
Regeringens proposition tili riksdagen med förslag tili lag om statsborgen för likvidi- 
tetslän för gärdsbruksenheter
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÄLL

1 denna proposition föresläs en lag om statsborgen för likviditetslän för gärdsbruksenheter. Det 
föresläs att statsborgen hevi Ijäs gärdsbruksenheter för de likviditetslän som hevi Ijäs av bankerna 
och att borgen finansieras genom gärdsbrukets utvecklingsfond. Syfitet med lagförslaget är att 
förbättra gärdsbruksenhetemas likviditet i situationer där jordbrukets verksamhetsförutsätt- 
ningar eller exceptionella väderleksförhällanden har ökat gärdsbruksenhetemas ekonomiska 
börda.

Lagen föresläs träda i kraft sä snart som möjligt.



Lag
om statsborgen for likviditetslän för gärdsbruksenheter

Lagförslag

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs

1§

Lagens syfte

Syfitet med denna lag är att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar genom att bevilja 
statsborgen tili sädana lantbruksföretag som bar förutsättningar för kontinuerligt lönsam verk- 
samhet, men som tillfälligt bar fatt ekonomiska problem pä grund av förändringar i verksam- 
hetsmiljön eller exceptionella väderleksförhällanden.

2§

Förhällande tili Europeiska unionens lagstiftning

Vid beviljande av statsborgen enligt denna lag tillämpas kommissionens förordning (EU) nr 
1408/2013 om tillämpningen av artiklama 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt pä stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektom (EUT L 352/9, 24.12.2013), 
nedan de minimis-förordningen för jordbrukssektom.

3 §

Bevillningsfullmakt och maximibelopp för statsborgen samt realisering av borgensansvar

Statsborgen kan beviljas inom ramen för det maximala belopp som bar fastställts för ändamä- 
let i fräga i dispositionsplanen för gärdsbrukets utvecklingsfond. Summan av den äterstäende 
statsborgen som beviljas med stöd av denna lag fär aldrig uppgä tili mer än 100 miljoner euro. 
Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om anvisning av bevillningsfullmakt tili närings-, tra- 
fik- och miljöcentralema.

Livsmedelsverket svarar för statens intressebevakning i fräga om borgensansvaret och 
regressrätten. De borgensförbindelser som realiseras ska betalas av gärdsbrukets utvecklings- 
fonds medel. Ersättningar som kömmit in pä grund av regressrätten ska redovisas tili gärdsbru
kets utvecklingsfond.

Utöver vad som i denna lag föreskrivs tillämpas pä statsborgen vad som föreskrivs i lagen om 
borgen och tredjemanspant (361/1999).

4§

Kredit som statsborgen kan beviljas för

Statsborgen kan beviljas för kredit som kreditgivaren beviljar tili ett lantbruksföretag för att 
förbättra likviditeten i den produktionsverksamhet som företagaren bedriver inom jordbruket.
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Borgen kan beviljas för kredit som beviljas av kreditinstitut som avses i 52 § i lagen om struk
turstöd tili jordbruket (1476/2007, nedan lagen om strukturstöd). Den kredit som borgen ska 
beviljas för kan beviljas av kreditgivaren efter det att beslutet om godkännande av statsborgen 
bar fattats.

Beloppet av den kredit som borgen beviljas för far vara högst 62 500 euro. Länetiden för den 
kredit som borgen beviljas för tar vara högst fem är.

Pä överföring av kredit och pä ändring av villkoren för denna tillämpas vad som föreskrivs i 
27 § i lagen om strukturstöd.

5§

Statsborgenstagaren

Statsborgen kan beviljas fysiska personer och privaträttsliga sammanslutningar som bedriver 
jordbruk som sin näring pä en gärdsbruksenhet. Pä definitionen av jordbruk och gärdsbruksen- 
het tillämpas 4 § 1 mom. 1 och 2 punkten i lagen om strukturstöd.

Borgen kan beviljas företag som hör tili kategorin mikroföretag samt smä och medelstora 
företag (SMF-kategorin) som avses i kommissionens rekommendation 2003/361/EG om defi
nitionen av mikroföretag samt smä och medelstora företag.

Ett villkor för statsborgen är att produktionsverksamheten inom jordbruket hos den som fär 
statsborgen har förutsättningar att vara kontinuerligt lönsam. Ett ytterligare villkor för beviljan- 
det av borgen är att den som beviljas borgen inte är ett sädant företag som avses i artikel 4.6 a i 
de minimis-förordningen för jordbrukssektom.

Statsborgen beviljas inte den som i enlighet med ett beslut av kommissionen äterkrävs pä 
olagligt stöd eller stöd som är oförenligt med den inre marknaden.

6§

Ansökan om och beviljande av statsborgen

Ansökan om statsborgen görs med en blankett som fastställts för ändamälet. Tili ansökan ska 
fogas de handlingar, utredningar och planer som är nödvändiga för bedömningen av förutsätt- 
ningama för beviljande av statsborgen.

Ansökan om statsborgen fär göras inom den ansökningstid som har utsatts av Livsmedelsver- 
ket. Ansökan ska lämnas in tili den närings-, trafik- och miljöcentral som är behörig enligt 30 § 
1 mom. i lagen om strukturstöd.

Närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar om beviljandet av borgen. En förutsättning för 
beviljande av borgen är att kreditgivaren har godkänt det länebelopp och de länevillkor som 
anges i ansökan om borgen.

Borgensförbindelsen är inte bindande för staten, om krediten inte har lyfits inom ett är ffän 
beviljandet av statsborgen. Statsborgen börjar gälla när det Iän som statsborgen beviljats för 
eller länets första del har lyfts.

Livsmedelsverket meddelar närmare föreskrifter om de blanketter som ska användas vid an
sökan om stöd, de bilagor som avses i 1 mom., det sätt pä vilket planerna och utredningama ska 
presenteras och de förfaranden som ska iakttas vid ansökan.
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7§

Beloppet av statsborgen och av det stöd som ingär i den

Statsborgen för en kredit för under länetiden uppgä tili högst 80 procent av det utestäende 
kreditbeloppet och tili högst 50 000 euro för varje företag.

Bestämmelser om det maximala belopp av stöd som ingär i borgen och om uträkningen av 
beloppet finns i artiklama 3.2 och 4.6 b i de minimis-förordningen för jordbrukssektom.

8§

Inspektionsrätt och inspektioner

Pä jord- och skogsbruksministeriets, Livsmedelsverket och närings-, trafik- och miljöcen- 
tralens inspektionsrätt och pä de inspektioner som förrättas av dem tillämpas 44 och 45 § i lagen 
om strukturstöd.

9§

Uppföljning samt bevaring av uppgifter

Pä uppföljningen av den kredit som statsborgen gäller tillämpas 41 § i lagen om strukturstöd.
Bestämmelser om bevaring av handlingar som gäller stöd som beviljats enligt de minimis- 

förordningen för jordbrukssektom finns i artikel 6.4 i den förordningen.

10 §

Upplysnings- och biständsskyldighet

Pä statsborgenstagarens upplysnings- och biständsskyldighet tillämpas 22 och 40 § i lagen om 
strukturstöd. Pä kreditgivarens upplysnings- och biständsskyldighet tillämpas 54 § i lagen om 
strukturstöd.

11 §

Rätt att fä upplysningar samt utlämnande av Information

Pä jord- och skogsbruksministeriets, Livsmedelsverkets samt närings-, trafik- och miljöcen- 
tralens rätt att fö och lämna ut upplysningar som gäller statsborgen som beviljats med stöd av 
denna lag tillämpas 61 § i lagen om strukturstöd.

12 §

Ändringssökande

Ändring i beslut som meddelats av närings-, trafik- och miljöcentralen enligt denna lag för 
sökas genom besvär hos Tavastehus förvaltningsdomstol pä det sätt som föreskrivs i förvalt- 
ningsprocesslagen (586/1996).

4



Besvärsskriften fär ges in ocksä tili den myndighet som fattat beslutet. Myndigheten ska utan 
dröjsmäl sända besvärsskriften samt handlingama i ärendet och sitt utlätande över besväret tili 
förvaltningsdomstolen.

Ändring i ett beslut av förvaltningsdomstolen fär sökas genom besvär hos högsta förvaltnings
domstolen endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillständ.

13 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 20 .
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