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REPUBLIKENS PRESIDENTS FÖRORDNING
om skötseln av de uppgifter i landskapet Åland som hör till utbetalningsstället för

garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket
(EUGFJ)
Given i Helsingfors den 16 november 2001*
Utfärdad i Mariehamn den
I enlighet med republikens presidents beslut,
fattat på föredragning av justitieministern, föreskrivs med stöd av 32 § självstyrelselagen för
Åland av den 16 augusti 1991 (1144/1991),
sådant detta lagrum lyder delvis ändrat i lag
1556/1994, samt med Ålands landskapsstyrelses samtycke:
1§
Tillämpningsområde
Denna förordning tillämpas på de stödsystem
som finansieras genom garantisektionen vid
Europeiska utvecklings- och garantifonden för
jordbruket (EUGFJ) och som med stöd av självstyrelselagen för Åland (1144/1991) omfattas
av landskapet Ålands lagstiftningsbehörighet.
2§
Utbetalningsställe i landskapet Åland
Det utbetalningsställe som avses i rådets
förordning (EG) nr 1258/1999 om finansiering av
den gemensamma jordbrukspolitiken är jordoch skogsbruksministeriet (utbetalningsställe).
3§
Skötsel av utbetalningsställets uppgifter
Utbetalningsstället rapporterar till kommissionen på det sätt som föreskrivs, ser till att
redovisningshandlingarna ajourhålls samt sköter andra föreskrivna uppgifter till den del det
inte har avtalats att Ålands landskapsstyrelse
skall handha dessa uppgifter.
Ålands landskapsstyrelse, som är ett sådant
* FFS 1004/2001

annat organ som avses i artikel 1.4 a i kommissionens förordning (EG) nr 2245/1999, sköter
uppgifter som anknyter till godkännandet av
betalningar, verkställandet av utbetalningar,
bokföringen i samband med dessa samt kontrollen av stödtagare. Vid skötseln av de nämnda
uppgifterna beaktar Ålands landskapsstyrelse
särskilt kraven i rådets förordning (EEG) nr
3508/92 om ett integrerat system för administration och kontroll av vissa stödsystem inom
gemenskapen.
Närmare överenskommelse om skötseln av
utbetalningsställets uppgifter ingås genom avtal mellan jord- och skogsbruksministeriet och
Ålands landskapsstyrelse.
4§
Attesterande organ
De uppgifter som hör till det attesterande
organ som avses i artikel 3 i kommissionens
förordning (EG) nr 1663/95 sköts av det organ
som utfärdar intyg för utbetalningsstället.
5§
Ansvar för kostnaderna för skötseln av utbetalningsställets uppgifter
Landskapet Åland svarar för kostnaderna för
skötseln av utbetalningsställets uppgifter inom
tillämpningsområdet för denna förordning.
Närmare överenskommelse om förfarandena
vid ersättande av kostnader ingås genom avtal
mellan jord- och skogsbruksministeriet och
Ålands landskapsstyrelse.
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6§
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 3 december 2001.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen
träder i kraft.

Helsingfors den 16 november 2001
Republikens President
TARJA HALONEN
Minister K i m m o S a s i
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