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17.9.2014, nr 104/2014.

Till Justitieministeriet

Ärende

Utlåtande över landskapslag om avbytarstöd, antagen av lagtinget
17.9.2014.

Landskapslagens huvudsakliga innehåll
Landskapslagen innehåller bestämmelser om rätten till det finansiella stöd som på ansökan kan beviljas till en avbytarorganisation,
en lantbruksavbytare med företags- och organisationsnummer eller
till en timanställd lantbruksavbytare för anlitande av lantbruksavbytare för nödvändiga arbeten som hör till den dagliga skötseln av djur
i ett lantbruksföretag. Genom landskapslagen upphävs landskapslagen om avbytarverksamhet för lantbrukare (ÅFS 57/1998).
Lagstiftningsbehörigheten
Landskapslagen gäller landskapets myndigheter, socialvård, jordoch skogsbruk samt näringsverksamhet på vilka områden lagstiftningsbehörigheten enligt 18 § 1, 13, 15 och 22 punkterna i självstyrelselagen för Åland tillkommer landskapet med vissa undantag
som inte berörs av föreliggande landskapslag.
Landskapslagen innebär att avbytarverksamheten efter lagens
ikraftträdande endast sker i privat regi. Föreliggande landskapslag
reglerar endast det stöd som landskapsregeringen kan bevilja för
anlitande av privat lantbruksavbytare. Fastän dessa stadganden enPostadress:
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ligt ordalydelsen ger rätt till en viss prövning är grunderna för uträknandet av stödets belopp enligt Ålandsdelegationens bedömning
tillräckligt noggrant angivna i landskapslagen.
Landskapslagen innehåller inga bestämmelser om överklagande.
Härvid är bestämmelserna i självstyrelselagens 25 § direkt tillämpliga.
I landskapslagens förarbeten anges att i landskapslagen beaktas
bestämmelserna i Europeiska kommissionens förordning (EU) nr
702/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruksoch skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Med anledning härav
konstaterar Ålandsdelegationen att justitieministeriet i det nu aktuella ärendet meddelat att ministeriet inte avser att inkomma med en i
överenskommelsen 4.3.2009 mellan Ålandsdelegationen och justitieministeriet avsedd bedömning av landskapslagars förenlighet
med EU:s regelverk.
Ålandsdelegationens utlåtande
Ålandsdelegationen har med beaktande av självstyrelselagens för
Åland stadganden funnit att hinder för ikraftträdande av landskapslagen inte föreligger.
Närvarande

Ordföranden Lindbäck, ledamöterna Erlandsson, Mäenpää och
Pellonpää jämte suppleanten Lindholm.
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