tillräckliga förutsättningar för genomförande av omfattande
utvecklingsprogram i samarbete med andra offentliga aktörer och den privata sektorn. Att stöd
beviljas på basis av en dispositionsplan säkerställer på bästa möjliga sätt att forskningen och
utvecklingen kan riktas in på sådana mål som är centrala med tanke på utvecklandet av näringen.
Enligt 2 mom. ska den dispositionsplan som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet vara
bindande för närings-, trafik- och miljöcentralen, dock med undantag av att stöd inte beviljas
om beviljande av stöd strider mot Europeiska unionens lagstiftning eller den nationella
lagstiftningen eller om de anslag som centralen har att tillgå inte räcker till för beviljande av
stöd. Överskridandet av den finansiella ramen för åtgärden i fråga utgör också som sådant en
grund för att inte bevilja stöd.
21 §. Avtal om samarbetsprojekt. I paragrafen föreslås bestämmelser om avtal mellan
stödmottagare och dess innehåll när projektet genomförs som ett projekt med fler än en
stödmottagare. I 1 mom. föreskrivs det om en skyldighet för stödmottagarna i ett samprojekt att
ingå ett avtal om projektgenomförande och om att sådana avtal ska ha ett visst innehåll. Enligt
1 mom. 1 punkten ska avtalet ange de ömsesidiga rättigheterna, skyldigheterna och ansvaren
för parterna i samprojektet när det gäller projektgenomförandet. I avtalet fastställs det
ömsesidiga ansvaret mellan stödmottagarna i projektet exempelvis i en situation där en
stödmottagare inte är kapabel att genomföra sin del av projektet och projektet av denna
anledning inte genomförs alls eller projektet blir föremål för ett återkravsförfarande.
Fastställandet av skyldigheter och ansvar motsvarar bedömningen av riskhantering vid
genomförandet av projektet. Enligt 2 punkten ska avtalet ange vilken av parterna i samprojektet,
dvs. s.k. huvudsaklig genomförare, som ansvarar för kontakterna med den finansierande
myndigheten. Den huvudsakliga genomföraren ska också ansvara för den samordning mellan
stödmottagarna som behövs inom projektet. Meningen med att en aktör svarar för kontakterna
är att stödmottagarnas och myndigheternas administrativa börda minskar. Bestämmelserna om
Europeiska havs- och fiskerifonden har inte tidigare innehållit någon reglering om samprojekt.
I och med den föreslagna paragrafen etableras redan existerande praxis vid genomförandet av
samprojekt.

5 kap. Utbetalning av stöd
22 §. Ansökan om utbetalning. I paragrafen föreslås bestämmelser om ansökan om utbetalning.
Ansökan om utbetalning kan lämnas in endast elektroniskt via den nättjänst som avses i 27 §.
På samma sätt som i fråga om paragrafen som gäller ansökan om stöd ska möjligheten att
ansökan om utbetalning med pappersansökan strykas.
23 §. Utbetalning av stöd. I paragrafen föreslås bestämmelser om utbetalningen av stöd. Beslut
om utbetalning av stöd ska fattas av utvecklings- och förvaltningscentret på samma sätt som
under programperioden 2014−2020.
I 2 mom. föreslås bestämmelser om att beslutet om utbetalning av stöd dock ska fattas av
närings-, trafik- och miljöcentralen, om stöd betalas till åtgärden utan separat ansökan om
utbetalning. Man bör informera om praxisen alltid i samband med att ett tidsbestämt
ansökningsförfarande inleds. Under programperioden 2014−2020 har närings-, trafik- och
miljöcentralen fattat beslut om utbetalning av stöd när det har varit fråga om ersättningar som
betalas för skador som orsakats av sälar och skarvar.
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6 kap. Avbrytande och återkrav av stöd
24 §. Avbrytande av utbetalningen. I paragrafen föreslås bestämmelser om att
statsunderstödslagen ska iakttas vid avbrytandet av utbetalningen. I paragrafen föreslås
dessutom att om Europeiska unionens lagstiftning förutsätter att utbetalningen av stöd avbryts
ska närings-, trafik- och miljöcentralen bestämma att utbetalningen av stödet ska avbrytas.
Statsunderstödslagen lämnar statsbidragsmyndigheten prövningsrätt när det gäller att besluta
om avbrytande av utbetalningen av stöd, om Europeiska unionens lagstiftning förutsätter det.
När det gäller stöd som medfinansieras av EU och betalas ut från Europeiska havs- och
fiskerifonden existerar dock inte någon sådan prövningsrätt.
25 §. Återkrav. När det gäller återkrav föreslås det att förfarandena harmoniseras med
statsunderstödslagen. Därtill finns det dock behov att föreskriva om ett undantag från de
förfaranden som anges i statsunderstödslagen. I paragrafen föreslås att statsunderstödslagen inte
ska tillämpas om Europeiska unionens lagstiftning förutsätter att stödet återkrävs.
Statsunderstödslagen lämnar statsbidragsmyndigheten prövningsrätt när det gäller att besluta
om avbrytande av utbetalningen och om återkrav av stöd, om Europeiska unionens lagstiftning
förutsätter det. När det gäller stöd som medfinansieras av EU och betalas ut från Europeiska
havs- och fiskerifonden existerar dock inte någon sådan prövningsrätt, utan stödet ska återkrävas
om Europeiska unionens lagstiftning förutsätter det.
26 §. Förfaranden vid återkrav. Enligt det föreslagna 1 mom. beslutar närings-, trafik- och
miljöcentralen om återkrav. Förslaget innebär en ändring jämfört med programperioden 2014–
2020 då utvecklings- och förvaltningscentret har beslutat om återkrav av stödet. Prövningen av
återkrav ska överföras till den som beviljar stöd och som har en övergripande syn på de
omständigheter som är förenade med genomförandet av projektet. Den som beviljar stöd kan
bättre bedöma t.ex. hur förändringar i likviditeten under projekttiden, förändringar i
stödmottagarens verksamhet eller exceptionella omständigheter påverkar genomförandet av
projektet. Prövningen av återkrav är förmånligare ur stödmottagarens synvinkel när den som
fattar beslut skulle kunna överväga behovet av återkrav i förhållande till förutsättningarna och
villkoren för beviljande av stöd. Jord- och skogsbruksministeriet kan dock bestämma att
närings-, trafik- och miljöcentralen ska besluta om återkrav i ett projekt, om ministeriet anser
att förutsättningarna enligt 21 eller 22 § i statsunderstödslagen uppfylls. Denna möjlighet
behövs särskilt med tanke på sådana situationer där Europeiska kommissionen förutsätter att
medlemsstaten vidtar åtgärder. I egenskap av det operativa programmets förvaltningsmyndighet
svarar jord- och skogsbruksministeriet för att Finland som medlemsstat i Europeiska unionen
fullgör sin skyldighet att återkräva ett olagligt stöd. Under programperioden 2014–2020 har som
nedre gräns för återbetalning och återkrav av stöd tillämpats beloppet av 250 euro. Denna gräns
har tidigare härletts direkt från EU:s förordning. Nu när inga bestämmelser om saken finns på
EU-nivån, föreslås det att förfarandet harmoniseras med statsunderstödslagen. Den nedre
gränsen enligt statsunderstödslagen är 100 euro.
7 kap. Informationssystem för det operativa programmet
27 §. Syfte med informationssystemet. I paragrafen föreslås bestämmelser om inrättande av ett
informationssystem med tanke på beviljande, utbetalning, kontroll och återkrav av stöd samt
uppföljning av effekterna av stöd. Enligt artikel 63.7 i allmänna förordningen ska
medlemsstaterna säkerställa att allt informationsutbyte mellan understödstagarna och
programmyndigheterna sker genom elektroniska system för datautbyte. I bilaga XII till
allmänna förordningen ingår en närmare definition på ansvaret för de myndigheter som ansvarar
för operativa program med avseende på funktionen av det elektroniska systemet för datautbyte
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och utbytet av information. Ett pålitligt elektroniskt system för datautbyte för insamling, lagring
och bevaring av uppgifter med tanke på övervakningen, utvärderingen, medelsförvaltningen,
kontrollerna och revisionen, inklusive behövliga processer för att säkerställa informationens
säkerhet, integritet och konfidentialitet och för att verifiera vilka som är användare, är centrala
krav på förvaltnings- och kontrollsystemet också enligt allmänna förordningen.
Medlemsstaterna ska dessutom rapportera om framskridandet av det operativa programmet till
Europeiska kommissionen medelst formbundna rapporter, och sammanställandet av dessa
förutsätter att uppgifter registreras i ett informationssystem. I allmänna förordningen,
specialförordningen och den EU-lagstiftning på lägre nivå som antagits på basis av dem
definieras i mera detalj de uppgifter som ska samlas in och bevaras i det elektroniska systemet
för datautbyte.
Under programperioden 2014–2020 har Livsmedelsverket svarat för det tekniska
genomförandet och upprätthållandet av Europeiska havs- och fiskerifondens motsvarande
elektroniska system för datautbyte. Jord- och skogsbruksministeriet och Livsmedelsverket ska
på motsvarande sätt avtala om det tekniska genomförandet och upprätthållandet av det
elektroniska informationssystemet under programperioden 2021–2027. Målet är att fortsätta
med användningen av Livsmedelsverkets elektroniska ärendehanteringssystem Hyrrä och i den
inkludera också Europeiska havs- och fiskerifondens myndighetsfunktioner som tidigare utgjort
en separat tillämpning. Med tanke på övervakningens och rapporteringens smidighet är avsikten
att informationssystemet är gemensamt med landskapet Åland. Ett skilt avtal om detta ingås
mellan jord- och skogsbruksministeriet och landskapsregeringen.
I 2 mom. föreskrivs om jord- och skogsbruksministeriets, närings-, trafik- och
miljöcentralernas, utvecklings- och förvaltningscentrets och de lokala fiskeaktionsgruppernas
rätt att använda informationssystemet och den tillhörande informationsresursen i den
utsträckning som deras lagstadgade uppgifter förutsätter. Detta gör det möjligt för alla
myndigheter som är engagerade i förvaltningen av det operativa programmet samt i beviljande,
utbetalning, kontroll och återkrav av stöd att ha tillgång till även sådana uppgifter som
registrerats av andra användare. I många fall deltar alla föreslagna användare av
informationssystemet i behandlingen av samma projekt i olika skeden av projektet (exempelvis
ansökan om, beviljande, utbetalning och övervakning av stöd). Olika myndigheter ska ha olika
roller som användare av informationssystemet. Därigenom säkerställs att användarna kan läsa,
registrera och bearbeta information endast i den utsträckning som skötseln av vars och ens
lagstadgade uppgifter förutsätter. Genom ett informationssystem som används gemensamt av
myndigheter kan sådan information som behövs för skötseln av administrativa uppgifter fås
smidigare än med hjälp av skilda begäranden av information. Lokala fiskeaktionsgrupper ska
ha en egen roll som användare och de ska ha tillträde till sådan information som är nödvändig
för att de ska kunna sköta sina lagstadgade uppgifter. Den lokala fiskeaktionsgruppen ska
använda informationssystemet för att ta del av uppgifterna och rapportera om stöd som ansökts
om och beviljats samt betalats ut från gruppens finansieringskvot. En lokal fiskeaktionsgrupp
ska dock inte ha tillgång till uppgifterna om granskning och återkrav eller till sådana
sekretessbelagda uppgifter som har registrerats i informationssystemet i samband med ansökan
om utbetalning och utbetalningen av stöd. Varje aktör ansvarar för att riktiga och tillräckliga
uppgifter förs in i informationssystemet i enlighet med de uppgifter som föreskrivs för dem.
Enligt 3 mom. krävs det stark autentisering för att man ska få använda det informationssystem
som avses i paragrafen. Stark autentisering krävs av alla som använder informationssystemet.
I momentet ingår en hänvisning till lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska
tjänster (617/2009), där det föreskrivs om stark autentisering. I 4 mom. föreslås bestämmelser
om bevarande av de uppgifter som ingår i informationssystemet. I artikel 76 i allmänna
förordningen föreskrivs det att den förvaltande myndigheten ska se till att alla verifikat som rör
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en insats som får stöd bevaras under fem år räknat från den 31 december det år då den
förvaltande myndigheten gjorde den sista utbetalningen till understödstagaren. Återkrav kan
dock verkställas till och med när tio år har förflutit från den sista utbetalningen. Av denna
anledning ska uppgifterna bevaras en längre tid än de fem år som nämnts ovan.
28 §. Gemensamt personuppgiftsansvariga för informationssystemet. I 1 mom. föreslås att jordoch skogsbruksministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralerna och utvecklings- och
förvaltningscentret är gemensamt personuppgiftsansvariga för fondens informationssystem på
det sätt som avses i artikel 26 i dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679). Uppgiften som
gemensamt personuppgiftsansvariga åläggs de myndigheter som faktiskt upprätthåller
informationsresursens olika register och använder informationen i dem vid skötseln av sådana
uppgifter som anges i denna lag. I 2 mom. föreslås närmare bestämmelser om hur ansvar vid
registerföring fördelas mellan olika personuppgiftsansvariga. I egenskap av det operativa
programmets förvaltningsmyndighet ska jord- och skogsbruksministeriet styra registerföringen
och ansvara för de anknytande skyldigheterna och bära det ansvar som har att göra med den
allmänna funktionsdugligheten och informationssäkerheten hos registret. Enligt 3 mom. ska
närings-, trafik- och miljöcentralen och utvecklings- och förvaltningscentret vara gemensamt
personuppgiftsansvariga för informationsresursen i fråga om de uppgifter som de själva
registrerat i systemet, svara för andra skyldigheter för den personuppgiftsansvarige än de som
avses i 2 mom. samt besluta om utlämnande av de uppgifter som de själva registrerat.
29 §. Offentliggörande av uppgifter. I paragrafen föreskrivs det om offentliggörande av
uppgifterna om stödmottagare i enlighet med artikel 44 i allmänna förordningen. I allmänna
förordningen föreskrivs det om vilka uppgifter om stödmottagarna som ska publiceras på en
webbplats som förvaltningsmyndighetens upprätthåller. Uppgifter som publiceras är bl.a.
stödmottagarens namn, namnet på, tidpunkt för, syftet med och resultaten av den åtgärd som får
stöd, platsen där åtgärden genomförs, de totala kostnaderna och uppgifter om unionens
medfinansiering.
8 kap. Särskilda bestämmelser
30 §. Rätt att få uppgifter och lämna ut uppgifter. I paragrafen föreslås bestämmelser om rätten
för de myndigheter som sköter verkställighetsuppdrag i anslutning till stöd att få uppgifter och
om deras rätt att lämna ut uppgifter. I 29 § i offentlighetenslagen ingår en allmän bestämmelse
om myndigheters rätt att trots sekretessbestämmelserna lämna ut uppgifter till andra
myndigheter. Enligt bestämmelsen kan en myndighet lämna ut uppgifter ur sekretessbelagda
handlingar, om i lag särskilt tagits in uttryckliga bestämmelser om rätten att lämna ut eller att
få uppgifter. Enligt 1 mom. i den föreslagna paragrafen har jord- och skogsbruksministeriet,
närings-, trafik- och miljöcentralen och den som förrättar inspektioner trots
sekretessbestämmelserna rätt att av andra myndigheter eller andra som sköter offentliga
uppdrag få sådana uppgifter om sökanden eller stödmottagaren, dennes ekonomiska situation
och affärs- eller yrkesverksamhet eller om finansiering med offentliga medel eller andra
omständigheter som är nödvändiga för behandlingen av stödärendet. Rätten att få uppgifter är
en nödvändighet för ministeriet som en förvaltningsmyndighet som ansvarar för genomförandet
av programmet gentemot Europeiska unionens institutioner. Rätt att få uppgifter har också
närings-, trafik- och miljöcentralerna i egenskap av den myndighet som beviljar stöd samt den
som förrättar sådana inspektioner som gäller stödmottagare. Rätten att få uppgifter har
begränsats till sådana uppgifter som är nödvändiga för att ett ärende som gäller stöd ska kunna
avgöras. Till sådana hör från fall till fall bl.a. utredning av stödmottagarens ekonomiska
situation eller iakttagelser om stödmottagaren i samband med granskning eller utredning av
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finansieringen för en och samma åtgärd för att undersöka huruvida villkoren för beviljande av
stöd uppfylls.
I 2 mom. föreskrivs det om rätt att lämna ut uppgifter. Jord- och skogsbruksministeriet och
närings-, trafik- och miljöcentralerna ska trots bestämmelserna om sekretess ha rätt att till andra
myndigheter eller aktörer som sköter offentliga uppdrag eller till organ inom Europeiska
unionen lämna ut sådana uppgifter om stödmottagaren som erhållits vid skötseln av uppgifter
enligt denna lag och som är nödvändiga för skötseln av den inspektionsuppgift som föreskrivs
för myndigheten, aktören eller organet eller för utövandet av tillsyn över att Europeiska
unionens lagstiftning har följts. Information får således lämnas ut endast om den behövs för att
en myndighet eller en institution ska kunna sköta sina lagstadgade inspektionsuppgifter.
Information får dessutom lämnas ut för utövandet av tillsyn över att unionens lagstiftning har
följts. Utlämnandet av uppgifter skulle kunna ske via ett sådant tekniskt gränssnitt som avses i
22 § i informationshanteringslagen, om de förutsättningar som fastställs i lag uppfylls. Under
programperioden 2014–2020 har bestämmelser om Naturresursinstitutets rätt att få uppgifter
när det verkställer EU:s program för insamling av uppgifter utfärdats särskilt. De särskilda
bestämmelserna kan dock slopas, eftersom Naturresursinstitutet har ett i 2 § 3 mom. i lagen om
det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och
fiskerifonden definierat ansvar för uppdraget med insamling av uppgifter för fiskerisektorn och
således går det att med stöd av 2 mom. till Naturresursinstitutet lämna ut uppgifter för skötseln
av uppdraget i fråga.
31 §. Sökandens rätt att i informationssystemet följa behandlingen av ärendet. I paragrafen
föreslås bestämmelser om den sökandes rätt att i informationssystemet följa behandlingen av
sitt ärende. Den sökande ska ha rätt att följa behandlingen av och besluten i anslutning till ett
ärende som gäller ansökan om, utbetalning, inspektion och återkrav av stöd. Den sökande ska
dessutom ha rätt att följa behandlingen av uppgifterna om övervakningen av stödet. Med
övervakningsuppgifter avses sådana uppgifter som beskriver hur projektet genomförts och
uppgifter om projektets effekt som stödmottagaren lämnar till närings-, trafik- och
miljöcentralen och som närings-, trafik- och miljöcentralen fastställer.
32 §. Inspektionsrätt. I 1 mom. föreslås bestämmelser om jord- och skogsbruksministeriets
behörighet att förrätta inspektioner av dem som beviljar stöd och av stödmottagarna. Jord- och
skogsbruksministeriets inspektionsrätt hänför sig till skötseln av de uppgifter som
förvaltningsmyndighet och revisionsmyndighet som ålagts ministeriet särskilt. En motsvarande
rätt har enligt statsunderstödslagen närings-, trafik- och miljöcentralerna och utvecklings- och
förvaltningscentret som utför de uppgifter som föreskrivits för dem på en
förvaltningsmyndighets ansvar.
I 2 mom. föreskrivs det att en revisionsmyndighet som avses i 4 § kan bemyndiga en annan
myndighet eller en oberoende revisor att i enlighet med en revisionsstrategi som
revisionsmyndigheten har utarbetat granska de åtgärder som en stödmottagare har genomfört
samt förfarandena i anknytning till beviljande av stöd. De krav som ställs på en revisor anges i
statsunderstödslagen, och det finns inte längre något behov att föreskriva om dem särskilt i den
lag som gäller Europeiska havs- och fiskerifonden. Under programperioden 2014–2020 har
Livsmedelsverket ansvarat för revisionsmyndighetens uppgifter i fråga om projektrevisioner.
Revisionerna i fråga har samband med de uppgifter som i artikel 71 i allmänna förordningen
föreskrivits för revisionsmyndigheten samt med granskningen av åtgärder enligt artikel 73.
33 §. Behörig närings-, trafik- och miljöcentral. I paragrafen föreslås bestämmelser om behörig
närings-, trafik- och miljöcentral. Behörig närings-, trafik- och miljöcentral är enligt
huvudregeln den närings-, trafik- och miljöcentral som behandlar fiskeriärenden och inom vars
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verksamhetsområde den åtgärd som stöds ska genomföras. Om den åtgärd som stöds genomförs
inom verksamhetsområdet för flera än en närings-, trafik- och miljöcentral som behandlar
fiskeriärenden är den närings-, trafik- och miljöcentral behörig inom vars verksamhetsområde
avsikten är att den åtgärd som stöds i huvudsak ska genomföras. Enligt lagen om närings-, trafikoch miljöcentralerna är det dock möjligt att genom förordning av statsrådet föreskriva att en
närings-, trafik- och miljöcentral i fråga om vissa uppgifter är behörig inom ett större område
än det egna verksamhetsområdet.
34 §. Delgivning av beslut. Enligt 1 mom. ska besluten delges som vanlig elektronisk delgivning
på det sätt som föreskrivs i 19 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas
verksamhet (13/2003). Under programperioden 2014–2020 har det i lagstiftningen hänvisats
till 18 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet. I paragrafen
föreskrivs det om bevislig elektronisk delgivning. Bevislig delgivning används då delgivningen
gäller ett förpliktande beslut och tiden för sökande av ändring eller någon annan tidsfrist som
påverkar mottagarens rätt börjar löpa från delfåendet av beslutet. Som huvudsakligt
delgivningssätt i förvaltningslagen används vanlig delgivning. Ett beslut genom vilket en
sökande beviljas något stöd eller bidrag betraktas dock inte som ett sådant förpliktande beslut
som förutsätter bevislig delgivning (RP 72/2002). I 2 mom. föreskrivs att samma förfarande kan
tillämpas även på andra beslut som meddelas med stöd av denna lag, om den som saken gäller
ger sitt samtycke. I 3 mom. föreskrivs det att beslutet är avgiftsfritt för sökanden.
9 kap. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
35 §. Ikraftträdande. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.
Det föreslås att lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om
Europeiska havs- och fiskerifonden (1093/2014) upphävs.
36 §. Övergångsbestämmelser. Det föreslås att på ett operativt program som har godkänts före
denna lags ikraftträdande och på sådant stöd som beviljats eller kommer att beviljas på basis av
det tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Förfarandet ger möjlighet till fullt
utnyttjande av medlen för programperioden 2014-2020 och till finansiering av
myndighetsåtgärder och andra viktiga projekt vid övergången mellan programperioderna 2014–
2020 och 2021–2027 då den nya programperiodens finansiering ännu inte står till förfogande.
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Lagförslag

Lag
om Europeiska havs- och fiskerifonden

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1 kap.
Allmänna bestämmelser
1§
Tillämpningsområde
Denna lag tillämpas på
1) beredningen, förvaltningen, utvärderingen, övervakningen, samordningen och
genomförandet av det operativa program för Finland 2021–2027 som finansieras ur Europeiska
havs- och fiskerifonden,
2) stöd som beviljas på basis av det operativa programmet för Finland 2021–2027, som
finansieras med anslag som i statsbudgeten anvisats Europeiska havs- och fiskerifonden.
2§
Förhållande till annan lagstiftning
Genom denna lag kompletteras den nationella tillämpningen av följande Europaparlamentets
och rådets förordningar:
1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr [XX/2020] om gemensamma
bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+,
Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning samt Europeiska havs- och
fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden,
Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering, nedan allmänna
förordningen,
2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr [XX/2020] om Europeiska havs- och
fiskerifonden och om upphävande av rådets förordning (EU) nr 508/2014, nedan
specialförordningen.
På stöd som avses i denna lag tillämpas statsunderstödslagen (688/2001), om inte annat
bestäms i allmänna förordningen, specialförordningen eller bestämmelser som utfärdats med
stöd av dem eller i denna lag.
3§
Definitioner
I denna lag avses med
1) operativt program ett operativt program enligt artikel 16 i allmänna förordningen,
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2) lokal fiskeaktionsgrupp en lokal aktionsgrupp enligt artikel 27 i allmänna förordningen,
3) lokal strategi en lokalt ledd utvecklingsstrategi enligt artikel 26 i allmänna förordningen,
4) finansieringskvoten för en lokal fiskeaktionsgrupp den finansiering som jord- och
skogsbruksministeriet har anvisat en fiskeaktionsgrupp för genomförande av en lokal strategi.
2 kap.
Myndigheter och andra organ
4§
Jord- och skogsbruksministeriets uppgifter
Jord- och skogsbruksministeriet svarar för
1) beredningen av det operativa programmet och ändringar i det samt planeringen av
genomförandet av programmet,
2) lämnande av förslag om ändringar av liten betydelse i det operativa programmet till
Europeiska kommissionen för godkännande,
3) planeringen av användningen av medlen för det operativa programmet och beredningen av
fördelningen av medlen mellan de aktörer som sköter de uppgifter som avses i denna lag,
4) att den finansieringsandel som Europeiska unionen svarar för inom det operativa
programmet och som gäller landskapet Åland anvisas Ålands landskapsregering,
5) fastställandet av urvalskriterierna i fråga om lokala strategier, inrättandet av en
urvalskommitté och godkännandet av de lokala strategier som kommittén valt,
6) uppgiften som det operativa programmets förvaltningsmyndighet som avses i artikel 65.1
i allmänna förordningen och skötseln av de uppgifter som förvaltningsmyndighet som i artikel
66 i allmänna förordningen åläggs den,
7) skötseln av uppgifter som hör till en redovisningsfunktion som definieras i artikel 70 i
allmänna förordningen,
8) uppgifter som sådan oberoende revisionsmyndighet som avses i artiklarna 65.1 och 85.2 i
allmänna förordningen och skötseln av de uppgifter som revisionsmyndighet som i artikel 71 i
allmänna förordningen åläggs den.
9) utnämningen av en sådan kommunikationsansvarig för programmet som avses i artikel 43.2
i allmänna förordningen.
I syfte att säkerställa att programmet genomförs enhetligt och effektivt styr och övervakar
jord- och skogsbruksministeriet närings-, trafik- och miljöcentralerna, närings-, trafik- och
miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter, nedan
utvecklings- och förvaltningscentret, och de lokala fiskeaktionsgrupperna när dessa utför
uppgifter som anges i denna lag.
5§
Övervakningskommitté
Statsrådet tillsätter den övervakningskommitté som avses i artikel 33 i allmänna förordningen
och bestämmer dess sammansättning. Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om utnämnande
av en ledamot i övervakningskommittén istället för en ledamot som har avgått.
Övervakningskommitténs uppgifter är offentliga förvaltningsuppgifter. Vid skötseln av
offentliga förvaltningsuppgifter iakttas bestämmelserna i lagen om elektronisk kommunikation
i myndigheternas verksamhet (13/2003), förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003)
och samiska språklagen (1086/2003). Därutöver ska övervakningskommittén iaktta
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bestämmelserna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). På
ledamöterna i övervakningskommittén tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt
tjänsteansvar när de sköter uppgifter som har föreskrivits för kommittén. Bestämmelser om
skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).
Närmare bestämmelser om övervakningskommitténs sammansättning och mandatperiod får
utfärdas genom förordning av statsrådet.
6§
Förmedlande organ och statsbidragsmyndigheter
Närings-, trafik- och miljöcentralerna samt utvecklings- och förvaltningscentret är sådana
förmedlande organ som avses i artikel 65.3 i allmänna förordningen. Nämnda myndigheter är
också sådana statsbidragsmyndigheter som avses i 4 § 1 mom. i statsunderstödslagen.
Ett förmedlande organ svarar inom sitt verksamhetsområde för de i denna lag föreskrivna
uppgifterna samt de uppgifter som föreskrivits för organet genom förordning av statsrådet.
7§
Lokal fiskeaktionsgrupp
Som lokal fiskeaktionsgrupp kan godkännas en registrerad förening.
Lokala fiskeaktionsgruppers uppgifter är offentliga förvaltningsuppgifter. Vid skötseln av
offentliga förvaltningsuppgifter iakttas bestämmelserna i lagen om elektronisk kommunikation
i myndigheternas verksamhet (13/2003), förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003)
och samiska språklagen (1086/2003). Därutöver ska de lokala fiskeaktionsgrupperna iaktta
bestämmelserna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). På den
verksamhet som de som deltar i den lokala fiskeaktionsgruppens beslutsfattande bedriver
tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de sköter uppgifter som ålagts
fiskeaktionsgruppen. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).
8§
Samordning av det operativa programmet
Jord- och skogsbruksministeriet svarar för att det operativa programmet samordnas med
övriga fondprogram och finansieringsinstrument som hör till den gemensamma strategiska
ramen. Närings-, trafik- och miljöcentralerna svarar för att genomförandet av de regionala
åtgärder som ingår i det operativa programmet samordnas med de övriga ovannämnda program
som genomförs i regionen och de utvecklingsåtgärder som ingår i dem. De lokala
fiskeaktionsgrupperna svarar för samordningen av de lokala strategierna med andra regionala
utvecklingsåtgärder i samarbete med områdets närings-, trafik- och miljöcentral.
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3 kap.
Åtgärder som stöds, villkor för beviljande av stöd och godtagbara kostnader
9§
Åtgärder som stöds
Stöd kan beviljas för investeringar, utvecklingsprojekt och andra åtgärder som fastställts i det
operativa programmet.
Med investering avses uppförande, utvidgande, reparation eller förvärv av en byggnad,
konstruktion eller anläggning samt annat förvärv av materiella eller immateriella
anläggningstillgångar.
Med utvecklingsprojekt avses tidsbunden utvecklingsverksamhet som baserar sig på en plan
och vars syfte inte är att ge stödmottagaren direkt ekonomisk fördel och vars resultat allmänt
kan tillgodogöras.
10 §
Allmänna villkor för beviljande av stöd
Stöd kan beviljas om
1) stödet uppfyller villkoren och förutsättningarna för de åtgärder som fastställts i det
operativa programmet,
2) stödet är motiverat med tanke på de mål som i det operativa programmet uppställts för dess
användning och stödet på ett betydande sätt bidrar till genomförandet av projektet,
3) stödet inte utgör allmänt verksamhetsstöd.
11 §
Krav som gäller stödmottagare
Stödmottagaren ska vara en juridisk person eller en fysisk person med rättshandlingsförmåga.
En juridisk person ska ha ett verksamhetsställe och en fysisk person ska ha sin vanliga
vistelseort inom det operativa programmets tillämpningsområde.
Stöd kan beviljas en eller flera sökande gemensamt. Samtliga sökande som ansöker om stöd
för samprojekt ska uppfylla de villkor som ställs på stödmottagaren.
Stödmottagaren ska ha tillräckliga ekonomiska förutsättningar för att genomföra projektet. En
mottagare av investeringsstöd ska dessutom ha förutsättningar för lönsam verksamhet, om det
inte är fråga om en allmännyttig investering. Stödmottagaren ska dessutom ha förutsättningar
att svara för kontinuiteten i den verksamhet som åstadkommits genom projektet efter att
projektet avslutats, om detta inte på grund av projektets art är onödigt.
Investeringsstöd för fiskare kan beviljas sådana i 88 § i lagen om fiske (379/2015) avsedda
kommersiella fiskare som hör till grupp I.
12 §
Godtagbara kostnader
Stöd kan beviljas för de behövliga kostnader som orsakas av den åtgärd som stöds och som
har uppkommit den dag då stödansökan blev anhängig eller därefter.
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Kostnader som orsakats av åtgärder enligt artiklarna 19 och 20 i specialförordningen och
artikel 28.1 a i allmänna förordningen betraktas dock som godtagbara kostnader från och med
den 1 januari 2021 oberoende av när stödansökan har blivit anhängig.
Stöd som ges i form av bidrag beviljas utifrån de faktiska kostnaderna för projektet eller i
enlighet med de bidragsformer som avses i artikel 48.1 i allmänna förordningen.
Det arbete som utan vederlag utförts för ett projekt kan godkännas som en del av projektets
privata finansiering.
Närmare bestämmelser om godtagbara kostnader och bidragsformer samt om användningen
av vederlagsfritt arbete som privat finansiering samt om specifikation, styrkande och totalt
belopp av dessa kostnader får utfärdas genom förordning av statsrådet.
13 §
Villkor för användning av stöd
Om ägande- eller besittningsrätten till den egendom som stöds överlåts på någon annan innan
den i stödbeslutet angivna fristen har löpt ut, måste stödmottagaren före överlåtelsen ha fått
tillstånd till detta från den som beviljat stödet. En förutsättning för beviljande av tillstånd är att
mottagaren av överlåtelsen uppfyller villkoren för beviljande av stöd och att stödets
användningsändamål inte förändras väsentligt.
Överlåtelse av äganderätten till ett företag som fått stöd betraktas inte som sådan överlåtelse
som avses i 2 mom., om den investering som stöds kvarstår i företaget i det syfte som stödet har
beviljats för och mottagaren av överlåtelsen är berättigad till stöd.
14 §
Bokföringsskyldighet
Stödmottagaren ska föra bok över den åtgärd som stöds. Bokföringen ska ordnas som en del
av stödmottagarens bokföring enligt bokföringslagen (1336/1997) så att bokföringen av den
åtgärd som stöds utan svårighet kan identifieras och avskiljas från den övriga bokföringen. Om
2 kap. i lagen om statsbudgeten (423/1988) tillämpas på stödmottagaren, ska bokföringen på
motsvarande sätt ordnas i enlighet med det kapitlet och god bokföringssed.
Om stödmottagaren inte är bokföringsskyldig för sin verksamhet i övrigt, ska bokföringen
över den åtgärd som stöds ordnas så att bestämmelserna i bokföringslagen iakttas.
4 kap.
Ansökan om och beviljande av stöd
15 §
Ansökan om stöd
Stöd ska sökas elektroniskt via en nättjänst som utgör en del av det informationssystem som
avses i 27 §. Ansökan ska vara undertecknad.
16 §
Sökandens utredningsskyldighet

24

Utöver vad som föreskrivs i 10 § i statsunderstödslagen kan det av den som ansöker om
investeringsstöd också krävas att det läggs fram en utvecklingsplan som innehåller allt som är
väsentligt med tanke på utvecklingen av företagets eller yrkesutövarens verksamhet, om det
föreslagna projektet är omfattande eller betydande jämfört med företagets nuvarande
omsättning.
Närmare bestämmelser om innehållet i utvecklingsplanen och om hur utvecklingsplanen läggs
fram får utfärdas genom förordning av statsrådet.
17 §
Ansökan om stöd ur finansieringskvoten för en fiskeaktionsgrupp
Om stöd ansöks ur finansieringskvoten för en lokal fiskeaktionsgrupp, ska den lokala
fiskeaktionsgruppen ge ett utlåtande om huruvida det är ändamålsenligt att bevilja stöd med
hänsyn till målen för den lokala strategin.
Det förfarande som anges i 1 mom. tillämpas inte om sökanden är en lokal fiskeaktionsgrupp.
18 §
Beviljande av stöd
Närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar om beviljande av stöd.
Jord- och skogsbruksministeriet kan i samband med att ett förfarande med en tidsbunden
ansökan inleds bestämma att närings-, trafik- och miljöcentralen ska besluta om beviljande av
stöd efter att ha fått ett utlåtande om ärendet av jord- och skogsbruksministeriet. Närings-, trafikoch miljöcentralen får avvika från ministeriets utlåtande endast om beviljande av stödet strider
mot Europeiska unionens lagstiftning, den nationella lagstiftningen eller det operativa
programmet eller om centralen inte har tillräckligt med anslag för att finansiera åtgärden.
Vid avgörande av en ansökan om stöd ur finansieringskvoten för en lokal fiskeaktionsgrupp
fattar närings-, trafik- och miljöcentralen beslut efter att ha fått det utlåtande som avses i 17 § 1
mom. av den behöriga lokala fiskeaktionsgruppen. Närings-, trafik- och miljöcentralen får
avvika från ett utlåtande av en lokal fiskeaktionsgrupp endast om beviljande av stödet strider
mot Europeiska unionens lagstiftning, den nationella lagstiftningen, det operativa programmet
eller den lokala strategin eller om det anslag som finns i finansieringskvoten för den lokala
fiskeaktionsgruppen inte räcker till för att finansiera åtgärden.
Närmare bestämmelser om stödberättigande åtgärder som finansieras ur finansieringskvoten
för en lokal fiskeaktionsgrupp får utfärdas genom förordning av statsrådet.
19 §
Beslutsfattande i projekt som gäller den integrerade havspolitiken
Närings-, trafik- och miljöcentralen kan bevilja stöd för åtgärder som avses i artiklarna 27, 28
och 29 i specialförordningen i enlighet med en dispositionsplan som fastställts av statsrådets
kansli.
Statsrådets kansli fastställer dispositionsplanen efter att tillsammans med jord- och
skogsbruksministeriet, kommunikationsministeriet, försvarsministeriet, inrikesministeriet och
miljöministeriet ha kommit överens om en helhetslösning i fråga om stödet. När avgörandet
träffas ska enhällighet eftersträvas. Om ett enhälligt beslut inte kan fattas, träffar statsrådets
kansli ett avgörande efter att ha fått minst två förordande utlåtanden av de nämnda ministerierna.
Innan avgörandet träffas ska närings-, trafik- och miljöcentralen vid behov göra en bedömning
av projektförslagen och inhämta behövliga expertutlåtanden.
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Närings-, trafik- och miljöcentralen får avvika från den dispositionsplan som avses i 1 mom.
endast om beviljande av stöd strider mot Europeiska unionens lagstiftning eller den nationella
lagstiftningen eller om de anslag som centralen har att tillgå inte räcker till för beviljande av
stöd.
Om den finansiering som beskrivs i dispositionsplanen beviljas inom ramen för ett förfarande
med en tidsbunden ansökan som inrättats av jord- och skogsbruksministeriet, ska vid valet av
projekt som stöds iakttas vad som anges i 2-4 mom.
20 §
Beviljande av stöd på basis av en dispositionsplan som fastställts av jord - och
skogsbruksministeriet.
Närings-, trafik- och miljöcentralen kan bevilja stöd för tekniskt stöd enligt artiklarna 30, 31
och 32 och för sådan fiskeövervakning som avses i artikel 19 i allmänna förordningen på basis
av en dispositionsplan som har fastställts av jord- och skogsbruksministeriet. Samma förfarande
kan iakttas vid beviljande av stöd till fleråriga forsknings- och utvecklingsprogram.
Närings-, trafik- och miljöcentralen får avvika från den dispositionsplan som avses i 1 mom.
endast om beviljande av stöd strider mot Europeiska unionens lagstiftning eller den nationella
lagstiftningen eller om de anslag som centralen har att tillgå inte räcker till för beviljande av
stöd.
21 §
Avtal om samprojekt
Stödmottagarna i ett samprojekt ska ingå ett avtal om genomförandet av projektet där det
anges
1) de ömsesidiga rättigheterna, skyldigheterna och ansvaren för parterna i samprojektet,
2) den part i samprojektet som ansvarar för kontakterna med den finansierande myndigheten.
5 kap.
Utbetalning av stöd
22 §
Ansökan om utbetalning
Utbetalning av stöd söks elektroniskt via en nättjänst som utgör en del av det
informationssystem som avses i 27 §. Ansökan ska vara undertecknad.
23 §
Utbetalning av stöd
Utvecklings- och förvaltningscentret beslutar om utbetalning av stöd.
Närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar om utbetalning av stöd, om det för åtgärden
betalas stöd utan separat ansökan om utbetalning och det har informerats om förfarandet i
samband med inledande av ett tidsbundet ansökningsförfarande som gäller den åtgärden.

26

6 kap.
Avbrytande och återkrav av stöd
24 §
Avbrytande av utbetalningen.
Bestämmelser om avbrytande av utbetalningen finns i 19 § i statsunderstödslagen. Om
Europeiska unionens lagstiftning dock förutsätter att utbetalningen av stöd avbryts, ska den som
beviljat stödet genom sitt beslut bestämma att utbetalningen av stöd avbryts.
25 §
Återkrav
Bestämmelser om grunderna för återkrav av stöd finns i 21 och 22 § i statsunderstödslagen.
Om Europeiska unionens lagstiftning dock förutsätter att stödet återkrävs, ska den som beviljat
stöd genom sitt beslut bestämma att stödet ska återkrävas. I sådana fall iakttas inte vad som i 26
§ i statsunderstödslagen föreskrivs om jämkning av det belopp som ska återkrävas eller av
räntan eller dröjsmålsräntan på det.
26 §
Förfaranden vid återkrav
Närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar om återkrav av stöd. Jord- och
skogsbruksministeriet kan bestämma att närings-, trafik- och miljöcentralen ska vidta åtgärder
för återkrav, om ministeriet anser att förutsättningarna enligt 21 eller 22 § i statsunderstödslagen
uppfylls.
7 kap.
Informationssystem för det operativa programmet
27 §
Syfte med informationssystemet
Jord- och skogsbruksministeriet inför det elektroniska system för datautbyte mellan dem som
ansöker om stöd och myndigheterna för det operativa programmet som avses i artikel 63.7 i
allmänna förordningen, nedan informationssystemet. Informationssystemet används för
skötseln av de uppgifter som det föreskrivs om i Europeiska unionens lagstiftning om
Europeiska havs- och fiskerifonden och i denna lag.
Jord- och skogsbruksministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralerna, utvecklings- och
förvaltningscentret och de lokala fiskeaktionsgrupperna får använda informationssystemet och
informationsresursen i systemet i den utsträckning som deras uppgifter förutsätter och ska i
enlighet med deras lagstadgade uppgifter svara för att de uppgifter som registreras i
informationssystemet är korrekta och tillräckliga.
För användning av informationssystemet och den nättjänst som hör till det krävs det sådan
stark autentisering som avses i 2 § i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska
tjänster (617/2009).
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Uppgifterna i informationssystemet bevaras till och med den 31 december 2039.
28 §
Gemensamt personuppgiftsansvariga för informationssystemet.
Jord- och skogsbruksministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralerna och utvecklings- och
förvaltningscentret är gemensamt personuppgiftsansvariga för informationssystemet och dess
informationsresurs.
Jord- och skogsbruksministeriet svarar för informationssystemets allmänna funktion och för
den tekniska anslutningen för registrering, samkörning, utlämnande och annan behandling av
uppgifterna. Jord- och skogsbruksministeriet svarar för informationssystemets användbarhet
samt för integriteten, skyddet och bevarandet av de uppgifter som ingår i informationssystemet.
Jord- och skogsbruksministeriet svarar i fråga om behandlingen av personuppgifter i
informationssystemet för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard enligt artikel 25,
säkerhet i samband med behandlingen enligt artikel 32, konsekvensbedömning avseende
dataskydd enligt artikel 35 och förhandssamråd enligt artikel 36 i dataskyddsförordningen samt
för andra sådana i dataskyddsförordningen föreskrivna skyldigheter för den
personuppgiftsansvarige som gäller informationssäkerheten i informationssystemet.
Närings-, trafik- och miljöcentralen och utvecklings- och förvaltningscentret ska vara
gemensamt personuppgiftsansvariga för informationsresursen i fråga om de uppgifter som de
själva registrerat i systemet, svara för andra skyldigheter för den personuppgiftsansvarige än de
som avses i 2 mom. samt besluta om utlämnande av de uppgifter som de själva registrerat.
29 §
Offentliggörande av uppgifter
Uppgifter om stödmottagare publiceras i en separat öppen webbtjänst i enlighet med artikel
44 i allmänna förordningen.
8 kap.
Särskilda bestämmelser
30 §
Rätt att få uppgifter och lämna ut uppgifter
Jord- och skogsbruksministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralerna, utvecklings- och
förvaltningscentret och en i 35 § avsedd aktör som förrättar inspektioner har trots
bestämmelserna om sekretess rätt att av andra myndigheter, aktörer som sköter offentliga
uppdrag eller lokala fiskeaktionsgrupper få för behandlingen av ett stödärende nödvändiga
uppgifter som gäller sökanden och stödmottagaren, dennes ekonomiska ställning och affärseller yrkesverksamhet eller finansiering med offentliga medel eller andra omständigheter som
är betydelsefulla med tanke på stödet.
Jord- och skogsbruksministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralerna och utvecklings- och
förvaltningscentret har trots bestämmelserna om sekretess rätt att till andra myndigheter eller
aktörer som sköter offentliga uppdrag eller till organ inom Europeiska unionen lämna ut sådana
uppgifter om stödmottagaren som erhållits vid skötseln av uppgifter enligt denna lag och som
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är nödvändiga för skötseln av den inspektionsuppgift som föreskrivs för myndigheten, aktören
eller organet eller för utövandet av tillsyn över att Europeiska unionens lagstiftning har följts.

31 §
Sökandens rätt att i informationssystemet följa behandlingen av ärendet
Den som ansöker om stöd har rätt att i den nättjänst som ingår i det informationssystemet som
avses i 27 § följa hur sökandens ärende i fråga om ansökan om och utbetalning, inspektion och
återkrav av stöd framskrider och avgörs samt följa behandlingen av övervakningsuppgifter i
fråga om stödet.
32 §
Inspektionsrätt
Bestämmelser om statsbidragsmyndighetens granskningsrätt finns i 16 § i
statsunderstödslagen. Därtill har jord- och skogsbruksministeriet rätt att förrätta inspektioner
som gäller beviljare av stöd och stödmottagare i syfte att utöva tillsyn över att förutsättningarna
och villkoren för beviljande, utbetalning och användning av stöd iakttas.
Den revisionsmyndighet som avses i 4 § kan på det sätt som avses i 16 § 2 mom. i
statsunderstödslagen bemyndiga en annan myndighet eller en oberoende revisor att i enlighet
med en revisionsstrategi som revisionsmyndigheten har utarbetat granska de åtgärder som en
stödmottagare har genomfört samt förfarandena i anknytning till beviljande av stöd.
33 §
Behörig närings-, trafik- och miljöcentral
De uppgifter som enligt denna lag föreskrivits för närings-, trafik- och miljöcentralen ska
skötas av den närings-, trafik- och miljöcentral enligt statsrådets förordning om närings-, trafikoch miljöcentralerna (1373/2018) inom vars verksamhetsområde den åtgärd som stöds i
huvudsak ska genomföras eller inom vars område sökandens verksamhetsställe finns, om inte
något annat föreskrivs om centralernas behörighet med stöd av 5 § i lagen om närings-, trafikoch miljöcentralerna (897/2009).
34 §
Delgivning av beslut
Ett beslut med anledning av en elektronisk ansökan delges med iakttagande av vad som
föreskrivs i 19 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet
(13/2003).
Andra beslut som avses i denna lag får delges i enlighet med 1 mom., om den som saken gäller
ger sitt samtycke.
Beslutet är avgiftsfritt för sökanden.
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9 kap.
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
35 §
Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
Genom denna lag upphävs lagen om det nationella genomförandet av den europeiska
förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden (1093/2014).
36 §
Övergångsbestämmelser
På ett operativt program som har godkänts före denna lags ikraftträdande och på stöd som
beviljats eller kommer att beviljas på basis av det tillämpas de bestämmelser som gällde vid
ikraftträdandet.
Helsingfors den
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Statsminister

Sanna Marin

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä
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