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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lag om verkställighet av jordbruksstöd, lag om Europeis-
ka unionens direktstöd till jordbruket och till lagar om 
ändring av vissa lagar som har samband med dem  

 
 
 
 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I denna proposition föreslås att det stiftas 

en lag om verkställighet av jordbruksstöd. 
Den föreslagna lagen om verkställighet av 
jordbruksstöd ska tillämpas på verkställighe-
ten av stöd som beviljas med stöd av lagen 
om Europeiska unionens direktstöd till jord-
bruket, lagen om nationella stöd till jordbru-
ket och trädgårdsodlingen och lagen om 
kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbru-
ket samt om vissa andra stöd som har sam-
band med förbättrande av miljöns och lands-
bygdens tillstånd. I den föreslagna lagen fö-
reskrivs det centralt om olika myndigheters 
uppgifter och behörighet, om förfarandet vid 
ansökan om stöd, om behandlingen av stöd-
ansökan hos myndigheten och beslutsfattan-
det och om tillsynen samt om överföring och 
återkrav av stöd. I den föreslagna lagen finns 
det också bestämmelser om stödrättighetsre-
gistret för systemet med samlat gårdsstöd och 
om verkställigheten av systemet för jord-
bruksrådgivning. Dessutom innehåller den 
föreslagna lagen bestämmelser om avgift för 
beslut, myndighetens rätt att få uppgifter och 
ändringssökande. Avsikten är dock inte att 
ändra gällande praxis, förfaringssätt eller be-
hörighetsfördelningen mellan myndigheter-
na, utan syftet med propositionen är att för-
tydliga lagstiftningen och få bestämmelserna 
att överensstämma med grundlagens krav. 
Samtidigt ska lagen om förfarandet vid sköt-

seln av stöduppgifter i fråga om landsbygds-
näringar och lagen om verkställighet av Eu-
ropeiska gemenskapens gemensamma jord-
brukspolitik upphävas. De förordningar samt 
de beslut av jord- och skogsbruksministeriet 
som utfärdats med stöd av de nämnda lagar-
na ska dock förbli i kraft tills något annat fö-
reskrivs. 

I propositionen föreslås dessutom att det 
stiftas en lag om direktstöd till jordbruket 
från Europeiska unionen. Den lagen ska till-
lämpas på beviljande och betalning av stöd 
och bidrag samt på beviljande, användning, 
överföring, återlämnande och indragning av 
gårdsstödsrättigheter. Några ändringar i 
grunderna för beviljande av stöd, bidrag och 
gårdsstödsrättigheter föreslås dock inte utan 
avsikten är att förtydliga lagstiftningen. Sam-
tidigt ska lagen om verkställighet av systemet 
med samlat gårdsstöd upphävas. De förord-
ningar av statsrådet som utfärdats med stöd 
av den lagen ska dock förbli i kraft tills något 
annat föreskrivs.  

I propositionen föreslås dessutom sådana 
ändringar i fem andra lagar som i huvudsak 
beror på den föreslagna lagen om verkstäl-
lighet av jordbruksstöd och dess bestämmel-
ser. 

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 
2013. 

————— 
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 ALLMÄN MOTIVERING 

 
1  Nuläge 

De allmänna bestämmelserna om verkstäl-
ligheten av jordbruksstöd ingår för närvaran-
de i gällande lag om förfarandet vid skötseln 
av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnär-
ingar (1336/1992), nedan lagen om stödupp-
gifter, och lagen om verkställighet av Euro-
peiska gemenskapens gemensamma jord-
brukspolitik (1100/1994), nedan verkställig-
hetslagen. Dessutom ingår det bestämmelser 
om verkställighet av jordbruksstöd i sub-
stanslagar om olika stödsystem, dvs. lagen 
om nationella stöd till jordbruket och träd-
gårdsodlingen (1559/2001), nedan lagen om 
nationella stöd, lagen om verkställighet av 
systemet med samlat gårdsstöd (557/2005), 
nedan lagen om gårdsstöd, och lagen om 
kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbru-
ket samt om vissa andra stöd som har sam-
band med förbättrande av miljöns och lands-
bygdens tillstånd (1440/2006), nedan axel 2-
lagen. 

Lagen om stöduppgifter trädde i kraft den 
1 januari 1993 och verkställighetslagen den 
1 januari 1995, dvs. innan gällande grundlag 
trädde i kraft. Båda lagarna är till sin natur 
ramlagar och särskilt de omfattande befo-
genheterna att utfärda närmare bestämmelser 
och meddela föreskrifter genom förordningar 
av statsrådet och jord- och skogsbruksmini-
steriet och föreskrifter av Landsbygdsverket 
är problematiska ur grundlagens synvinkel 
sett. Även riksdagens grundlagsutskott har i 
sina utlåtanden (t.ex. GrUU 25/2005 rd och 
GrUU 47/2006 rd) fäst uppmärksamhet vid 
problemet. Dessutom har ovannämnda lagar, 
liksom lagen om gårdsstöd, ändrats många 
gånger under den tid de har varit i kraft, vil-
ket inte har bidragit till att förtydliga lagstift-
ningen. Bestämmelserna om verkställighet av 
jordbruksstöd i olika substanslagar avviker i 
någon mån från varandra. Bland annat av 
ovannämnda orsaker är det nödvändigt att se 
över bestämmelserna om verkställighet av 
jordbruksstöd. 
 

Lagen om förfarandet vid skötseln av stöd-
uppgifter i fråga om landsbygdsnäringar  

Lagen om stöduppgifter trädde, som ovan 
sagts, i kraft den 1 januari 1993. I lagen före-
skrivs om myndigheter som har hand om 
uppgifter för verkställighet av stöd, sökande 
av stöd, meddelande av beslut, rättelse, åter-
krav, tillsyn, ändringssökande och avgifter 
för beslut. Dessutom ingår det i lagen be-
stämmelser om utlämnande av sekretessbe-
lagda uppgifter och ersättning till kommu-
nen. I lagen finns det också en mycket öppen 
och vagt formulerad bestämmelse om utfär-
dande av närmare bestämmelser och medde-
lande av föreskrifter. 

Lagen om stöduppgifter tillämpas på bi-
drag, ersättningar, premier och andra under-
stöd som beviljas och betalas ut med stöd av 
lagen om gårdsstöd, lagen om nationella stöd 
och axel 2-lagen, och tillämpas på stödrättig-
heter, om inte annat föreskrivs annanstans. I 
de ovannämnda lagarna finns bestämmelser 
som delvis avviker från lagen om stöduppgif-
ter och förfaranden i fråga om verkställighe-
ten av jordbruksstödet som följer noggranna-
re reglering än bestämmelserna i lagen om 
stöduppgifter.  

Enligt 13 § i lagen om stöduppgifter utfär-
dar statsrådet närmare bestämmelser om 
grunderna för fördelning av stödet, om hur 
det beviljas och om förfarandet även om det 
inte finns några grundläggande bestämmelser 
t.ex. om grunderna för fördelningen av stödet 
i lagen om stöduppgifter. Dessutom får jord- 
och skogsbruksministeriet med stöd av den 
nämnda paragrafen meddela föreskrifter om 
de detaljerade grunderna för fördelningen av 
statligt stöd. Till denna del kan författnings-
nivån anses vara alltför låg. 
 
Lagen om verkställighet av Europeiska ge-
menskapens gemensamma jordbrukspolitik 

Verkställighetslagen trädde som ovan sagts 
i kraft den 1 januari 1995. Verkställighetsla-
gen tillämpas på verkställigheten av Europe-
iska unionens gemensamma jordbrukspolitik, 
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om inte något annat föreskrivs separat i Eu-
ropeiska unionens lagstiftning. I lagen finns 
bestämmelser om behöriga myndigheter, dvs. 
att jord- och skogsbruksministeriet är behörig 
myndighet, Landsbygdsverket är utbetalande 
organ och en bestämmelse om attesterande 
organ. I lagen finns en bestämmelse av all-
män karaktär om övervakning och bestäm-
melser om rätt att få information och inspek-
tionsrätt även i fråga om det attesterande or-
ganet. I lagen finns också bestämmelser om 
utlämnade av sekretessbelagda uppgifter och 
bl.a. om skyldigheten att bistå den som ansö-
ker om stöd. Enligt lagen iakttas i tillämpliga 
delar även lagen om stöduppgifter vid verk-
ställighet av stöd i enlighet med Europeiska 
unionens gemensamma jordbrukspolitik. 

I 11 § i verkställighetslagen föreskrivs det 
mycket vagt formulerat och öppet om rätten 
att utfärda närmare bestämmelser och med-
dela föreskrifter. Enligt 1 mom. utfärdas det 
genom förordning av statsrådet närmare be-
stämmelser om tillsynen av stödvillkor, till-
synsförfarandet, grunderna för minskning 
och avbrytande av stöd samt minskningens 
storlek. Enligt 2 mom. får genom förordning 
av jord- och skogsbruksministeriet närmare 
bestämmelser utfärdas även om jordbruks- 
och trädgårdsprodukter, djur, foderfabrikat 
och livsmedel samt om övervakningen av 
dem. De närmare bestämmelserna kan gälla 
t.ex. produktion, hantering, märkning, inrät-
tande och förande av register som övervak-
ningen kräver samt den därtill hörande an-
mälningsskyldigheten för verksamhetsidkare. 
Dessutom kan enligt 3 mom. genom förord-
ning av jord- och skogsbruksministeriet vid 
behov utfärdas närmare bestämmelser än 
denna lag i fråga om omständigheter som det 
enligt Europeiska gemenskapens bestämmel-
ser ankommer på medlemsstaterna att be-
stämma om. Bemyndigandena att utfärda 
förordning uppfyller inte det krav på exakt 
avgränsad lagstiftning som följer av 80 § i 
grundlagen. Under lagens giltighetstid har 
det utfärdats synnerligen många förordningar 
av statsrådet och jord- och skogsbruksmini-
steriet med stöd av 11 § i verkställighetsla-
gen. 
 
 

Lagen om verkställighet av systemet med 
samlat gårdsstöd 

Lagen om gårdsstöd trädde i kraft den 
1 augusti 2005. Genom lagen om gårdsstöd 
verkställdes systemet med samlat gårdsstöd 
om vars ibruktagande och om fastställande 
av grunderna för stödrättigheter som en del 
av systemet med samlat gårdsstöd det före-
skrevs den 29 september 2003 i rådets för-
ordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande 
av gemensamma bestämmelser för system 
för direktstöd inom den gemensamma jord-
brukspolitiken och om upprättande av vissa 
stödsystem för jordbrukare och om ändring 
av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 
1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 
1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 
1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 
1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 
2529/2001, nedan 2003 års förordning om 
gårdsstöd, till den del som dess verkställig-
het krävde nationell reglering. I rådets ovan 
nämnda förordning föreskrevs om gemen-
samma bestämmelser för system för direkt-
stöd inom den gemensamma jordbrukspoliti-
ken, såsom ett integrerat administrations- och 
kontrollsystem, ett jordbruksrådgivningssy-
stem, stödrättigheter samt den allmänna 
verkställigheten av systemet med samlat 
gårdsstöd. Lagen om gårdsstöd har ändrats 
flera gånger, i regel på grund av ändringar i 
Europeiska unionens lagstiftning.  

Europeiska unionens system för direktstöd 
ändrades senast i samband med Europeiska 
unionens mellankontroll av den gemensam-
ma jordbrukspolitiken, dvs. den så kallade 
hälsokontrollen (nedan mellankontrollen). I 
samband med mellankontrollen upphävdes 
också rådets förordning (EG) nr 1782/2003 
genom rådets förordning (EG) nr 73/2009 om 
upprättande av gemensamma bestämmelser 
för system för direktstöd för jordbrukare 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
och om upprättande av vissa stödsystem för 
jordbrukare, om ändring av förordningarna 
(EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och 
(EG nr 378/2007 samt om upphävande av 
förordning (EG) nr 1782/2003, nedan för-
ordningen om gårdsstöd, som trädde i kraft 
den 1 februari 2009. 
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I samband med mellankontrollen upphäv-
des de förordningar av kommissionen som 
varit i kraft tidigare. Bestämmelser om Euro-
peiska unionens system med direktstöd finns 
för närvarande i kommissionens förordning 
(EG) nr 1122/2009 om tillämpningsföreskrif-
ter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad 
gäller tvärvillkor, modulering och det integ-
rerade administrations- och kontrollsystem 
inom de system för direktstöd till jordbrukare 
som införs genom den förordningen och om 
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning 
(EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillko-
ren för stöd inom vinsektorn, nedan tillämp-
ningsförordningen, som trädde i kraft den 
9 december 2009. Bestämmelser om syste-
met med samlat gårdsstöd finns i kommis-
sionens förordning (EG) nr 1120/2009 om 
tillämpningsföreskrifter för det system med 
samlat gårdsstöd som föreskrivs i avdelning 
III i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om 
upprättande av gemensamma bestämmelser 
för system för direktstöd för jordbrukare 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
och om upprättande av vissa stödsystem för 
jordbrukare, nedan verkställandeförordning-
en, som också trädde i kraft den 9 december 
2009. 

I samband med mellankontrollen besluta-
des att största delen av de stödsystem som ti-
digare helt eller delvis hade bevarats produk-
tionskopplade skulle huvudsakligen frikopp-
las från produktionen och infogas i systemet 
med samlat gårdsstöd senast från ingången 
av 2012. Vid genomförandet av mellankon-
trollen gavs medlemsstaterna beslutanderätt 
bl.a. när det gäller tidpunkten för överföring 
av produktionskopplade stöd till systemet 
med samlat gårdsstöd. Kommissionen skulle 
emellertid underrättas om saken och den 
9 juli 2009 meddelade Finland Europeiska 
kommissionen om att produktionskopplade 
stöd införlivats i systemet med samlat gårds-
stöd och att särskilt stöd tagits i bruk i Fin-
land. Enligt meddelandet till Europeiska 
kommissionen har det i Finland sedan 2010 
stegvis tagits i bruk det särskilda stöd som 
avses i artikel 68 i förordningen om gårds-
stöd. I syfte att stödja produktionen av nöt-
kött och mjölk togs de nya stödformerna bi-
drag för mjölkkor och bidrag för nötkött i 
bruk 2010. År 2011 togs det i bruk det sär-

skilda stöd som betalas för proteingrödor och 
oljeväxter och, för att stödja produktionen av 
lammkött, kvalitetsbidrag för slaktlamm. År 
2012 togs det i bruk ett särskilt stöd för att 
stödja produktionen av stärkelsepotatis. I 
samband med att det särskilda stödet togs i 
bruk slopades de tidigare produktionskoppla-
de bidragen för nötkött, stöden för protein-
grödor och oljeväxter samt stöden för stär-
kelsepotatis. Även om det i Finland betalats 
bidrag och särskilda stöd i enlighet med arti-
kel 68 i förordningen om gårdsstöd finns det 
inga bestämmelser på lagnivå om de huvud-
sakliga grunderna för beviljande av dem på 
lagnivå, utan bestämmelserna om grunderna 
för särskilda stöd utfärdas endast genom för-
ordning av statsrådet. 
 
Lagen om nationella stöd till jordbruket och 
trädgårdsodlingen 

Lagen om nationella stöd trädde i kraft den 
1 januari 2002. I lagen om nationella stöd be-
stäms om de inkomststöd som enligt kom-
missionens beslut kan beviljas och betalas ur 
de nationella medlen i Finland, samt om vill-
koren för stöden. Grundstrukturen för syste-
met med de nationella stöden för jordbruket 
utformades under Finlands förhandlingar om 
anslutning till Europeiska unionen. I sam-
band med förhandlingarna uppnåddes över-
enskommelse om ett stöd under övergångs-
perioden som betalades 1995—1999 i hela 
landet och ett långvarigt nordligt stöd med 
stöd av artikel 142 för mellersta och norra 
Finland (stödområde C). Dessutom uppnåd-
des överenskommelse om möjligheten att 
med stöd av artikel 141 i anslutningsfördra-
get betala stöd för allvarliga svårigheter som 
kvarstår till följd av anslutningen. Artikelns 
ordalydelse begränsar inte dess tillämpnings-
område, men i praktiken har stöd som grun-
dar sig på artikel 141 betalats i södra Finland 
inom stödområdena A och B. Systemet med 
nationella stöd har kompletterats under med-
lemstiden som ett resultat av de förslag som 
Finland har lagt fram och förhandlingar som 
Finland har fört med kommissionen. 

Med stöd av lagen om nationella stöd får 
som nationellt stöd beviljas, för det första, 
som nationellt stöd till södra Finland till hus-
djursskötsel, växtproduktion, växthusproduk-
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tion, lagring av trädgårdsprodukter samt som 
kompensation för strukturförändringar inom 
svin- och fjäderfähushållning. Nordligt stöd 
får beviljas till växtproduktion, husdjurssköt-
sel, växthusproduktion, lagring av trädgårds-
produkter, lagring av skogsbär och skogs-
svamp och till renhushållning samt som an-
nat nordligt stöd, som transportbidrag för 
mjölk och kött och som kompensation för 
strukturförändringar inom svin- och fjäderfä-
hushållningen. Dessutom får det beviljas na-
tionella tilläggsdelar till kompensationsbi-
draget. I lagen om nationella stöd innehåller, 
utöver bestämmelser om olika stödformer, 
bestämmelser om grunderna för fastställande 
av stöd, om allmänna grunder för sänkning 
av stöd, om påföljder vid försening och över-
vakningspåföljder, om vissa förutsättningar 
för utbetalning av stöd, om stödsökandens 
anmälningsskyldighet och om ansökningsför-
farande. Av de nämnda omständigheterna får 
det med stöd av lagen om nationella stöd ut-
färdas närmare bestämmelser i regel genom 
förordning av statsrådet. 

I lagen om nationella stöd finns däremot 
inte bestämmelser om avslag på en stödansö-
kan eller om återtagande av ansökan. För 
närvarande föreskrivs det på förordningsnivå 
inom jord- och skogsbruksministeriet i vilken 
situation det är möjligt att återta ansökan om 
stöd. Lagen om nationella stöd innehåller 
inte heller bestämmelser om skyldigheten att 
bevara handlingarna, även om bestämmel-
serna om detta finns i lagen om gårdsstöd 
och axel 2-lagen. Det att vissa handlingar, 
såsom hyreskontrakt, existerar och finns be-
varade är dock en förutsättning för att stöd 
beviljas och handlingarnas existens ska kun-
na verifieras t.ex. då den som ansöker om 
stöd är föremål för tillsyn på plats.  
 
Lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd 
för jordbruket samt om vissa andra stöd som 
har samband med förbättrande av miljöns 
och landsbygdens tillstånd 

Axel 2-lagen trädde i kraft den 1 januari 
2007. I lagen finns centrala bestämmelser om 
ämnesområden och stöd som ingår i axel 2 
(att förbättra miljön och landsbygden) i rå-
dets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd 
för landsbygdsutveckling från Europeiska 

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU). Med stöd av axel 2-lagen får det 
beviljas stöd för naturbetingade svårigheter i 
bergsområden och stöd i områden där det 
finns andra svårigheter (kompensationsbi-
drag), miljöstöd för jordbruket, stöd för dju-
rens välbefinnande och stöd för icke-
produktiva investeringar. I axel 2-lagen finns 
bestämmelser om de allmänna förutsättning-
arna och villkoren för beviljande av de 
nämnda bidragen och stöden och förutsätt-
ningarna för utbetalning av stöd. I lagen finns 
dessutom bestämmelser om förutsättningarna 
i fråga om ändring av och giltighet för en 
förbindelse eller ett avtal samt om överföring 
av den rätt till stöd som följer av stödbeslut 
för icke-produktiva investeringar. Lagen in-
nehåller även bestämmelser om avbrytande 
av utbetalningen av stöd för djurens välbe-
finnande och återkrav i vissa situationer, dvs. 
i praktiken i fall av djurskyddsbrott. 

Axel 2-lagen innehåller synnerligen myck-
et bestämmelser om omständigheter som 
anknyter till verkställigheten av de bidrag 
och stöd som beviljas med stöd av lagen. I 
lagen finns t.ex. bestämmelser om ansök-
ningsförfarande, beviljande och utbetalning 
av stöd, tillsyn, återkrav av stöd, rätt att få 
uppgifter och utlämnande av information. 
Lagen innehåller också bestämmelser om 
delgivning av beslut och avgiftsfrihet samt 
ändringssökande. Dessa bestämmelser avvi-
ker till vissa delar från gällande bestämmel-
ser i lagen om stöduppgifter och verkställig-
hetslagen och är mera detaljerade än be-
stämmelserna i de nämnda lagarna. 
 
2  Målsättning och de vikt igaste  

förs lagen 

Målet med propositionen är att se över lag-
stiftningen om verkställigheten av jordbruks-
stöden så att den motsvarar kraven i grundla-
gen, förenhetliga förfarandena i fråga om 
verkställandet av olika stödformer och för-
tydliga gällande lagstiftning. I propositionen 
föreslås att det ska stiftas en ny lag om verk-
ställighet av jordbruksstöd, nedan verkstäl-
lighetslagen, som ska tilllämpas på verkstäl-
ligheten av de stöd som beviljas med stöd av 
den föreslagna lagen Europeiska unionens di-
rektstöd till jordbruket, lagen om nationella 
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stöd och axel 2-lagen. I verkställighetslagen 
ska det föreskrivas centralt om olika myn-
digheters uppgifter och behörighet, om förfa-
randet för ansökning av stöd, om behand-
lingen av stödansökan hos myndigheten och 
om beslutfattandet och tillsynen samt om 
överföring och återkrav av stöd. I verkstäl-
lighetslagen ska också innefattas de bestäm-
melser om stödrättighetsregistret för systemet 
för samlat gårdsstöd och genomförandet av 
systemet för jordbruksrådgivning som finns i 
gällande lag om gårdsstöd. I lagen ska dess-
utom finnas bestämmelser om avgift för be-
slut, myndighetens rätt att få uppgifter och 
ändringssökande. Enligt förslaget ska lagen 
om stöduppgifter och den gällande verkstäl-
lighetslagen samtidigt upphävas, dock så att 
de förordningar som utfärdats med stöd av de 
nämnda lagarna och beslut av jord- och 
skogsbruksministeriet förblir i kraft tills nå-
got annat föreskrivs. 

Avsikten är inte att i den föreslagna verk-
ställighetslagen ändra gällande praxis eller 
t.ex. myndigheternas behörighetsförhållan-
den. I verkställighetslagen ska det föreskrivas 
noggrannare och mera detaljerat än i de gäl-
lande bestämmelserna om olika myndighe-
ters uppgifter, men de föreslagna uppgifterna 
hör redan nu till myndigheterna i fråga och 
för dem kommer alltså inga nya uppgifter att 
framställas. Ur stödsökandens synvinkel fö-
reslås det i lagen inga ändringar i gällande 
praxis, t.ex. i fråga om förfarandet för sökan-
de av stöd, tillsynen över och återkrav av 
stödsökanden. I lagen kommer dock att före-
skrivas noggrannare än för närvarande om de 
förfaranden som ska iakttas. Dessutom ska 
bestämmelser om grunderna för individens 
rättigheter och skyldigheter överföras från 
statsrådsförordningsnivå till den föreslagna 
verkställighetslagen. Som exempel på sådana 
bestämmelser kan det nämnas de föreslagna 
bestämmelserna om tillsyn på plats, utvidgad 
tillsyn och meddelande om tillsyn.  

I propositionen föreslås dessutom att det 
stiftas en ny lag om Europeiska unionens di-
rektstöd till jordbruket, nedan lagen om di-
rektstöd, som ska tillämpas på de i förord-
ningen om gårdsstöd avsedda bestämmelser-
na om beviljande och betalning av stöd samt 
på beviljande, användning, överföring, åter-
lämnande och indragning av gårdsstödrättig-

heter. Samtidigt ska gällande lag om gårds-
stöd upphävas, dock så att de förordningar 
som utfärdats med stöd av lagen om gårds-
stöd ska förbli i kraft tills något annat före-
skrivs. Lagen om gårdsstöd har ändrats redan 
sex gånger sedan den trädde i kraft, varför 
lagens struktur inte längre är tydlig. 

I den föreslagna lagen om direktstöd ska 
dels överföras bestämmelser ur gällande lag 
om gårdsstöd, dels ska en del av bestämmel-
serna överföras från statsrådsförordningsnivå 
till lagnivå. I grunderna för beviljande av 
stöd, bidrag och gårdsstödrättigheter ska 
dock inte föreslås ändringar och inte heller 
t.ex. i de bestämmelser som gäller återläm-
nande av gårdsstödrättigheter. Genom lagen 
om direktstöd ska inte gällande praxis änd-
ras, utan avsikten är att genom förslaget inte 
bara förtydliga lagstiftningen utan även att 
korrigera författningsnivån. I lagen om di-
rektstöd ska ur lagen om gårdsstöd överföras 
bl.a. bestämmelser om användningen av 
gårdsstödsrättigheter och systemet för nytt-
jande, rätten till särskilda stöd, minimibelop-
pet för direktstöd, bevarande av handlingar 
och generationsväxlingssituationer. Från 
statsrådsförordningsnivå ska det till lagnivå 
överföras bl.a. bestämmelser om återlämnan-
de av gårdsstödsrättigheter, överföring och 
indragning av gårdsstödrättigheter till den 
nationella reserven och om förutsättningarna 
för beviljande av särskilda stöd och produk-
tionskopplat stöd. För närvarande får det en-
ligt 3 § i lagen om gårdsstöd genom förord-
ning av statsrådet utfärdas närmare bestäm-
melser bl.a. om de stödformer som avses i ar-
tikel 68 i förordningen om gårdsstöd och för-
utsättningarna för beviljande av stöd. I lagen 
finns dock inte någon grundläggande be-
stämmelse om förutsättningarna för beviljan-
de av stöd utan bestämmelser om dem utfär-
das endast genom förordning av statsrådet. 
Därför föreslås att det till lagen fogas be-
stämmelser om förutsättningarna för bidrag 
för mjölkkor och nötkött, bidrag för protein-
grödor och oljeväxter, bidrag för stärkelsepo-
tatis, kvalitetsbidrag för slaktlamm och tack-
bidrag.  

I lagförslaget ingår dessutom förslag till 
ändring av axel 2-lagen och lagen om natio-
nella stöd främst beroende på bestämmelser-
na i den föreslagna verkställighetslagen. Av-
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sikten är att i de nämnda lagarna upphäva de 
bestämmelser om verkställighet av stöden 
som det ska föreskrivas centralt om i verk-
ställighetslagen. I axel 2-lagen föreslås dess-
utom vissa ändringar av teknisk natur. Enligt 
förslaget ska det till lagen om nationella stöd 
fogas bestämmelser om återtagande av ansö-
kan om stöd och om bevarande av handling-
ar. Bestämmelser om återtagande av ansökan 
om stöd utfärdas för närvarande genom för-
ordning av jord- och skogsbruksministeriet. 
Däremot har det inte tidigare utfärdats några 
bestämmelser om bevarande av handlingar. 
Den tid som föreslås för bevarande av hand-
lingar ska motsvara den tid för bevarande 
som finns i lagen om direktstöd och skyldig-
heten ska gälla sådana handlingar som inte 
ges in till den stödbeviljande myndigheten i 
form av bilagor till stödansökan. 
 
3  Proposi t ionens konsekvenser 

3.1 Ekonomiska konsekvenser 

Propositionen bedöms inte ha konsekven-
ser för statsfinanserna eller kommunaleko-
nomin. De uppgifter som föreslås de olika 
myndigheterna i propositionen motsvarar 
gällande praxis och några ändringar i myn-
digheternas uppgifter föreslås inte. De belopp 
som beviljas de olika stödtyperna för Europe-
iska unionens direktstöd till jordbruket ska 
fortsättningsvis årligen fastställas i samband 
med behandlingen av statsbudgeten. Stödbe-
loppet för Europeiska unionens direktstöd 
var totalt ca 539 miljoner euro i 2012 års 
statsbudget. Propositionen bedöms inte heller 
öka behovet av personresurser för verkstäl-
lande av jordbruksstöden. 
 
3.2 Konsekvenser för myndigheternas 

verksamhet 

Propositionen bedöms inte ha konsekven-
ser för de olika myndigheternas verksamhet 
och behörighet i fråga om skötseln av uppgif-
terna vid verkställandet av jordbruksstöden.  
De uppgifter som föreslås de olika myndig-
heterna motsvarar de uppgifter som för när-
varande hör till respektive myndighet. För-
slaget i 24 § 3 mom. i verkställighetslagen 
om att sådan sänkning av stödet som görs på 

grund av små skillnader i arealen ska få göras 
utan att stödtagaren hörs skulle minska när-
ings-, trafik- och miljöcentralernas arbete och 
göra att tillsynen snabbare kan slutföras, ef-
tersom det årligen förekommer 5 000—8 000 
sådana fall som avses i momentet. 
 
3.3 Konsekvenser för stödsökandenas 

ställning 

Propositionen bedöms inte direkt inverka 
på stödtagarnas ställning. Bestämmelserna 
om sökande och beviljande av stöd, tillsyn 
och skyldighet att lämna uppgifter i lagför-
slaget motsvarar gällande lagstiftning. Efter-
som det föreslås i lagförslaget att sådana be-
stämmelser som för närvarande utfärdas t.ex. 
på statsrådsförordningsnivå ska föras upp på 
lagnivå, är det möjligt att det förbättrar stöd-
sökandenas rättsskydd. Några ändringar i 
stödtagarens skyldigheter i fråga om proces-
sen vid sökande och erhållande av jordbruks-
stöd föreslås inte jämfört med situationen nu. 
Inte heller bedöms möjligheten att stödet 
sänks på grund av små ändringar i arealen 
utan att stödtagaren hörs som en försvagning 
av den stödsökandes rättsskydd, eftersom 
stödsökanden har möjlighet att begära om-
prövning av beslutet om stöd och de sänk-
ningar av stödet som beror på skillnaderna i 
areal på ett område av mindre än fem ar är i 
genomsnitt 25—35 euro. Genom förslaget ef-
tersträvar man dessutom att säkra att stöden 
kan betalas i tid till stödsökandena i och med 
att behandlingen av ansökningarna om stöd 
snabbas upp i förvaltningen. 
 
4  Beredningen av proposit ionen 

Jord- och skogsbruksministeriet tillsatte 
den 21 oktober 2011 en arbetsgrupp att bere-
da förslag till verkställighetslag, revidering 
av lag om stöduppgifter och lagen om gårds-
stöd samt en ledningsgrupp för projektet. In-
nan arbetsgruppen och styrningsgruppen till-
sattes hade ärendet beretts som tjänsteupp-
drag vid jord- och skogsbruksministeriet. I 
styrningsgruppen fanns företrädare för jord- 
och skogsbruksministeriet, finansministeriet, 
arbets- och näringsministeriet, Landsbygd-
verket, Livsmedelssäkerhetsverket, Tullsty-
relsen, Livsmedelsindustriförbundet rf, Maa- 
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ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 
och Svenska Lantbruksproducenternas Cen-
tralförbund SLC rf och som sakkunniga före-
trädare för Närings-, trafik- och miljöcentra-
len i Tavastland och Salo stad. Styrnings-
gruppen hörde under arbetet gång även före-
trädare för Ålands landskapsregering och 
Statens ämbetsverk på Åland. I arbetsgrup-
pen fanns företrädare för jord- och skogs-
bruksministeriet, Landsbygdsverket, Livs-
medelssäkerhetsverket, Närings-, trafik- och 
miljöcentralen i Tavastland och Salo stad. 
Utkastet till regeringsproposition har slutförts 
vid jord- och skogsbruksministeriet i enlighet 
med arbetsgruppens och styrningsgruppens 
riktlinjer. 

Yttranden om utkastet till regeringspropo-
sition har erhållits av justitieministeriet, fi-
nansministeriet, arbets- och näringsministeri-
et, Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygds-
verket, Tullstyrelsen, Närings-, trafik- och 
miljöcentralerna i Mellersta Finland, Nyland 
och Egentliga Finland, Regionförvaltnings-
verket i Östra Finland, Sydvästra Finland, 
Västra och Inre Finland, Statens ämbetsverk 
på Åland, Maa- ja metsätaloustuottajain Kes-
kusliitto MTK ry, Finlands Kommunförbund, 
Maidonjalostajien ja meijeritukkukauppiai-
den liitto ry, Svenska Lantbruksproducenter-
nas Centralförbund SLC rf, Lantbruksföreta-
garnas pensionsanstalt, ProAgria Keskusten 
Liitto och Renbeteslagsföreningen. Dessutom 
har det förts en separat underhandling med 
Ålands landskapsregering och Statens äm-
betsverk på Åland. Vid förhandlingen var 
också en företrädare för justitieministeriet 
närvarande. 

I yttrandena var inställningen till proposi-
tionen i regel positiv och det ansågs vara bra 
att lagstiftningen om verkställigheten av 
jordbruksstöd förtydligas. I yttrandena an-
sågs det också vara bra att bestämmelser på 
förordningsnivå har införts på lagnivå i en-
lighet med grundlagen. I yttrandena ingick 
förslag till preciseringar i både lagarna och 
motiveringen till dem och dessa ändringsför-
slag har så långt det är möjligt beaktats under 
den fortsatta beredningen av ärendet. Precise-
ringar har gjorts i paragraferna med bemyn-
diganden. Bestämmelser som gäller Statens 
ämbetsverk på Åland har preciserats och 
kompletterats på det sätt som avtalats vid un-

derhandlingar med företrädare för landskapet 
Åland. 

Utifrån yttrandena har det i den föreslagna 
verkställighetslagen gjorts några mera bety-
delsefulla ändringar jämfört med det lagför-
slag som var på remiss. I lagen har det för det 
första införts en bestämmelse om att på begä-
ran av myndigheten ska stödsökanden eller 
dennes företrädare ge behövlig hjälp vid till-
syn. En bestämmelse med motsvarande inne-
håll i sak ingår i 7 § i gällande verkställig-
hetslag. Skyldigheten för andra än av myn-
digheter upprätthållna registers registeran-
svariga att lämna ut uppgifter har strukits ur 
lagen, eftersom det på basis av yttrandena 
kom fram att bestämmelsen på många sätt 
var problematisk . Ur lagen har dessutom 
strukits bestämmelsen om delgivning, efter-
som den överlappade med bestämmelserna 
om delgivning i förvaltningslagen. 

Bestämmelsen om ändringssökande har 
ändrats så att i förvaltningsbeslut av Lands-
bygdsverket, närings-, trafik- och miljöcen-
tralen och Statens ämbetsverk på Åland ska 
omprövning få begäras hos den myndighet 
som fattat beslutet. Sådana beslut ska t.ex. 
vara beslut om beviljande av stöd eller gårds-
stödsrättigheter. Ändringen motsvarar de 
riktlinjer som dragits upp inom statsförvalt-
ningen om att utvidga användningsområdet 
för begäran om omprövning och vid justitie-
ministeriet är ett projekt om detta anhängigt i 
samarbete med andra ministerier. Besluten 
om de ovannämnda stöden kan till sin natur 
jämföras med de stödbeslut som fattas i 
kommunerna. Ändring i ett omprövningsbe-
slut ska däremot få sökas genom besvär hos 
landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd så som 
hittills. 

Övergångsbestämmelsen i den föreslagna 
verkställighetslagen har kompletterats så att 
paragraferna om övervakning i den verkstäl-
lighetslag som ska upphävas fortfarande ska 
tillämpas på verkställigheten av vissa av Eu-
ropeiska unionens förordningar tills något 
annat bestäms. De kategorier av ärenden som 
bestämmelserna om övervakning fortfarande 
ska tillämpas på föreslås vara handelsnormer, 
utdelning av livsmedel till de sämst ställda i 
gemenskapen, verkställande av systemet för 
namnskydd och ekologisk produktion och 
märkning av ekologiska produkter. Europe-
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iska unionens bestämmelser som gäller de tre 
första kategorierna revideras för närvarande. 
Avsikten är att utfärda nationella verkställig-
hetsbestämmelser om dem när innehållet i 
revideringen blir klart. I fråga om den ekolo-

giska produktionen pågår vid jord- och 
skogsbruksministeriet beredningen av en re-
geringsproposition som gäller lagstiftning på 
lagnivå om ekologisk produktion.  

 
 

DETALJMOTIVERING 

1  Lagförslag 

1.1 Lag om verkställighet av jordbruks-
stöd 

1 kap. Allmänna bestämmelser 

1 §. Tillämpningsområde. Enligt 1 mom. 
ska den föreslagna verkställighetslagen till-
lämpas på verkställigheten av de stöd som 
avses i lagen om direktstöd och lagen om na-
tionella stöd. Med stöd av lagen om direkt-
stöd är det möjligt att bevilja gårdsstöd, tack-
bidrag och vissa särskilda stöd som avses i 
förordningen om gårdsstöd, såsom bidrag för 
mjölkkor och bidrag för nötkreatur samt stöd 
för jordbruksrådgivning. Med stöd av lagen 
om nationella stöd är det möjligt att bevilja 
stöd för t.ex. husdjursskötsel, växtproduktion 
och växthusproduktion samt nationella 
tilläggsdelar till kompensationsbidraget. La-
gen bli tillämpad också på verkställigheten 
av stöd som avses i axel 2-lagen. Med stöd 
av axel 2-lagen är det möjligt att bevilja bl.a. 
kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbru-
ket, stöd för djurens välbefinnande och stöd 
för icke-produktiva investeringar. På förvalt-
ningen av de program och medel som hänför 
sig till de stöd som avses i axel 2-lagen till-
lämpas enligt förslaget dessutom, alldeles 
som nu, bestämmelserna i lagen om förvalt-
ning av program som hänför sig till utveck-
ling av landsbygden (532/2006). 

Enligt 2 mom. ska lagen tillämpas också på 
verkställigheten av skördeskadeersättningar 
och ersättningar som betalas av statens medel 
för skador orsakade av exceptionella över-
svämningar samt på verkställigheten av stöd 
som beviljas för energihanteringstjänster, om 
inte annat föreskrivs någon annanstans. Mo-
mentet gäller i praktiken ersättningar som be-
talas till skadelidande med stöd av lagen om 
ersättande av skördeskador (1214/2000) och 

lagen om ersättande av skador som förorsa-
kats av exceptionella översvämningar 
(284/1983). Med energihanteringstjänster av-
ses t.ex. stöd för uppgörande av energiplaner 
för gårdsbruksenheter och stöd för utförande 
av energikartläggningar för gårdsbruksenhe-
ter. 

2 §. Tillämpning av lagen i landskapet 
Åland. Enligt 2 § ska lagen tillämpas i land-
skapet Åland på verkställigheten av de stöd 
och stödrättigheter som avses i lagen om di-
rektstöd och lagen om nationella stöd, om 
ärendet enligt självstyrelselagen för Åland 
(1144/1991) hör till rikets lagstiftningsbehö-
righet. I huvudsak hör de direkta inkomststö-
den till jordbruket och grunderna för bevil-
jande av dem till rikets behörighet. Undantag 
utgör kompensationsbidraget och miljöstödet 
för jordbruket, vilka hör till landskapet 
Ålands lagstiftningsbehörighet. 

3 §. Förhållande till annan lagstiftning. 
Enligt 1 mom. ska lagen tillämpas på verk-
ställigheten av stöd som helt eller delvis fi-
nansieras av medel från Europeiska unionen, 
om inte något annat följer av Europeiska 
unionens lagstiftning. Inom sektorn för jord-
bruk och landsbygdsutveckling består Euro-
peiska unionens lagstiftning nästan uteslu-
tande av förordningar av rådet eller kommis-
sionen, vilka är direkt tillämplig rätt i med-
lemsstaterna. En bestämmelse som i sak har 
motsvarande innehåll finns i 1 § i den gällan-
de verkställighetslagen. 

Enligt 2 mom. ska bestämmelserna i lagen 
om direktstöd, axel 2-lagen och lagen om na-
tionella stöd tillämpas, om de avviker från 
bestämmelserna i den föreslagna verkställig-
hetslagen. Momentet är närmast informativt, 
eftersom det enligt de allmänna rättsprinci-
perna förhåller sig så att bestämmelser i spe-
ciallagar tillämpas i stället för bestämmelser i 
allmänna lagar, om avvikelser mellan de två 
slagen av lagar förekommer.    
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4 §. Definitioner. Enligt 1 punkten avses 
med finansieringsförordningen rådets förord-
ning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen 
av den gemensamma jordbrukspolitiken.  

Med förordningen om utbetalande organ 
avses enligt 2 punkten kommissionens för-
ordning (EG) nr 885/2006 om tillämpnings-
föreskrifter för rådets förordning (EG) nr 
1290/2005 när det gäller godkännande av ut-
betalningsställen och andra organ och avslu-
tande av räkenskaperna för EGFJ och EJ-
FLU. 

Enligt 3 punkten avses med förordningen 
om gårdsstöd rådets förordning (EG) nr 
73/2009 om upprättande av gemensamma 
bestämmelser för system för direktstöd för 
jordbrukare inom den gemensamma jord-
brukspolitiken och om upprättande av vissa 
stödsystem för jordbrukare, om ändring av 
förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 
247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om 
upphävande av förordning (EG) nr 
1782/2003. 

Enligt 4 punkten avses med tillämpnings-
förordningen kommissionens förordning 
(EG) nr 1122/2009 om tillämpningsföreskrif-
ter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad 
gäller tvärvillkor, modulering och det integ-
rerade administrations- och kontrollsystem 
inom de system för direktstöd till jordbrukare 
som införs genom den förordningen och om 
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning 
(EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillko-
ren för stöd inom vinsektorn. 

Enligt 5 punkten avses med kontrollförord-
ningen för delvis finansierade stöd kommis-
sionens förordning (EU) nr 65/2011 om till-
lämpningsföreskrifter för rådets förordning 
(EG) nr 1698/2005 vad gäller kontroller och 
tvärvillkor i samband med stöd för lands-
bygdsutveckling. 

Enligt 6 punkten avses med tvärvillkor de 
villkor för beviljande av stöd som avses i ar-
tiklarna 4—6 i förordningen om gårdsstöd. 
 
2 kap. Myndigheternas uppgifter och be-

hörighet 

I det föreslagna 2 kap. finns en samling be-
stämmelser om olika myndigheters uppgifter 
och behörighet när det gäller bl.a. utveckling 
och verkställande av stödsystem, beviljande 

av stöd, utförande av tillsyn och myndighe-
ternas regionala behörighet. Beviljandet av 
stöd inbegriper också dels beviljande av stöd-
rättigheter som utgör en förutsättning för be-
viljande av stöd, dels utbetalning av stöd på 
basis av beslut om beviljande av stöd. De fö-
reslagna paragraferna är nya men motsvarar 
till sitt innehåll i sak rådande praxis i fråga 
om olika myndigheters behörighet, och av-
sikten är inte att rubba de nuvarande behö-
righetsförhållandena mellan myndigheterna. 
De bestämmelser om myndigheternas behö-
righet som för närvarande finns i stödupp-
giftslagen, den gällande verkställighetslagen 
och olika substanslagar som gäller stödsy-
stemen inom jordbruket är mycket allmänt 
hållna och ospecificerade. Det föreslås att 
7 kap. i denna lag ska innehålla bestämmel-
ser om de myndigheter som Europeiska uni-
onens lagstiftning förutsätter och om utseen-
de av dem.   

5 §. Jord- och skogsbruksministeriet. En-
ligt 5 § ansvarar jord- och skogsbruksmini-
steriet för den allmänna styrningen och ut-
vecklingen av förvaltningen av jordbruks-
stöd, alldeles som nu. En bestämmelse med i 
viss mån liknande innehåll finns i 1 § 1 mom. 
i den gällande verkställighetslagen. Dessut-
om föreslås ministeriet ansvara för bered-
ningen av de olika stödsystemen och pro-
grammet för utveckling av landsbygden i 
Fastlandsfinland, planeringen av använd-
ningen av medel samt uppföljningen av ge-
nomförandet och effekterna av stödpro-
grammet. Också till denna del hör uppgiften 
redan för närvarande till jord- och skogs-
bruksministeriet, men bestämmelser om sa-
ken finns inte på lagnivå. 

6 §. Landsbygdsverket. Enligt 1 mom. an-
svarar Landsbygdsverket i likhet med nu för 
planeringen, genomförandet, utvecklandet 
och uppföljningen av verkställigheten av 
programmet för utveckling av landsbygden i 
Fastlandsfinland samt för en ändamålsenlig 
förvaltning av och tillsyn över användningen 
av medel. Enligt artikel 6 i finansieringsför-
ordningen får genomförandet av uppgifter 
som hör till det utbetalande organets an-
svarsområde, frånsett utbetalning av stöd, de-
legeras till andra myndigheter. Därför före-
slås i lagen en bestämmelse om att Lands-
bygdsverket styr och övervakar verkställig-
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heten av stödsystemen samt styr och överva-
kar övriga myndigheter då dessa sköter 
nämnda uppdrag som hör till det utbetalande 
organets ansvarsområde. Motsvarande be-
stämmelse finns i 2 § 3 mom. i den gällande 
verkställighetslagen.  Enligt förslaget ska 
Landsbygdsverket dessutom ansvara för kon-
troll och godkännande av utgifter som hänför 
sig till stödet, för utbetalningar och för andra 
administrativa uppgifter som hänför sig till 
stödsystemen. 

Merparten av stöden till jordbruket beviljas 
på antingen kommun- eller regionförvalt-
ningsnivå. Ett undantag från detta har emel-
lertid gällt det transportbidrag som avses i 
6 § 2 punkten i lagen om nationella stöd. 
Landsbygdsverket har fattat beslut om bevil-
jande av bidraget, och därför föreslås en be-
stämmelse om detta i 2 mom. Bestämmelser-
na i den föreslagna verkställighetslagen avses 
bli tillämpade på handläggningen av ärendet 
vid Landsbygdsverket. Transportbidrag har 
beviljats för transport av t.ex. kött och mjölk 
i vissa områden för nordligt stöd. 

Enligt artikel 20.3 i förordningen om 
gårdsstöd ska varje medlemsstat utse en 
myndighet som ansvarar för samordningen 
av de kontroller som föreskrivs i kapitel 4 
(Integrerat administrations- och kontrollsy-
stem) i förordningen. Landsbygdsverket har 
varit denna myndighet, men bestämmelser 
om saken finns inte på lagnivå. Det är dock 
befogat att reglera frågan i lag, och därför fö-
reslås det i 3 mom. att Landsbygdsverket ska 
vara den samordningsmyndighet som avses i 
den nämnda artikeln. 

7 §. Livsmedelssäkerhetsverket. Livsme-
delssäkerhetsverkets uppgifter har tidigare 
inte reglerats mera ingående genom lag när 
det gäller verkställigheten av jordbruksstöd. 
Därför föreslås lagen uppta en bestämmelse 
om Livsmedelssäkerhetsverkets uppgifter där 
det sägs att Livsmedelssäkerhetsverket styr 
och övervakar tillsynen över att tvärvillkoren 
följs i fråga om folkhälsa, djurhälsa och dju-
rens välbefinnande samt växtskydd. Denna 
uppgift hör redan nu till Livsmedelssäker-
hetsverkets ansvarsområde. Enligt 7 § ska 
Livsmedelssäkerhetsverket dessutom utföra 
andra uppgifter som hänför sig till tillsynen 
över tvärvillkoren så som föreskrivs i lagens 
5 kap. En av dessa uppgifter består i att välja 

ut gårdar för tillsyn över vissa tvärvillkor, 
något som redan ingår bland Livsmedelssä-
kerhetsverkets uppgifter.  

8 §. Närings-, trafik- och miljöcentralen. I 
nuläget finns bestämmelser om närings-, tra-
fik- och miljöcentralernas uppgifter i fråga 
om beviljande av olika stöd inte samlade och 
specificerade på lagnivå. I det föreslagna 
1 mom. föreskrivs det om beslut om bevil-
jande av stöd och stödrättigheter och om de 
övriga beslut med anknytning till stödrättig-
heter som fattas vid närings-, trafik- och mil-
jöcentralerna. Närings-, trafik- och miljöcen-
tralerna föreslås besluta om beviljande av 
miljöspecialstöd för jordbruket och stöd för 
icke-produktiva investeringar samt om bevil-
jande av de stöd för lagring av trädgårdspro-
dukter, stöd för lagring av skogsbär och 
skogssvamp, stöd för växthusproduktion, 
stöd för renhushållning och stöd för biodling 
som beviljas av nationella medel. Dessutom 
föreslås närings-, trafik- och miljöcentralerna 
besluta om beviljande av gårdsstödsrättighe-
ter, omräkning av stödrättigheternas värde, 
indragning av stödrättigheter som inte nytt-
jats eller som beviljats utan grund och om bi-
dragsrätten för tackor. Närings-, trafik- och 
miljöcentralerna föreslås också besluta om 
beviljande av studiepenning för lantbruksfö-
retagare och stöd för energihanteringstjäns-
ter. De uppgifter som föreslås för närings-, 
trafik- och miljöcentralerna hör redan till 
dessa, och nya uppgifter föreslås alltså inte 
för deras vidkommande. 

Enligt 2 mom. ska närings-, trafik- och mil-
jöcentralerna alldeles som nu också utföra 
tillsyn över stöden och tvärvillkoren så som 
föreskrivs i 5 § i den föreslagna verkställig-
hetslagen.  

9 §. Regionförvaltningsverket. Regionför-
valtningsverken sköter för närvarande upp-
gifter som gäller tillsyn över tvärvillkor, men 
uppgifterna regleras inte desto mera ingående 
genom lag. Enligt 9 § ska regionförvalt-
ningsverken utöva tillsyn över tvärvillkoren 
så som föreskrivs i 5 kap. i den föreslagna 
lagen. Regionförvaltningsverkens länsveteri-
närer har bl.a. tillsyn över efterlevnaden av 
livsmedelslagen, djursjukdomslagen och 
djurskyddslagen för tvärvillkorens del. När-
mare bestämmelser om regionförvaltnings-
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verkens uppgifter som gäller tillsyn över 
tvärvillkor föreslås i 25 §. 

10 §. Statens ämbetsverk på Åland. För 
närvarande regleras inte uppgifterna för Sta-
tens ämbetsverk på Åland på lagnivå, trots att 
det bland dem ingår att bevilja vissa jord-
bruksstöd och utföra vissa tillsynsuppdrag. I 
1 mom. föreslås bestämmelser om uppgifter-
na för Statens ämbetsverk på Åland i land-
skapet Åland till den del stödsystemen faller 
inom rikets behörighet. Enligt förslaget ska 
Statens ämbetsverk på Åland besluta i land-
skapet Åland om beviljande av gårdsstödsrät-
tigheter ur den nationella reserven, omräk-
ning av gårdsstödsrättigheternas värde och 
indragning av stödrättigheter som inte nytt-
jats eller som beviljats utan grund samt om 
bidragsrätter för tackor. Dessutom föreslås 
det att Statens ämbetsverk på Åland ska i 
landskapet Åland besluta om beviljande av 
stöd för lagring av trädgårdsprodukter, stöd 
för växthusproduktion och stöd för biodling 
som beviljas med stöd av lagen om nationella 
stöd. De uppgifter som Statens ämbetsverk 
på Åland föreslås sköta i landskapet Åland 
motsvarar nuläget. 

Enligt 2 mom. ska Statens ämbetsverk på 
Åland dessutom utöva tillsyn i landskapet 
Åland över stöden och tvärvillkoren så som 
föreskrivs i 5 kap. De nämnda uppgifterna är 
sådana som Statens ämbetsverk på Åland re-
dan sköter. 

11 §. Kommunen. I nuläget finns det inte 
samlade och specificerade bestämmelser på 
lagnivå om de uppgifter som kommunen har 
när det gäller att bevilja olika stöd eller stöd-
rättigheter. I 1 mom. föreslås bestämmelser 
om beslut som fattas i kommunerna, dvs. be-
slut om beviljande av vissa stöd och bidrag 
och beslut om stödrättigheter samt om stöd 
som är frikopplat från produktionen. Kom-
munen ska enligt förslaget fatta beslut om 
beviljande av bidrag för mjölkkor, bidrag för 
nötkreatur, bidrag för protein- och oljeväxter, 
bidrag för stärkelsepotatis, kvalitetsbidrag för 
slaktlamm och tackbidrag. Kommunen före-
slås dessutom fatta beslut om stöd som bevil-
jas med stöd av lagen om nationella stöd, 
frånsett stöd för lagring av trädgårdsproduk-
ter, stöd för lagring av skogsbär och skogs-
svamp, stöd för växthusproduktion, stöd för 
renhushållning och stöd för biodling. Likaså 

föreslås kommunen besluta om beviljande av 
kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbru-
ket och stöd för djurens välbefinnande. Vida-
re föreslås kommunen besluta om överföring 
av gårdsstödsrättigheter samt om överföring 
och delning av den maximala arealen för 
hektarstöd för husdjurslägenhet som avses i 
lagen om nationella stöd och av referens-
kvantiteterna för från produktionen frikopplat 
stöd för svin- och fjäderfähushållning. De 
uppgifter som i momentet föreslås för kom-
munerna hör redan till kommunerna, och nya 
uppgifter för kommunerna föreslås därmed 
inte. 

Enligt 2 mom. gäller det som i den före-
slagna lagen bestäms om kommuner också 
samkommuner och sådana samarbetsområ-
den som avses i lagen om anordnande av 
landsbygdsförvaltningen i kommunerna 
(210/2010). Samarbetsområdena inleder sin 
verksamhet senast vid ingången av 2013. 

12 §. Myndighetens regionala behörighet. I 
12 § föreskrivs det centraliserat om myndig-
heternas regionala behörighet på ett sätt som 
är förenligt med nuläget. I 1 mom. anges hu-
vudregeln, enligt vilken den myndighet på 
vars område gårdsbruksenhetens driftscent-
rum ligger är behörig. Om gårdsbruksenheten 
inte har något driftscentrum, är den myndig-
het behörig på vars område merparten av 
gårdsbruksenhetens åkrar finns. En bestäm-
melse med motsvarande innehåll är t.ex. 13 § 
i axel 2-lagen. 

För vissa stöds vidkommande avgörs myn-
dighetens regionala behörighet på ett sätt 
som avviker från huvudregeln, och bestäm-
melser om dessa situationer finns i 2 mom. 
Om det är fråga om en icke-produktiv inve-
stering, är den myndighet inom vars verk-
samhetsområde investeringen genomförs be-
hörig. Avgörande i fråga om stödet för lag-
ring av skogsbär och skogssvamp är var lag-
ret finns, avgörande i fråga om stödet för bi-
odling är var biodlarens verksamhetsställe 
finns och avgörande i fråga om studiepen-
ningen för lantbruksföretagare är var sökan-
dens boningsort finns, om sökanden inte id-
kar jordbruk. Om avtal om miljöspecialstöd 
för jordbruket söks av en registrerad förening 
är den behöriga myndigheten enligt förslaget 
den inom vars verksamhetsområde det områ-
de som avtalet gäller finns. Förslaget motsva-
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rar de nuvarande grunderna för fastställande 
av regional behörighet, men bestämmelser 
om saken finns på lagnivå bara när det gäller 
icke-produktiva investeringar och avtal om 
miljöspecialstöd. 

Enligt 3 mom. är Närings-, trafik- och mil-
jöcentralen i Lappland behörig myndighet i 
ärenden som gäller stöd för renhushållning. 
Med stöd av lagen om nationella stöd kan 
stöd per djur till dem som bedriver renhus-
hållning betalas på basis av antalet livrenar. 
För närvarande fattas beslut om stödet per 
djur för renhushållning vid den närings-, tra-
fik- och miljöcentral inom vars område stöd-
sökandens renbeteslag finns. Det är från en-
hetlighetssynpunkt motiverat att koncentrera 
beviljandet av stöd som betalas på basis av 
antalet livrenar till Närings-, trafik- och mil-
jöcentralen i Lappland, därför att Närings-, 
trafik- och miljöcentralen i Lappland redan 
för närvarande har hand om beviljandet av 
andra stöd och ersättningar som gäller ren-
hushållning. Det sker med stöd av 49 § i la-
gen om strukturstöd för renhushållning och 
naturnäringar (986/2011) och 11 § i lagen om 
ersättande av skador som drabbat renhushåll-
ningen (987/2011). Förslaget är motiverat 
också med avseende på förvaltningens effek-
tivitet och personalresurser, eftersom över 
90 procent av det sammanlagda beloppet av 
stöd för livrenar beviljas inom Närings-, tra-
fik- och miljöcentralen i Lapplands verksam-
hetsområde. Där finns också aningen över 
90 procent av de omkring 940 stödsökande-
na. 
 
3 kap. Förfarande vid ansökan om stöd 

I 3 kap. föreslås samlade bestämmelser om 
förfarandet vid ansökan om stöd. Det anses 
att ansökan om stöd innefattar också t.ex. an-
sökan om stödrättigheter, eftersom innehav 
av stödrättigheter är en förutsättning för er-
hållande av stöd. För tillfället föreskrivs det 
om ansökan om stöd i lagen om nationella 
stöd, lagen om gårdsstöd och axel 2-lagen, 
vilka i denna regeringsproposition föreslås 
bli upphävda. De föreslagna bestämmelserna 
motsvarar rådande praxis, även om alla om-
ständigheter för närvarande inte regleras på 
lagnivå. Med skriftlig inlämning av hand-
lingar avses också uppgifter som lämnas in 

via ett system för elektronisk ansökan om 
stöd.   

13 §. Ansökan om stöd. Enligt 1 mom. ska 
ansökan om stöd alldeles som nu göras på en 
blankett som fastställts av Landsbygdsverket. 
Blanketten kan vara antingen en sedvanlig 
pappersblankett eller en blankett som ingår i 
ett system för elektronisk ansökan om stöd. 
För närvarande är det möjligt att ansöka om 
merparten av direkta jordbruksstöd via ett sy-
stem för elektronisk ansökan om stöd, och år 
2012 utnyttjade omkring 45 procent av dem 
som ansökte om stöd vid den samlade stöd-
ansökan denna möjlighet. I enlighet med nu-
varande praxis ska ansökan alltjämt under-
tecknas. Till denna del finns en motsvarande 
bestämmelse i 2 a § i den gällande stödupp-
giftslagen. Vid elektronisk ansökan om stöd 
identifieras sökanden i systemet för elektro-
nisk stödansökan. Till ansökan ska bifogas 
de utredningar som behövs för beviljande av 
stödet. Enligt det föreslagna 3 mom. får 
Landsbygdsverket meddela närmare före-
skrifter om dem. 

Enligt 2 mom. tillämpas på en anmälan som 
gäller stöd det som i den föreslagna lagen fö-
reskrivs om formen för ansökan, behövliga 
utredningar och inlämnande av ansökan. 
Anmälan om deltagande i systemet för pro-
duktionsstöd för mjölk är ett exempel på an-
mälningar som gäller stöd.  

Enligt 3 mom. får Landsbygdsverket med-
dela närmare föreskrifter om de blanketter 
som ska användas för ansökan eller anmälan 
om stöd och om bilagorna till dem, andra ut-
redningar som krävs av den som ansöker om 
eller får stöd samt om tidsfristen som är ut-
satt för ändring av uppgifterna i ansökan. 
Förslaget motsvarar det nuvarande bemyndi-
gandet för Landsbygdsverket att meddela fö-
reskrifter. 

14 §. Gemensam ansökan om stöd. För 
närvarande föreskrivs det inte på lagnivå om 
ansökan om stöd i en situation där ansökan 
gäller en gårdsbruksenhet som innehas av två 
eller flera fysiska eller juridiska personer. I 
praktiken har det emellertid krävts att alla 
dem är delägare i en gårdsbruksenhet ska un-
derteckna ansökan; detta krav bottnar i de 
allmänna rättsprinciperna och i de bestäm-
melser om namnteckningsrätt som finns an-
nanstans i lag. För tydlighetens skull ingår 
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ändå en uttrycklig bestämmelse om detta i 
den föreslagna verkställighetslagen. Enligt 
1 mom. ska alla innehavare av gårdsbruksen-
heten underteckna en skriftligt inlämnad an-
sökan om stöd, om denna gäller en gårds-
bruksenhet som innehas av flera än en fysisk 
eller juridisk person tillsammans. Innehavar-
na kan givetvis ändå ge en fysisk person 
fullmakt att underteckna ansökan, att medde-
la de uppgifter som behövs för behandling av 
ansökan och att av myndigheterna ta emot 
sådana handlingar som gäller stödet. Detta är 
redan i nuläget praxis i fråga om merparten 
av alla stödsökande.  

För tydlighetens skull föreslås det att lagen 
ska innehålla en uttrycklig bestämmelse om 
att de stödsökande ansvarar solidariskt för 
stödansökan och för att de uppgifter som in-
går i den är fullständiga och korrekta. Tidiga-
re har det i lagarna om jordbruksstöd inte 
funnits någon bestämmelse om detta, men i 
praktiken har det t.ex. vid återkrav ansetts i 
enlighet med de allmänna rättsprinciperna 
och den övriga lagstiftningen att indrivning-
en kan omfatta alla stödtagare enligt princi-
pen om solidariskt ansvar. Den bestämmelse 
som föreslås i 2 mom. motsvarar alltså både 
rådande praxis och det vedertagna förfaran-
det. 

15 §. Inlämnande och anhängiggörande av 
ansökan. Enligt 1 mom. anses en ansökan om 
stöd ha blivit anhängig när den har kommit in 
till den behöriga myndigheten. En ansökan 
om stöd, eller en annan handling som hänför 
sig till ansökan, som sänts per post adresse-
rad till den behöriga myndigheten anses en-
ligt förslaget dock vara inlämnad i tid, om 
den är poststämplad senast den sista dagen av 
den utsatta tiden. Den föreslagna bestämmel-
sen motsvarar gällande lagstiftning, och mot-
svarande bestämmelse finns t.ex. i 25 § 
2 mom. i den gällande lagen om nationella 
stöd. Landsbygdsverket ska enligt förslaget 
fastställa tidsfristen för inlämnade av stödan-
sökningar, precis som nu är fallet.  

Enligt 2 mom. meddelar Landsbygdsverket 
närmare föreskrifter om tidsfrister för inläm-
nandet av stödansökan samt andra blanketter 
och utredningar. Så sker redan nu. 

16 §. Skyldighet att lämna uppgifter. Para-
grafen innehåller bestämmelser om stödsö-
kandens skyldighet att lämna uppgifter. Be-

stämmelserna motsvarar nuvarande praxis. 
Enligt 1 mom. ska sökanden ge myndigheter-
na tillräckliga uppgifter om förutsättningarna 
för beviljande och utbetalning av stöd. Upp-
gifterna kan gälla exempelvis odlingsarealer, 
växtarter som odlas, djurarter och antalet 
djur. 

En sökande som upptäcker att stödansökan 
är eller har blivit felaktig ska enligt 2 mom. 
utan dröjsmål meddela den behöriga myn-
digheten skriftligen. 

Sökanden är enligt 3 mom. skyldig att 
meddela också sådana förändringar i förhål-
landena som kan påverka stödbeloppet eller 
medföra att stödet återkrävs eller att utbetal-
ningen avbryts eller inställs. Meddelandet 
ska enligt förslaget ges skriftligen till den 
behöriga myndigheten senast tio arbetsdagar 
efter det att sökanden har fått kännedom om 
de förändrade förhållandena. En sådan situa-
tion kan uppkomma t.ex. i det fall att djurbe-
sättningen omkommer i en eldsvåda. Tioda-
garsgränsen har varit i bruk när det gäller 
stöd som Europeiska unionen finansierar helt 
eller delvis, men i fråga om stöd som beviljas 
med stöd av lagen om nationella stöd innebär 
förslaget en kutymändring, eftersom medde-
landet beträffande de stöden ska ha getts utan 
dröjsmål. Förslaget anses vara motiverat för 
att praxis för de olika stödens del ska fören-
hetligas. Det är meningen att ’skriftligt med-
delande’ ska avse också en anmälan som 
gjorts via systemet för elektronisk ansökan 
om stöd. Också stödtagaren eller dennes 
rättsinnehavare föreslås vara anmälnings-
skyldig på det sätt som avses ovan, inte bara 
sökanden. En bestämmelse som har samma 
innehåll i sak finns t.ex. i 11 § 2 mom. i den 
gällande axel 2-lagen.   

17 §. Återtagande av ansökan. Lagen före-
slås innehålla en allmän bestämmelse om 
återtagande av ansökan. Enligt 1 mom. kan 
en ansökan om stöd återtas helt eller delvis, 
vilket är fallet redan i nuläget. För att både 
sökandens rättsskydd och bl.a. den dokumen-
tering som tillsynen förutsätter ska tryggas 
föreslås det att den behöriga myndigheten 
ska underrättas skriftligen om att en ansökan 
återtas. När det gäller stöd som Europeiska 
unionen finansierar helt eller delvis finns det 
i Europeiska unionens lagstiftning entydiga 
bestämmelser om till vilken del och efter vil-
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ken tidpunkt ansökningarna inte längre går 
att återta.   

När det gäller stöd som beviljas med stöd 
av lagen om nationella stöd föreslås att i 
2 mom. tas en hänvisning till att en bestäm-
melse om saken i 25 § i det förslag till änd-
ring av lagen om nationella stöd som ingår i 
denna proposition. 

18 §. Överföring av ansökan. I 1 mom. fö-
reskrivs det om överföring av stödansök-
ningar. Enligt förslaget kan en ansökan över-
föras helt eller delvis på den nya innehavaren 
av en gårdsbruksenhet, alldeles som nu är 
fallet. En tidsfrist för överföringen kan enligt 
förslaget bestämmas, och därefter kan ansö-
kan och det stöd som beviljas med stöd av 
den inte längre överföras på den nya inneha-
varen under stödåret. För säkerställande av 
den dokumentering som behövs föreslås det 
bli bestämt att överföringen av ansökan ska 
göras skriftligen på en blankett som Lands-
bygdsverket har fastställt för ändamålet. För-
slaget motsvarar gällande praxis. 

Enligt 2 mom. närmare bestämmelser om 
förfarandet för överföring av ansökan utfär-
das genom förordning av statsrådet. Lands-
bygdsverket får enligt förslaget meddela 
närmare föreskrifter om blanketter för över-
föring av ansökan och om på vilket sätt en 
utredning över överföringen av ansökan ska 
göras samt om tidsfristen. 
 
4 kap. Behandling av ansökan hos myn-

digheten samt beslutsfattande 

19 §. Beslut om stöd. I 1 mom. föreslås det 
att stödbeslut som utarbetats med hjälp av 
automatisk databehandling och de handlingar 
som hänför sig till behandlingen av ärendet 
ska få undertecknas maskinellt. Enligt 20 § 
2 mom. i lagen om elektronisk kommunika-
tion i myndigheternas verksamhet (13/2003) 
föreskrivs det särskilt om maskinell under-
skrift av handlingar som kommit till i för-
valtningsmyndigheternas verksamhet. Ma-
skinell underskrift är ett enklare förfarande 
än den elektroniska signering av handlingar 
som avses i 16 § i lagen om elektronisk 
kommunikation i myndigheternas verksam-
het, därför avses den föreslagna lagen inne-
hålla en bestämmelse om saken.  

Enligt 2 mom. får Landsbygdsverket med-
dela föreskrifter om de blanketter som ska 
användas för stödbeslut, om behandlingen av 
betalningsmaterialet, om betalningssätten och 
om registrering av betalningarna i ett datasy-
stem. Dessa omständigheter som hänför sig 
till förfarandet för beviljande av stöd är av 
teknisk karaktär, och Landsbygdsverket 
meddelar föreskrifter om dem redan i nulä-
get. 

20 §. Rättelse. Har sökanden fått stöd till 
ett mindre belopp än han eller hon borde ha 
fått eller stödet utan grund har avslagits helt 
och hållet, får myndigheten enligt 20 § trots 
att beslutet vunnit laga kraft och utan särskild 
ansökan rätta sitt felaktiga beslut. En förut-
sättning för beslutsrättelse föreslås emellertid 
vara att det finns medel för ändamålet. Be-
stämmelsen behövs därför att det i Finland är 
möjligt att betala t.ex. stöd som beviljas med 
stöd av lagen om nationella stöd endast till 
det belopp som beslut av kommissionen möj-
liggör när det gäller olika stödformer och 
stödregioner. Förslaget motsvarar 6 § 1 mom. 
i den gällande stöduppgiftslagen.  

21 §. Ränta på stöd. I 1 mom. föreslås det 
på ett sätt som i sak motsvarar 6 § 2 mom. i 
den gällande stöduppgiftslagen bli föreskri-
vet om ränta som på stöd som betalas till 
följd av rättelse och på stöd blivit obetalt på 
grund av ett misstag från myndighetens sida. 
Om en rättelse leder till att sökanden beviljas 
stöd eller det beviljade stödbeloppet höjs el-
ler om stöd som blivit obetalt på grund av ett 
misstag från myndighetens sida betalas till 
sökanden, ska det enligt förslaget betalas en 
fast årlig ränta på sex procent på det bevilja-
de stödet eller det belopp som stödet höjs 
med eller på det obetalda stödet. Räntans 
storlek har inte ändrats en enda gång under 
stöduppgiftslagens giltighetstid, trots föränd-
ringar i räntenivåerna, så den föreslagna rän-
tenivån är fortfarande motiverad. Räntan fö-
reslås bli beräknad från den dag då det ur-
sprungliga beslutet fattades fram till den dag 
då rättelsebeslutet fattas. Enligt förslaget be-
talas ränta emellertid inte, om behovet av rät-
telse har uppstått på grund av sökandes verk-
samhet. 

Den i 2 mom. föreslagna bestämmelsen om 
ränta som betalas på stödbelopp som höjs 
med anledning av en ändringsansökan mot-
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svarar i sak 7 § 3 mom. i den gällande stöd-
uppgiftslagen. Om sökanden med anledning 
av en ändringsansökan beviljas stöd eller 
förhöjt stödbelopp, kan på det beviljande 
stödet eller på det belopp stödet höjs med en-
ligt förslaget betalas en fast årlig ränta på 
sex procent. Räntan föreslås bli beräknad 
från den dag då det ursprungliga beslutet fat-
tades fram till den dag då besvärsmyndighe-
ten fattar sitt beslut. Beroende på fallet är den 
besvärsmyndighet som avses i momentet när-
ings-, trafik- och miljöcentralen, Statens äm-
betsverk på Åland eller landsbygdsnäringar-
nas besvärsnämnd. I likhet med nu föreslås 
besvärsmyndigheten besluta om betalning av 
ränta. 
 
5 kap. Tillsyn 

22 §. Tillsyn på plats och utvidgad tillsyn. 
För närvarande finns det inte på lagnivå någ-
ra grundläggande bestämmelser om tillsyn på 
plats, om myndigheternas uppgifter i sam-
band med sampling som görs med avseende 
på tillsyn och om utvidgad tillsyn. I stället 
föreskrivs det om dessa antingen i Europeis-
ka unionens lagstiftning eller nationellt ge-
nom förordningar av statsrådet. Det är dock 
befogat att föreskriva på lagnivå om de 
grundläggande principerna för tillsyn på plats 
och myndigheternas uppgifter och att utfärda 
närmare bestämmelser genom förordning av 
statsrådet. Till följd av det som sägs ovan fö-
reslås 1 mom. uppta en bestämmelse om att 
Landsbygdsverket genom ett sampel väljer ut 
inom olika stödsystem de sökande i fråga om 
vilka tillsyn på plats hos dem ska utföras. I 
nuläget föreskrivs det om saken t.ex. i 5 § 
1 mom. i statsrådets förordning om övervak-
ning av nationella stöd för växtproduktion 
och husdjursskötsel 2012 (169/2012). Lands-
bygdsverket har utfört de stickprov (sampel) 
som avses i momentet under hela den tid 
verket har existerat. Antalet sökande som 
väljs ut för tillsyn varierar från ett stödsystem 
till ett annat, men den vanligaste minimi-
gränsen är fem procent av dem som ansökt 
om stödet i fråga. När det gäller stöd som Eu-
ropeiska unionen finansierar i sin helhet före-
skrivs det om tillsynsmängden i tillämp-
ningsförordningen, när det gäller stöd som 
Europeiska unionen delfinansierar föreskrivs 

det om tillsynsmängden i kontrollförordning-
en för delvis finansierade stöd och när det 
gäller nationella stöd föreskrivs det om till-
synsmängden genom en statsrådsförordning 
som utfärdas årligen. Detaljerad reglering av 
tillsynen på plats finns i de ovannämnda för-
ordningar som Europeiska unionen har anta-
git.  

I 2 mom. föreskrivs det om Landsbygds-
verkets och Livsmedelssäkerhetsverkets 
uppgifter i fråga om urvalet ett sampel av 
gårdsbruksenheter för tillsyn över tvärvillko-
ren. Tidigare bestämmelser om detta finns 
inte på lagnivå, men förslaget motsvarar 
myndigheternas nuvarande arbetsfördelning i 
sammanhanget. Landsbygdsverket väljer en-
ligt förslaget ut ett sampel av gårdsbruksen-
heter för tillsyn över de i tvärvillkoren ingå-
ende kraven på god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden samt föreskrivna verksam-
hetskrav som hänför sig till miljön. Lands-
bygdsverket väljer ut ett sampel av sådana 
gårdar också inom landskapet Åland. Livs-
medelssäkerhetsverket väljer enligt förslaget 
ut ett sampel av gårdsbruksenheter för tillsyn 
över övriga tvärvillkor oberoende av resulta-
ten av den sampling som Landsbygdsverket 
har utfört. Bestämmelser om minimitillsyns-
mängden i fråga om tvärvillkoren finns i till-
lämpningsförordningen. Huvudregeln är att 
ett procent av de stödsökande väljs ut för till-
syn i fråga om tvärvillkoren. Ett undantag 
från detta är tillsynen över märkning och re-
gistrering av djur: för dess vidkommande 
väljs tre procent av de stödsökande ut. 

Det föreslås att 3 mom. ska innehålla en 
allmän bestämmelse om utvidgad tillsyn. 
Närmare bestämmelser om utvidgad tillsyn 
avses alltjämt bli utfärdade genom förord-
ning av statsrådet. Enligt den allmänna be-
stämmelsen ska tillsynen utvidgas till tillsyn 
över stöd enligt den föreslagna verkställig-
hetslagen eller tillsyn över tvärvillkor, om 
det i samband med den i den föreslagna verk-
ställighetslagen avsedda tillsynen eller någon 
annan tillsyn upptäcks eller den myndighet 
som utför tillsynen får k'nnedom om ett fel 
eller en försummelse som gäller förutsätt-
ningarna för beviljande av stöd enligt den fö-
reslagna verkställighetslagen eller tvärvill-
kor. Förslaget innebär inte att nuvarande 
praxis ändras, utan avsikten är endast att lyfta 
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upp på lagnivå den grundläggande bestäm-
melse som förutsätter reglering på lagnivå, 
eftersom frågan för tillfället regleras enbart 
på förordningsnivå. Om det t.ex. vid tillsyn 
över stöd på en gårdsbruksenhet noteras att 
något tvärvillkor har överträtts, bör tillsynen 
utvidgas så att den omfattar också tvärvillko-
ren. En sådan situation kan uppstå t.ex. när 
det på gårdsbruksenheten utförs tillsyn över 
ett djurbidrag som Europeiska unionen finan-
sierar i sin helhet. Om det konstateras brister 
i märkningen och registreringen av djur, ut-
vidgas tillsynen så att den omfattar tvärvill-
koret märkning och registrering av djur. Om 
överträdelse av t.ex. kravet på dikesrenar 
upptäcks vid tillsyn över miljöstödet, bör på 
gårdsbruksenheten utföras också tillsyn över 
tvärvillkoren i fråga om kraven på god jord-
brukshävd och goda miljöförhållanden. Om 
det vid tillsyn över tvärvillkoren däremot 
upptäcks ett fel som gäller förutsättningarna 
för beviljande av stöd, bör tillsynen utvidgas 
till stödsystemet i fråga. Om det t.ex. vid till-
syn över djurens välbefinnande i samband 
med tvärvillkoren upptäcks fel som gäller 
villkoren för stödet för djurens välbefinnan-
de, är det meningen att tillsynen ska utvidgas 
att omfatta också stödet för djurens välbefin-
nande. Tillsynen bör utvidgas också i sådana 
situationer där försummelse av ett stöd eller 
överträdelse av tvärvillkoren upptäcks vid 
någon annan tillsyn. Så kan t.ex. kommunal-
veterinären vid någon annan tillsyn på en 
gårdsbruksenhet som ansökt om stöd än till-
syn som avses i den föreslagna verkställig-
hetslagen lägga märke till brister i fråga om 
djurens välbefinnande som är sådana att till-
synen bör utvidgas till de tvärvillkor som 
handlar om djurens välbefinnande. Det kan 
också bli fråga om att utvidga tillsynen t.ex. 
när närings-, trafik- och miljöcentralens 
myndigheter utför tillsyn med anknytning till 
miljötillstånd och upptäcker t.ex. en bristfäl-
lig gödselstad.  

Enligt 4 mom. kan myndigheten oberoende 
av resultaten av det sampel som avses ovan 
utföra kontroll hos den som ansöker om stöd, 
om myndigheten annars får reda på ett miss-
tag eller en försummelse som gäller förut-
sättningarna för beviljande av stöd eller tvär-
villkoren eller om myndigheten annars anser 
det vara nödvändigt. En sådan situation kan 

bli aktuell t.ex. i det fall att man på basis av 
tidigare tillsyn kan anta att en sökande upp-
repade gånger överträder stödvillkoren eller 
krav som hänför sig till tvärvillkoren, även 
om gårdsbruksenheten inte skulle bli föremål 
för tillsyn på basis av samplingen. 

Det föreslagna 5 mom. handlar om myn-
dighetens skyldighet att informera en annan 
behörig myndighet i situationer där myndig-
heten i samband med tillsyn får kännedom 
om omständigheter på basis av vilka det på 
gårdsbruksenheten bör utföras t.ex. tillsyn 
över tvärvillkoren eller tillsyn över någon 
stödtyp. Om t.ex. en veterinär som är anställd 
hos regionförvaltningsverket utför en inspek-
tion av tvärvillkoren i fråga om djurens väl-
befinnande och vid den upptäcker sådana 
omständigheter att också en inspektion av 
stödet för djurens välbefinnande bör utföras 
på gårdsbruksenheten av en inspektör som är 
anställd hos närings-, trafik- och miljöcentra-
len, ska den behöriga närings-, trafik- och 
miljöcentralen underrättas om de upptäckta 
bristerna för att stödtillsyn ska kunna utövas 
på ett adekvat sätt. På basis av det som sägs 
ovan föreslås lagen innehålla en bestämmelse 
om skyldighet att underrätta den behöriga 
närings-, trafik- och miljöcentralen eller det 
behöriga regionförvaltningsverket i situatio-
ner som avses i 3 och 4 mom. 

Enligt 6 mom. får närmare bestämmelser 
om tillsyn på plats och utvidgad tillsyn utfär-
das genom förordning av statsrådet. Det före-
skrivs om utvidgad tillsyn både i Europeiska 
unionens lagstiftning och i olika nu gällande 
förordningar av statsrådet om tillsynen. Be-
stämmelser om utvidgad tillsyn finns t.ex. i 
6 § i statsrådets förordning om övervakning 
av arealbaserade stöd som helt eller delvis fi-
nansieras av Europeiska gemenskapen 
(591/2007) och i 11—14 § i statsrådets för-
ordning om övervakningen av tvärvillkor 
som gäller folkhälsa, djurhälsa, växtskydd 
och anmälan om sjukdomar, djurens välbe-
finnande samt identifiering och registrering 
av djur (118/2010). På basis av den nuvaran-
de mera detaljerade regleringen utförs utvid-
gad tillsyn bara beträffande den bestämmelse 
eller indikatorgrupp för vars del en försum-
melse har uppdagats. Om det t.ex. vid en 
djurskyddsinspektion på en gård med mjölk-
boskap läggs märke till brister i fråga om så-
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dana tillsynsobjekt som utgör tillsynsindika-
torer också i indikatorgruppen för nötkreatu-
rens välbefinnande för tvärvillkorens del, ut-
vidgas tillsynen att omfatta välbefinnandet. 
Då utförs inte tillsyn i fråga om t.ex. hygie-
nen på gårdsbruksenheter med mjölkproduk-
tion. Det föreslås dessutom vara möjligt att 
genom förordning av statsrådet utfärda när-
mare bestämmelser om tillsynen över stöd-
villkoren i den omfattning som avses i till-
lämpningsförordningen och kontrollförord-
ningen för delvis finansierade stöd och om 
minimiantalet inspektioner, förfarandet vid 
tillsynen, bestämmandet av de yttre och inre 
gränserna för bas- och jordbruksskiften samt 
om mätmetoden, mätsätten, mätnoggrannhe-
ten och toleransen. Till denna del motsvarar 
förslaget 16 § 4 mom. i den gällande axel 2-
lagen. Genom förordning av statsrådet får det 
utfärdas närmare bestämmelser om t.ex. del-
områdena i tillsyn som utförs på plats, de 
kartor som ska användas och om de omstän-
digheter som ska inspekteras vid tillsyn över 
öronmärken hos djur och registrering av djur 
samt i fråga om verifikat över köp och för-
säljning av djur. 

23 §. Administrativ kontroll. I 23 § före-
skrivs det om uppgiftsfördelningen mellan 
kommunen, närings-, trafik- och miljöcentra-
len och Landsbygdsverket vid administrativ 
kontroll. De föreslagna bestämmelserna mot-
svarar nuvarande praxis och uppgiftsfördel-
ning. Enligt 1 mom. ska kommunen, närings-, 
trafik- och miljöcentralen och Statens äm-
betsverk på Åland när de har tagit emot en 
stödansökan kontrollera uppgifterna i ansö-
kan. 

Enligt 2 mom. gör Landsbygdsverket jäm-
förande kontroller av de uppgifter som finns i 
datasystemen. Bestämmelser om detta har ti-
digare inte funnits i lag, men det är befogat 
att ta in bestämmelse om saken i lagen. Vid 
jämförande kontrollerna jämförs uppgifterna 
i datasystemen med uppgifterna i stödansök-
ningar. Man utreder alltså om uppgifterna 
motsvarar varandra eller om det finns skill-
nader mellan t.ex. de arealuppgifter som 
jordbrukaren meddelat och de uppgifter om 
skiftesarealerna som finns i datasystemet. 
Om det vid en jämförande kontroll visar sig 
finnas skillnader mellan uppgifterna i stödan-
sökan och uppgifterna i datasystemen, utför 

närings-, trafik- och miljöcentralen eller Sta-
tens ämbetsverk på Åland de inspektioner 
som behövs i fråga om stödsökande som till 
följd av jämförande kontroll blivit föremål 
för tillsyn. Förslaget motsvarar gällande 
praxis och uppgiftsfördelning mellan myn-
digheterna.  

I nuläget kan de som ansöker om stöd sam-
tycka på en basskiftesblankett som bifogas 
till stödansökan till att ny digitaliserad areal 
kan användas vid administrativ tillsyn i fråga 
om de basskiften som anmälts i stödansökan, 
om arealen är högst fem ar mindre än bas-
skiftesarealen. I dessa fall har samtycket ock-
så inneburit att sökanden inte behöver höras 
separat före stödminskningen. Årligen före-
kommer 5 000—8 000 små arealskillnader 
när uppgifter som sökandena har meddelat 
och uppgifterna i datasystemet jämförs. Mer-
parten av dem är sådana där skillnaden är 
mindre än fem ar. Om alla dessa små felak-
tigheter ska bli föremål för tillsyn inklusive 
hörandeförfarande fördröjs behandlingen av 
stödansökningar, och förvaltningens arbets-
börda ökar kraftigt. År 2012 gav omkring 57 
procent av alla sökande i samband med stöd-
ansökan sitt samtycke till att de inte behöver 
höras separat med anledning av avvikelser 
som är mindre än fem ar. För att minska för-
valtningens arbetsbörda och försnabba be-
handlingen av stödansökningar i syfte att 
bättre kunna säkerställa att stöden betalas ut 
till stödtagarna i tillräckligt god tid föreslås 
det att lagen ska uppta en bestämmelse om 
saken. För närvarande är det valfritt att avstå 
från att bli hörd, om små arealskillnader fö-
rekommer. Den stödminskning som görs när 
arealskillnaden är fem ar är i genomsnitt ca 
25—35 euro när det är fråga om t.ex. spann-
mål och vall. På basis av det som sägs ovan 
föreslås det i 3 mom. bli föreskrivet att om 
det stöd som betalas utifrån arealen sänks på 
basis av skillnaden mellan arealen i sökan-
dens stödansökan och den senast digitalise-
rade arealen kan sänkningen göras utan att 
stödtagaren hörs i det fall att den senast digi-
taliserade arealen är högst fem ar mindre per 
skifte än den areal som uppgetts. Ett undan-
tag från denna allmänna regel föreslås dock 
vara att den sökande måste höras i fråga om 
areal som uppgetts för odling av trädgårds-
växter eller växthusproduktion. Med träd-
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gårdsväxter avses t.ex. frilandsgrönsaker, 
fruktträd och bärbuskar. För deras del är 
stödminskningen i genomsnitt ca 50—70 
euro per fem ar. En stödtagare som inte god-
känner arealändringen kan givetvis begära att 
beslutet omprövas.  

Enligt 4 mom. får närmare bestämmelser 
om administrativ kontroll och hur den utförs 
utfärdas genom förordning av statsrådet.  

24 §. Rätt till insyn. I 1 mom. föreskrivs det 
om myndigheternas rätt till insyn. I sak mot-
svarar förslaget 8 § 1 mom. i den gällande 
stöduppgiftslagen och 16 § 1 mom. i axel 2-
lagen. Jord- och skogsbruksministeriet, 
Landsbygdsverket, Livsmedelssäkerhetsver-
ket, närings-, trafik- och miljöcentralen, regi-
onförvaltningsverket och Statens ämbetsverk 
på Åland föreslås ha rätt att utföra inspektio-
ner hos stödsökandena och stödtagarna i syf-
te att utöva tillsyn över stöd som avses i den 
föreslagna verkställighetslagen och tvärvill-
kor. Till denna del motsvarar förslaget gäl-
lande lagstiftning. För tydlighetens skull fö-
reslås det att lagen ska innehålla en bestäm-
melse om rätten för myndigheterna att utföra 
inspektion i slakterier och företag som föräd-
lar eller förmedlar jordbruksprodukter, om 
tillsynen över förutsättningarna för erhållan-
de av stöd så förutsätter. Med företag som 
förädlar eller förmedlar jordbruksprodukter 
avses t.ex. mejerier och transportföretag. 
Stödformer där det kan vara skäl att utföra 
kontroller hos de nämnda företagen för att ha 
tillsyn över förutsättningarna för stöd är t.ex. 
de djurslagsspecifika djurbidragen och trans-
portbidraget för mjölk. 

I 2 mom. föreskrivs det om sådant som den 
myndighet som utövar tillsyn föreslås ha rätt 
att inspektera i den omfattning som tillsyns-
uppdraget kräver. En bestämmelse med mot-
svarande innehåll finns för närvarande t.ex. i 
16 § 3 mom. i axel 2-lagen. Den myndighet 
som utövar tillsynen föreslås ha rätt att kon-
trollera sökandens bokföring, jordbruks- och 
trädgårdsprodukter, djur, foder och livsme-
del, produktionsförhållanden, produktions-
byggnader och produktionsanläggningar, för-
ädlingsanläggningar, lager, anordningar, 
transportutrustning, odlingar, betesmarker, 
landskapselement och specialstödsavtalsom-
råden utanför åker samt andra förutsättning-
arna för beviljande och utbetalning av stöd. 

De ovannämnda är sådana som inspektionen 
kan omfatta redan i nuläget. Inspektioner får 
dock enligt förslaget inte utföras i utrymmen 
som används för permanent boende. Till 
denna del har lagens ordalydelse ändrats jäm-
fört med gällande lagstiftning, utan att be-
stämmelsens innehåll i sak dock ändras.  Ut-
trycket ”utrymmen som används för perma-
nent boende” förtydligar lagstiftningen, ef-
tersom det då inte uppstår oklarhet kring in-
synsrättens existens t.ex. i fråga om produk-
tionsbyggnader på sökandens gårdsplan och 
inte heller beträffande det i strafflagen 
nämnda begreppet hemfrid.  

Det föreslås att 3 mom. ska uppta en be-
stämmelse om rätten för Livsmedelssäker-
hetsverket att närvara vid inspektioner som 
gäller stödsökande eller stödtagare och som 
någon annan myndighet utför och att följa 
hur inspektionerna utförs. En inspektör från 
Livsmedelssäkerhetsverket kan därmed vid 
behov ge akt t.ex. på utförandet av en kon-
troll av tvärvillkoren som utförs hos en stöd-
sökande. 

Enligt 4 mom. har tillsynsmyndigheten rätt 
att vid behov få handräckning vid fullgöran-
det av inspektion så som bestäms i 40 § i 
polislagen (493/1995). Förslaget motsvarar i 
sak 8 § 5 mom. i den gällande stöduppgifts-
lagen, men skrivningen har ändrats. 

25 §. Särskilda bestämmelser i fråga om 
tvärvillkor. För närvarande föreskrivs det om 
tillsyn över tvärvillkoren i 7 § i lagen om 
gårdsstöd. Där uppräknas de myndigheter 
som utövar tillsyn över tvärvillkoren, men 
det specificeras inte vilken myndighet som 
utövar tillsyn över respektive delområde av 
tvärvillkoren. Bestämmelsen om tillsyn över 
tvärvillkoren föreslås bli ändrad i förhållande 
till den gällande lagen så att de olika myn-
digheternas uppgifter inom tillsynen över 
uppfyllandet av kraven inom respektive sek-
tor av tvärvillkoren anges i lagen, men utan 
att de olika myndigheternas nuvarande upp-
gifter och uppgiftsfördelningen mellan myn-
digheterna ändras. Enligt 1 mom. utövar när-
ings-, trafik- och miljöcentralen tillsyn över 
efterlevnaden av naturvårdslagen 
(1096/1996), miljöskyddslagen (86/2000), 
avfallslagen (646/2011), lagen om gödselfab-
rikat (539/2006) och lagen om vattenvårds- 
och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) till 



 RP 156/2012 rd  
  

 

22 

den del tillsynen gäller iakttagandet av före-
skrivna verksamhetskrav av tvärvillkor som 
hänför sig till miljön samt iakttagandet av 
kraven på god jordbrukshävd och goda miljö-
förhållanden. 

Enligt 2 mom. har närings-, trafik- och mil-
jöcentralen och regionförvaltningsverket till-
syn över efterlevnaden av livsmedelslagen 
(23/2006), lagen om djursjukdomar 
(55/1980), lagen om medicinsk behandling 
av djur (617/1997), lagen om ett system för 
identifiering av djur (238/2010), foderlagen 
(86/2008), lagen om växtskyddsmedel 
(1563/2011) och djurskyddslagen (247/1996) 
till den del tillsynen gäller iakttagandet av 
andra tvärvillkor än de som avses i 1 mom. 
Vid tillsynen ska dessutom bestämmelserna 
om tillsyn och tillsynsmyndigheter i de 
nämnda lagarna och veterinärvårdslagen 
(765/2009) iakttas, enligt förslaget. Förslaget 
motsvarar nuvarande praxis och de olika 
myndigheternas uppgifter vid tillsyn över 
tvärvillkoren. 

Enligt 3 mom. utfärdas närmare bestäm-
melser om tillsynen över att de föreskrivna 
verksamhetskraven samt kraven på god jord-
brukshävd och goda miljöförhållanden iakt-
tas genom förordning av statsrådet. Genom 
förordning av statsrådet får enligt förslaget 
också bestämmelser som preciserar förord-
ningen om gårdsstöd utfärdas om tillsyn och 
det förfarande som ska iakttas vid tillsynen 
samt om objekten för den tillsyn som avses i 
lagar som nämns i 2 mom. avsedda lagstift-
ningen. De föreslagna bemyndigandena för 
statsrådet att utfärda förordning motsvarar 
gällande lagstiftning till sin omfattning. I nu-
läget föreskrivs det närmare om tillsyn över 
tvärvillkoren i statsrådets förordning om 
övervakningen av kraven på god jordbruks-
hävd och goda miljöförhållanden samt av fö-
reskrivna verksamhetskrav som hänför sig 
till miljön och ingår i tvärvillkoren 
(636/2007) och i statsrådets förordning om 
övervakningen av tvärvillkor som gäller 
folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och anmälan 
om sjukdomar, djurens välbefinnande samt 
identifiering och registrering av djur 
(118/2010). 

Lagen föreslås innehålla en ny bestämmel-
se om de uppgifter som Statens ämbetsverk 
på Åland ska sköta i landskapet Åland i sam-

band med tillsyn över tvärvillkoren. De före-
slagna uppgifterna hör redan för närvarande 
till Statens ämbetsverk på Åland, så till den-
na del föreslås inga nya uppgifter för äm-
betsverket. Enligt 4 mom. ansvarar i landska-
pet Åland Statens ämbetsverk på Åland för 
tillsynen över att kraven på god jordbruks-
hävd och goda miljöförhållanden iakttas. 
Med kraven på god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden avses kraven enligt bilaga 
III i förordningen om gårdsstöd. I landskapet 
Åland faller tillsynen över andra tvärvillkor 
än de ovannämnda inom landskapets behö-
righet, men Ålands landskapsregering och de 
myndigheter som lyder under den kan inte 
åläggas uppgifter i den föreslagna verkstäl-
lighetslagen. Nationellt är det möjligt att fö-
reskriva endast om uppgifter för Statens äm-
betsverk på Åland när det gäller verkställig-
heten av jordbruksstöd i landskapet Åland. 

26 §. Myndighetens rätt att få upplysningar 
och hjälp. Paragrafens 1 mom. innehåller be-
stämmelser om myndighetens rätt att få de 
handlingar och uppgifter av stödsökanden el-
ler dennes representant som är behövliga för 
att genomföra tillsynen. De föreslagna be-
stämmelserna motsvarar 4 § i den gällande 
verkställighetslagen och 16 § 3 mom. i axel 
2-lagen. Med handlingar avses enligt försla-
get även material som skapats eller lagrats 
med hjälp av automatisk databehandling eller 
på något annat sätt. För tydlighetens skull fö-
reslås till lagen bli fogad en bestämmelse om 
myndighetens rätt att få uppgifter av slakteri-
er, företag som förädlar eller förmedlar jord-
bruksprodukter och renbeteslagen. Det före-
slagna tillägget till gällande lagstiftning är 
befogat därför att de nämnda aktörerna för-
fogar över sådana uppgifter vars erhållande 
kan vara en förutsättning för att tillsynen 
över vissa stöd ska kunna genomföras på ett 
effektivt och adekvat sätt. Så bestäms t.ex. 
beloppet av stöd per djur för renar, vilket be-
viljas med stöd av lagen om nationella stöd, 
utgående från uppgifter i de renlängder som 
renbeteslagen för, och renbeteslagen är inte 
stödtagare som avses i lagen. Det föreslås att 
de som ansöker om stöd samt ovan avsedda 
slakterier och företag som förädlar eller för-
medlar jordbruksprodukter också ska tillåta 
att det tas prover i den omfattning som krävs 
för en inspektion.  Dessa prover kan vara 
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t.ex. markkarteringsprov som tas på åkrar 
och utgör en förutsättning för erhållande av 
miljöstöd för jordbruket. Material och prover 
ska enligt förslaget överlåtas utan ersättning, 
alldeles som nu är fallet. 

Enligt 2 mom. ska den som ansöker om 
stöd eller dennes företrädare på begäran av 
en myndighet lämna behövlig hjälp under 
tillsynen. Behov av hjälp kan i praktiken fö-
rekomma t.ex. när stora djur hanteras eller 
för att djur ska kunna tas fast på betet. En be-
stämmelse som i sak motsvarar den föreslag-
na finns i 7 § i den gällande verkställighets-
lagen. 

27 §. Sakkunniga som kan anlitas vid in-
spektioner. Enligt 1 mom. kan vid inspektion 
anlitas en extern revisor eller revisionssam-
manslutning som avses i revisionslagen 
(459/2007) eller lagen om revisorer inom den 
offentliga förvaltningen och ekonomin 
(467/1999), om ett behörigt utförande av in-
spektionen förutsätter det. Revisionssam-
manslutningen ska enligt förslaget utse en 
ansvarig revisor för inspektionen. Eftersom 
det är fråga om att överföra en offentlig för-
valtningsuppgift på någon annan än en myn-
dighet, något som det föreskrivs om i 124 § i 
grundlagen, föreslås det att förvaltningslagen 
(434/2003), språklagen (423/2003), samiska 
språklagen (1086/2003) och lagen om offent-
lighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999) ska tillämpas vid utförandet av 
inspektionsuppdrag. 

Enligt 2 mom. tillämpas bestämmelserna 
om straffrättsligt tjänsteansvar på revisorer 
som utför inspektionsuppdrag. Bestämmel-
serna i fråga finns i 40 kap. i strafflagen. På 
skador som orsakats i samband med utföran-
de av inspektionsuppdrag tillämpas enligt 
förslaget skadeståndslagen (412/1974). För-
slaget motsvarar 16 § 1 mom. i den gällande 
axel 2-lagen. Förslaget innebär att anlitande 
av en extern revisor vid inspektion blir möj-
ligt också vid tillsyn över stöd som beviljas 
med stöd av lagen om direktstöd och lagen 
om nationella stöd. 

28 §. Förfarandet vid tillsynen. Lagen före-
slås innehålla en bestämmelse om förfarandet 
vid tillsynen. Som det nu är föreskrivs inte 
om detta på lagnivå, utan bestämmelserna 
om saken ingår i de förordningar av statsrå-
det som gäller tillsynen. Det är emellertid be-

fogat att de grundläggande principerna för 
förfarandet regleras genom lag. Enligt 
1 mom. ska personer som utför tillsyn ha ett 
tillsynspass som utfärdats av Landsbygds-
verket eller en av Landsbygdsverket, Livs-
medelssäkerhetsverket, närings-, trafik- och 
miljöcentralen, regionförvaltningsverket eller 
Statens ämbetsverk på Åland utfärdad hand-
ling som intygar rätten till insyn. Tillsyns-
passet eller handlingen ska på begäran visas 
för den som ansöker om stöd eller dennes re-
presentant innan tillsynen inleds. Förslaget 
motsvarar rådande praxis, och bestämmelser 
om saken finns för närvarande t.ex. i 5 § 
2 mom. i statsrådets förordning om övervak-
ning av miljöstöd och kompensationsbidrag 
(606/2007). 

Enligt 2 mom. ska ett protokoll med de ob-
servationer som gjorts upprättas över en in-
spektion. Den stödsökande eller dennes före-
trädare ska enligt förslaget ges möjlighet att 
foga sina kommentarer till protokollet, och 
sökanden ska få en kopia av protokollet. För 
närvarande finns det på lagnivå inte heller 
bestämmelser om tillsynsprotokoll, i stället 
har bestämmelser om dem utfärdats genom 
förordningar av statsrådet. En bestämmelse 
som motsvarar den föreslagna finns i nuläget 
i t.ex. 8 § i statsrådets förordning om över-
vakning av arealbaserade stöd som helt eller 
delvis finansieras av Europeiska gemenska-
pen (591/2007). 

29 §. Påföljder som föranleds av tillsynen. 
I fråga om de påföljder som tillsynen föran-
leder föreslås i 1 mom. en förtydligande be-
stämmelse av närmast informativt slag om i 
vilken lagstiftning det föreskrivs om de på-
följder som föranleds av tillsynen. Enligt för-
slaget bestäms påföljderna för fel som upp-
dagas vid tillsynen i enlighet med lagen om 
nationella stöd, tillämpningsförordningen, 
kontrollförordningen för delvis finansierade 
stöd och rådets förordning (EG, Euratom) nr 
2988/95 om skydd av Europeiska gemenska-
pernas finansiella intressen. När det gäller 
stöd som beviljas med stöd av lagen om na-
tionella stöd bestäms påföljderna enbart ut-
gående från bestämmelserna i den lagen, ef-
tersom Europeiska unionens i momentet 
nämnda lagstiftning inte tillämpas på natio-
nella stöd.  
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Enligt 2 mom. görs inte minskningar av 
stöd till följd av överträdelse av tvärvillko-
ren, om det med hänsyn till överträdelsens 
allvar, omfattning och varaktighet är fråga 
om en mindre överträdelse och överträdelsen 
har avhjälpts inom utsatt tid. Det föreslagna 
momentet motsvarar gällande lagstiftning 
och ingår i sak för närvarande i 7 a § i lagen 
om gårdsstöd, därifrån det avses bli överfört 
till verkställighetslagen på grund av att den 
gällande lagen om gårdsstöd föreslås bli 
upphävd genom det i denna regeringspropo-
sition ingående förslaget till lag om direkt-
stöd. 

30 §. Meddelande om tillsyn. Lagen före-
slås innehålla en bestämmelse om meddelan-
de om tillsyn. I nuläget saknas nationella be-
stämmelser på lagnivå om detta. När det 
gäller stöd som Europeiska unionen finansie-
rar helt eller delvis föreskrivs det om saken i 
Europeiska unionens lagstiftning. Däremot 
finns det inte alls någon reglering på lagnivå 
om tillsynen över stöd som beviljas med stöd 
av lagen om nationella stöd. Enligt den före-
slagna 30 § meddelas stödsökanden om till-
syn så som föreskrivs i artikel 27 i tillämp-
ningsförordningen och artikel 4 i kontrollför-
ordningen för delvis finansierade stöd. Be-
stämmelsen avses alltså gälla också medde-
lande om tillsyn över stöd som beviljas med 
stöd av lagen om nationella stöd. I praktiken 
har stödsökandena underrättats om tillsyn 
över stöd som finansieras med nationella 
medel på motsvarande sätt som om tillsyn 
över stöd som Europeiska unionen finansie-
rar helt eller delvis. 
 
6 kap. Återbetalning och återkrav av stöd 

31 §. Återkrav av stöd. I 1 mom. föreskrivs 
det på motsvarande sätt som i 17 § 1 mom. i 
den gällande axel 2-lagen om återkrav av 
stöd som betalats ut felaktigt eller utan 
grund. Enligt förslaget ska stöd som betalats 
ut felaktigt eller utan grund återkrävas, om 
förutsättningarna för beviljande eller utbetal-
ning av stödet inte har uppfyllts, om stödvill-
koren inte har följts eller om stödtagaren har 
lämnat felaktig eller bristfällig information 
som i väsentlig grad har påverkat beviljandet 
eller utbetalningen av stödet. Dessutom före-
slås det att stödet ska återkrävas, om stödta-

garen hindrar genomförandet av en kontroll 
eller om Europeiska unionens lagstiftning om 
stödet kräver det. 

I 2 mom. föreslås det bli föreskrivet att alla 
stödtagare svarar solidariskt för betalningen 
av stöd som har beviljats flera stödtagare 
gemensamt och återkrävs. Bestämmelsen har 
tidigare inte ingått i lagstiftningen om jord-
bruksstöd, men den motsvarar nuvarande 
praxis och gällande allmän lagstiftning. En-
ligt förslaget kan återkravet frångås, om det 
belopp som ska återkrävas är mindre än 100 
euro exklusive ränta per stödtagare och per 
enskilt stöd som beviljats. Till denna del 
motsvarar förslaget 7 § 3 mom. i den gällan-
de stöduppgiftslagen.  

För tydlighetens skull föreslås det i 3 mom. 
bli föreskrivet om den Europeiska unionens 
lagstiftning som ska tillämpas på återkrav av 
stöd som helt eller delvis finansierats av Eu-
ropeiska unionen, beräkning av det belopp 
som ska återkrävas samt räntan och tids-
fristen för återkravet. Bestämmelser om des-
sa finns i förordningen om gårdsstöd, till-
lämpningsförordningen och rådets förordning 
(EG, Euratom) nr 2988/95 om skydd av Eu-
ropeiska gemenskapernas finansiella intres-
sen. Till denna del avses lagen inte gälla stöd 
som beviljas med stöd av lagen om nationella 
stöd. 

32 §. Ränta på belopp som återkrävs. I 
32 § föreskrivs det i överensstämmelse med 
7 § 3 mom. i den gällande stöduppgiftslagen 
om räntan på det belopp som återkrävs. På 
belopp som återkrävs ska det betalas en fast 
årlig ränta på sex procent, enligt förslaget. 
Räntan föreslås bli beräknad på samma sätt 
som nu enligt den tid som förflyter mellan 
den dag då beslutet om återkrav fattades och 
fordran betalas eller, om fordran dras av från 
en post som ska betalas senare, mellan beslu-
tet om återkrav och avdragningspunkten. 

33 §. Höjning av det belopp som återkrävs 
och avstående från återkrav. För närvarande 
föreskrivs det i 7 § 4 mom. i stöduppgiftsla-
gen och 16 § 2 mom. i lagen om nationella 
stöd om höjning av det belopp som återkrävs. 
Den i 1 mom. föreslagna bestämmelsen om 
höjning av det belopp som återkrävs är till 
sin ordalydelse närapå identisk med motsva-
rande bestämmelse i lagen om nationella 
stöd, men i sak är de bestämmelser om detta 
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som finns i båda lagarna identiska. Om den 
sökande uppsåtligen eller av grov oaktsamhet 
har gett en bristfällig, vilseledande eller 
felaktig uppgift eller handling eller hemlig-
hållit en uppgift eller en handling, får enligt 
förslaget det stöd som beviljas efter andra 
tillsynspåföljder minskas ytterligare med 
högst 20 procent eller, om det är fråga om ett 
synnerligen grovt förfarande, med högst 100 
procent. 

Enligt 2 mom. kan man dock helt eller del-
vis avstå från att återkräva stöd som betalats 
ut felaktigt eller utan grund eller ränta som 
ska betalas på beloppet, om det som en hel-
het betraktat med hänsyn till stödtagarens 
omständigheter och verksamhet skulle vara 
oskäligt att återkräva det fulla beloppet. En 
sådan situation kan uppkomma t.ex. när be-
hovet av återkrav beror på ett misstag från 
myndighetens sida. Förslaget motsvarar t.ex. 
17 § 3 mom. i den gällande axel 2-lagen. Det 
föreslås dock att återkravet och indrivningen 
av ränta ska ske till fullt belopp, om Europe-
iska unionens lagstiftning om stöd som Eu-
ropeiska unionen finansierar i sin helhet eller 
delvis eller i sin helhet finansieras med na-
tionella medel kräver det. Nationellt är det 
inte möjligt att avvika från Europeiska unio-
nens lagstiftning eller från beslut som kom-
missionen har fattat om stöd som finansieras 
med nationella medel. 

34 §. Förfaranden vid återkrav. I 1 mom. 
föreslås motsvarande bestämmelser om förfa-
randen vid återkrav som i 17 § 4 mom. i den 
gällande axel 2-lagen. Alldeles som nu är det 
meningen att den myndighet som beviljat 
stödet ska besluta om återkrav. Beslut om 
återkrav ska enligt förslaget fattas utan obe-
fogat dröjsmål efter det att myndigheten har 
fått vetskap om grunden för återkravet och 
inom tio år från det att stödet eller den sista 
posten av det har betalats. Nuläget föreslås 
därmed fortgå.  

I 2 mom. föreslås det att Landsbygdsverket 
ska svara för verkställigheten av återkravsbe-
slut, precis som nu är fallet. Det belopp som 
ska återkrävas plus ränta kan enligt förslaget 
tas ut genom att det dras av från ett annat 
stöd eller bidrag enligt den föreslagna verk-
ställighetslagen som ska betalas till samma 
stödtagare. En bestämmelse med motsvaran-
de sakinnehåll finns för närvarande i 7 § 

2 mom. i den gällande stöduppgiftslagen. Det 
som sägs ovan innebär att det belopp som 
återkrävs kan kvittas mot ett stöd eller bidrag 
som betalas till stödtagaren senare.  

Enligt 3 mom. kan beslutet om återkrav 
verkställas genom utsökning efter det att det 
har vunnit laga kraft. På verkställande av be-
slutet tillämpas enligt förslaget lagen om 
verkställighet av skatter och avgifter 
(706/2007). Till denna del motsvarar försla-
get i sak den gällande lagstiftningen. För 
närvarande finns bestämmelser om detta i 7 § 
2 mom. i stöduppgiftslagen.  
 
7 kap. Särskilda bestämmelser om förvalt-

ning av Europeiska unionens 
medel 

35 §. Finansiering från Europeiska unio-
nen. Enligt 35 § intäktsförs i statsbudgeten 
finansiering från Europeiska unionen som är 
avsedd för olika former av jordbruksstöd. 
Europeiska unionens medfinansiering har 
under hela den tid Finland varit medlem i Eu-
ropeiska unionen intäktsförts i statsbudgeten, 
men särskilda bestämmelser om detta har inte 
funnits i lag. 

36 §. Behörig myndighet enligt Europeiska 
unionens lagstiftning. Enligt artikel 1.2 i för-
ordningen om utbetalande organ ska med-
lemsstaterna för varje utbetalningsställe (dvs. 
utbetalande organ) utse en myndighet på mi-
nisternivå som har behörighet att utfärda och 
återkalla utbetalningsställets godkännande 
och utföra de uppgifter som den tilldelas ge-
nom förordningen om utbetalande organ. En-
ligt 36 § är jord- och skogsbruksministeriet 
en sådan behörig myndighet som avses i arti-
kel 1 i förordningen om utbetalande organ. 
Jord- och skogsbruksministeriet har varit en i 
denna paragraf avsedd behörig myndighet 
under hela den tid Finland varit medlem i Eu-
ropeiska unionen, och motsvarande bestäm-
melse finns i 2 § i den gällande verkställig-
hetslagen.   

37 §. Utbetalande organ. Enligt artikel 6.2 
i finansieringsförordningen ska medlemssta-
terna som utbetalande organ godkänna myn-
digheter eller organ som uppfyller villkoren i 
artikel 6.1 i finansieringsförordningen. I Fin-
land har Landsbygdsverket varit det utbeta-
lande organet ända sedan verket inrättades, 
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och innan Landsbygdsverket inrättades var 
verkställighetslinjen vid jord- och skogs-
bruksministeriets jordbruksavdelning det ut-
betalande organet (utbetalningsstället). Enligt 
37 § är Landsbygdsverket ett sådant utbeta-
lande organ som avses i artikel 6 i finansie-
ringsförordningen, precis som nu. Bestäm-
melser om det utbetalande organets uppgifter 
finns förutom i artikel 6 i finansieringsför-
ordningen också i förordningen om utbeta-
lande organ, där uppgifterna anges mera de-
taljerat. En bestämmelse som motsvarar för-
slaget finns för närvarande i 2 § 3 mom. i den 
gällande verkställighetslagen.  

38 §. Landsbygdsverkets och Livsmedels-
säkerhetsverkets rätt till insyn. I artikel 4 i 
förordningen om utbetalande organ före-
skrivs det om den myndighet som svarar för 
samordningen och om dess uppgifter. I Fin-
land är Landsbygdsverket det samordnings-
organ som avses i artikeln. I artikel 4.4 i för-
ordningen om utbetalande organ föreskrivs 
det vidare att samordningsorganet ska ha ru-
tiner som säkerställer bl.a. att alla redogörel-
ser till kommissionen bygger på uppgifter 
från vederbörligen godkända källor, att det 
finns en fungerande verifikationskedja för in-
formationen och att dokumenten lagras i en-
lighet med förordningen. För att det ska vara 
möjligt att verifiera att kraven i artikel 4 i 
förordningen om utbetalande organ uppfylls 
bör Landsbygdsverket ha rätt att utföra till-
syn hos bl.a. närings-, trafik- och miljöcen-
tralerna för att förvissa sig om t.ex. att tillsy-
nen har utförts på lämpligt sätt. Med anled-
ning av detta föreslås 38 § innehålla en be-
stämmelse om rätten för Landsbygdsverket 
att, i syfte att säkerställa en ändamålsenlig 
administration och användning av Europeis-
ka unionens medel, utföra tillsyn hos myn-
digheter till den del de sköter uppgifter som i 
förordningen om utbetalande organ åläggs 
det utbetalande organet. Livsmedelssäker-
hetsverket föreslås dock utföra sådan tillsyn 
som förutsätts i förordningen om utbetalande 
organ till den del som tillsynen hänför sig till 
den tillsyn regionförvaltningsverken utövar i 
fråga om tvärvillkor. Förslaget är befogat 
därför att Livsmedelssäkerhetsverket har den 
sakkunskap som behövs för att t.ex. bedöma 
kvaliteten på den tillsyn som länsveterinärer-
na utför. Det är dock meningen att Lands-

bygdsverket ska ansvara inför Europeiska 
unionen för att tillsynen utförs adekvat också 
till den del Livsmedelssäkerhetsverket utför 
uppgiften. Tidigare har det inte funnits natio-
nella bestämmelser på lagnivå om saken. 

39 §. Attesterande organ. Enligt 39 § utser 
jord- och skogsbruksministeriet precis som 
nu det attesterande organ som avses i arti-
kel 7 i finansieringsförordningen. Enligt arti-
kel 7 i finansieringsförordningen ska det atte-
sterande organet vara en offentligrättslig eller 
privat enhet som utses av medlemsstaten för 
att attestera det godkända utbetalande orga-
nets räkenskaper med avseende på deras san-
ningsenlighet, fullständighet och exakthet, 
med beaktande av det system för förvaltning 
och kontroll som inrättats. En myndighet el-
ler en sådan revisionssammanslutning eller 
revisor som avses i revisionslagen eller lagen 
om revisorer inom den offentliga förvalt-
ningen och ekonomin kan enligt förslaget ut-
ses till attesterande organ. Den föreslagna 
bestämmelsen motsvarar 2 § 4 mom. i den 
gällande verkställighetslagen. 

40 §. Det attesterande organets rätt att ut-
föra inspektioner och få upplysningar. Enligt 
finansieringsförordningen ska medlemssta-
terna översända till kommissionen bl.a. årliga 
redovisningar tillsammans med uppgifter 
som behövs för avslutande av räkenskaperna 
och tillsammans med ett intyg som anger att 
redovisningarna är rättvisande, fullständiga 
och korrekta. Intyget utfärdas av det i 40 § 
avsedda attesterande organet på basis av en 
revision som detta organ har utfört. Det atte-
sterande organet utarbetar förutom intyget en 
rapport över sina iakttagelser. För att det at-
testerande organet ska kunna utföra den 
granskning som är nödvändig för utfärdande 
av ett intyg enligt artikel 5 i förordningen om 
utbetalande organ bör det ha en viss rätt att 
utföra inspektioner och få upplysningar. En-
ligt 1 mom. kan det attesterande organet utfö-
ra inspektioner hos myndigheter eller sam-
manslutningar som utför uppdrag för det ut-
betalande organet och inspektioner hos stöd-
tagaren. Den som utför inspektionerna före-
slås ha rätt att i den omfattning som uppdra-
get kräver inspektera stödtagarens husdjurs-
byggnader, odlingar, lokaler och andra för-
hållanden som utgör förutsättningar för utbe-
talning av stödet. Det attesterande organet får 
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dock enligt förslaget inte utföra inspektioner 
i utrymmen som används för permanent bo-
ende. Förslaget motsvarar 5 a § 1 mom. i den 
gällande verkställighetslagen, dock med den 
skillnaden att uttrycket ”lokaler som omfattas 
av hemfriden” har ändrats till ”utrymmen 
som används för permanent boende” på mot-
svarande grunder som i detaljmotiveringen 
till 25 § 2 mom. Till skillnad från den gällan-
de lagstiftningen föreslås det också bli före-
skrivet att det attesterande organet har rätt att 
utföra andra inspektioner som åläggs det i 
Europeiska unionens lagstiftning. 

I 2 mom. föreskrivs det på ett sätt som i sak 
stämmer överens med 5 § 2 mom. i den gäl-
lande verkställighetslagen om det attesteran-
de organets rätt att få upplysningar av myn-
digheterna trots sekretessbestämmelserna. 
Enligt förslaget har det attesterande organet 
trots sekretessbestämmelserna rätt att av 
myndigheterna få de uppgifter som är behöv-
liga för utförandet av de uppdrag som avses i 
1 mom. 

I 3 mom. föreslås det att förvaltningslagen, 
språklagen, samiska språklagen och lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet ska 
tillämpas när det attesterande organet utför 
inspektionsuppdrag. På den som utför in-
spektionsuppdrag tillämpas enligt förslaget 
bestämmelserna om straffrättsligt tjänstean-
svar, och skadeståndslagen föreslås bli till-
lämpad på skador som orsakats i samband 
med utförande av inspektionsuppdrag. För-
slaget motsvarar 7 a § i den gällande verk-
ställighetslagen.  
 
8 kap. Stödrättighetsregistret inom syste-

met med samlat gårdsstöd    

I 8 kap. (41—43 §) föreskrivs det om det 
stödrättighetsregister som hänför sig till 
verkställigheten och förvaltningen av syste-
met med samlat gårdsstöd, om myndigheter-
nas rätt att få upplysningar ur registret och 
om bevarande av uppgifterna i registret. Be-
stämmelser som i sak motsvarar de föreslag-
na finns i 4 kap. i den gällande lagen om 
gårdsstöd, och avsikten är att de ska överfö-
ras till den föreslagna verkställighetslagen 
utan några ändringar i sak. I förslaget till lag 
om direktstöd som ingår i denna proposition 
föreslås lagen om gårdsstöd bli upphävd. 

I regeringens proposition med förslag till 
lag om verkställighet av systemet med samlat 
gårdsstöd (RP 17/2005 rd) ingår detaljmoti-
vering till bestämmelserna om stödrättighets-
registret (s. 26—27), till vilken det hänvisas i 
fråga om detaljmotiveringen till detta kapitel. 
De ändringar som gjordes i den nämnda pro-
positionen under riksdagsbehandlingen och 
motiveringen till dem framgår av grundlags-
utskottets utlåtande GrUU 25/2005 rd, fi-
nansutskottets utlåtande FiUU 17/2005 rd, 
jord- och skogsbruksutskottets betänkande 
JsUB 3/2005 rd samt riksdagens svar RSv 
93/2005 rd. 
 
9 kap. Genomförande av systemet för 

jordbruksrådgivning 

I 9 kap. (44—50 §) finns bestämmelser om 
systemet för jordbruksrådgivning. För närva-
rande föreskrivs det om systemet i 4 a kap. i 
den gällande lagen om gårdsstöd. Det före-
slås att bestämmelserna om systemet för 
jordbruksrådgivning överflyttas utan några 
ändringar i sak till den föreslagna verkstäl-
lighetslagen, med undantag för bestämmel-
serna om stöd för jordbruksrådgivningstjäns-
ter och bestämmelserna om genomförande av 
jordbruksrådgivning; om dem föreslås det bli 
föreskrivet i den lag om direktstöd som ingår 
i denna proposition. 

Regeringens proposition med förslag till 
lag om ändring av lagen om verkställighet av 
systemet med samlat gårdsstöd (RP 37/2006 
rd) innehåller detaljmotivering till bestäm-
melserna om systemet för jordbruksrådgiv-
ning (s. 16—18), till vilken det hänvisas i 
fråga om detaljmotiveringen till detta kapitel. 
De ändringar som gjordes i den nämnda pro-
positionen under riksdagsbehandlingen och 
motiveringen till dem framgår av grundlags-
utskottets betänkande GrUU 20/2006 rd, 
jord- och skogsbruksutskottets betänkande 
JsUB 5/2006 rd och riksdagens svar RSv 
80/2006 rd. 
  
10 kap. Särskilda bestämmelser 

51 §. Beslutsavgift. Enligt 51 § för beslut 
tas det inte ut några avgifter hos sökanden 
och stödtagaren. För beslut som meddelas 
med anledning av begäran om omprövning 
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tas det enligt förslaget dock ut en avgift i en-
lighet med lagen om grunderna för avgifter 
till staten (150/1992), alldeles som nu. Enligt 
6 § i lagen om grunderna för avgifter till sta-
ten ska storleken på den avgift som staten 
uppbär för en offentligrättslig prestation mot-
svara beloppet av statens totalkostnader för 
prestationen. Under de förutsättningar som 
fastställs i lagen om grunderna för avgifter 
till staten får det bestämmas att en avgift 
sänks eller att avgift inte alls ska tas ut. För-
slaget motsvarar gällande lagstiftning och 
praxis. 

52 §. Ersättning som betalas till kommuner 
i landskapet Åland. I landskapet Åland sköter 
de åländska kommunerna på motsvarande 
sätt som kommunerna i Fastlandsfinland de 
verkställighetsuppgifter som hänför sig till 
stöd som beviljas med stöd av lagen om na-
tionella stöd och lagen om gårdsstöd. Under 
hela den tid stöduppgiftslagen varit i kraft 
har ersättning för skötseln av dessa uppgifter 
betalats till kommunerna i landskapet Åland. 
Till följd av ovanstående föreslås det i 
1 mom. i överensstämmelse med rådande 
praxis att ersättning till kommunerna i land-
skapet Åland ska betalas för uppgifter som 
det föreskrivs om i den föreslagna verkstäl-
lighetslagen och som deras myndigheter ut-
för. Ersättningen betalas enligt på antalet 
stödansökningar, vilket är fallet redan nu 
även om det inte föreskrivs om ersättnings-
grunden i gällande lag. Separat ersättning för 
skötseln av uppgifter betalas inte till kom-
munerna i Fastlandsfinland, i stället ingår er-
sättningen i de allmänna statsandelarna. 

Enligt 2 mom. utfärdas närmare bestäm-
melser om grunderna för den ersättning som 
betalas till kommuner i landskapet Åland och 
om ersättningens storlek genom förordning 
av statsrådet. Ersättningens storlek avses bli 
fastställd kommunvis liksom nu. Under de 
senaste åren har det sammanlagda beloppet 
av ersättningarna till kommunerna på Åland 
varit 50 000 euro. Förslaget motsvarar för 
landskapet Ålands del 11 § 1 mom. i den gäl-
lande stöduppgiftslagen. 

53 §. Myndighetens rätt att få uppgifter. 
Paragrafen innehåller bestämmelser om olika 
myndigheters rätt att få uppgifter av andra 
myndigheter och om utlämnande av sekre-
tessbelagda uppgifter till andra myndigheter. 

I 1 mom. föreskrivs det om rätten för jord- 
och skogsbruksministeriet, Landsbygdsver-
ket, Livsmedelssäkerhetsverket och andra 
behöriga myndigheter att trots sekretessbe-
stämmelserna rätt att få uppgifter från statliga 
och kommunala myndigheter, exempelvis 
närings-, trafik- och miljöcentralen. De andra 
behöriga myndigheterna som avses i momen-
tet är t.ex. närings-, trafik- och miljöcentra-
len, regionförvaltningsverket och Statens 
ämbetsverk på Åland. De uppgifter som av-
ses i momentet är sådana uppgifter om sö-
kanden, dennes ekonomiska ställning och af-
färs- eller yrkesverksamhet eller uppgifter 
om andra förhållanden av betydelse för stö-
det vilka är nödvändiga för behandlingen av 
ärenden som gäller stöd.  

Enligt 2 mom. har myndigheter, organ och 
personer som utför tillsynsuppdrag rätt att 
avgiftsfritt från andra myndigheter för sitt 
uppdrag få behövliga uppgifter om stödsö-
kanden, stödtagaren och den produktion stö-
det gäller. Frågan har tidigare inte reglerats 
på lagnivå, men i praktiken lämnas uppgifter 
redan i nuläget ut avgiftsfritt till andra myn-
digheter. 

I 3 mom. föreskrivs det om utlämnande till 
andra myndigheter av sådana sekretessbelag-
da uppgifter som har erhållits vid utförandet 
av ett uppdrag som avses i den föreslagna 
verkställighetslagen. Det kan vara fråga om 
t.ex. uppgifter om en enskilds, ett företags el-
ler en sammanslutnings ekonomiska ställning 
eller affärs- eller yrkeshemligheter eller om 
en enskilds personliga förhållanden. Det är 
meningen att de ovannämnda uppgifterna 
trots sekretessbestämmelserna ska få lämnas 
ut till statliga och kommunala myndigheter 
för utförande av uppdrag enligt den föreslag-
na verkställighetslagen samt till åklagar-, po-
lis- och tullmyndigheterna för utredning av 
brott. Till sitt sakinnehåll motsvarar förslaget 
6 § i den gällande verkställighetslagen. 

I 4 mom. avhandlas utlämnandet till institu-
tioner inom Europeiska unionen av sådana i 
övrigt sekretessbelagda uppgifter som erhål-
lits vid verkställigheten av den föreslagna 
verkställighetslagen. Enligt förslaget får jord- 
och skogsbruksministeriet, Landsbygdsver-
ket och Livsmedelssäkerhetsverket trots sek-
retessbestämmelserna till behöriga institutio-
ner inom Europeiska unionen lämna ut upp-
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gifter av ovannämnt slag, om det behövs för 
tillsynen över efterlevnaden av Europeiska 
unionens lagstiftning.  

54 §. Ändringssökande. Enligt 1 mom. får 
omprövning av en kommunal myndighets 
beslut begäras hos behörig närings-, trafik- 
och miljöcentralen på det sätt som föreskrivs 
i förvaltningslagen. Om begäran om om-
prövning gäller ett beslut som fattats av en 
kommun i landskapet Åland, anförs begäran 
om omprövning dock enligt förslaget hos 
Statens ämbetsverk på Åland. 

Enligt 2 mom. får omprövning av förvalt-
ningsbeslut som Landsbygdsverket, närings-, 
trafik- och miljöcentralen eller Statens äm-
betsverk på Åland har fattat — t.ex. beslut 
om beviljande av stöd, bidrag eller stödrät-
tigheter — begäras i enlighet med förvalt-
ningslagen hos den myndighet som har fattat 
beslutet. Förslaget avviker från gällande lag-
stiftning, eftersom det nu är kutym att änd-
ring i beslut som de nämnda myndigheterna 
har fattat söks genom besvär hos lands-
bygdsnäringarnas besvärsnämnd. Ändringen 
motsvarar de riktlinjer som dragits upp inom 
statsförvaltningen angående utvidgning av 
området för begäran om omprövning. Ett 
projekt som gäller detta pågår vid justitiemi-
nisteriet i samarbete med övriga ministerier. 
De beslut om stöd som Landsbygdsverket, 
närings-, trafik- och miljöcentralen och Sta-
tens ämbetsverk på Åland fattar anses till sin 
karaktär vara jämställbara med kommunernas 
stödbeslut, vilket talar för att begäran om 
omprövning tas i bruk också för deras del. 

Enligt 3 mom. får dock ändring i ompröv-
ningsbeslut sökas genom besvär hos lands-
bygdsnäringarnas besvärsnämnd. På sökande 
av ändring tillämpas i övrigt förvaltningspro-
cesslagen (586/1996), enligt förslaget. Till 
denna del motsvarar förslaget gällande lag-
stiftning. 

I 4 mom. förelås det bli föreskrivet att änd-
ring i ett beslut av landsbygdsnäringarnas 
besvärsnämnd får sökas genom besvär hos 
högsta förvaltningsdomstolen i enlighet med 
förvaltningsprocesslagen (586/1996). Om be-
svären gäller något annat än återkrav, får 
ändring i beslutet enligt förslaget sökas en-
dast om högsta förvaltningsdomstolen bevil-
jar besvärstillstånd.  
 

1.2 Lag om Europeiska unionens direkt-
stöd till jordbruket  

1 kap. Allmänna bestämmelser 

1 §. Tillämpningsområde. I 1 mom. föreslås 
lagen om direktstöd bli tillämpad på det sy-
stem med samlat gårdsstöd och det särskilda 
stöd som avses i avdelning III i förordningen 
om gårdsstöd. Lagen avses också bli tilläm-
pad vid beviljande och betalning av produk-
tionskopplat tackbidrag som avses i avdel-
ning IV avsnitt 10 i förordningen om gårds-
stöd och stöd för jordbruksrådgivning samt 
vid beviljande, användning, överföring, åter-
lämnande och indragning av gårdsstödsrät-
tigheter. 

Enligt 2 mom. ska lagen tillämpas i land-
skapet Åland, om ärendet enligt självstyrelse-
lagen för landskapet Åland hör till rikets lag-
stiftningsbehörighet. För landskapet Ålands 
vidkommande motsvarar förslaget nuläget 
och till denna del föreslås situationen fortgå 
oförändrad.  

2 §. Definitioner. Enligt 1 punkten avses 
med direktstöd stöd som avses i artikel 2 d i 
förordningen om gårdsstöd. 

Enligt 2 punkten avses med gårdsstöd stöd 
som avses i avdelning III kapitel 1 och kapi-
tel 2 avsnitt 2 i förordningen om gårdsstöd. 
Gårdsstödet inbegriper därmed inte särskilt 
stöd som avses i avdelning III kapitel 5 i för-
ordningen om gårdsstöd.  

Enligt 3 punkten avses med stödrättighet en 
stödrättighet enligt artikel 33.1 i förordning-
en om gårdsstöd som består av en enhetlig 
stöddel och en eventuell gårdsspecifik 
tilläggsdel. I Finland tillämpas en s.k. 
blandmodell där stödrättigheterna består av 
de ovannämnda delarna.  

Enligt 4 punkten avses med särskild stöd-
rättighet en stödrättighet som har tilldelats 
jordbrukaren före år 2009 i enlighet med ar-
tiklarna 47 och 48 i 2003 års förordning om 
gårdsstöd eller senare i enlighet med arti-
kel 44 i förordningen om gårdsstöd.  

Enligt 5 punkten avses med gårdsstödsrät-
tighet både i 3 punkten avsedda stödrättighe-
ter och i 4 punkten avsedda särskilda stödrät-
tigheter.  
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Enligt 6 punkten avses med särskilt stöd 
stöd som avses i avdelning III kapitel 5 i för-
ordningen om gårdsstöd. 

Enligt 7 punkten avses med tackbidrag bi-
drag och dess tilläggsbidrag som avses i av-
delning IV avsnitt 10 i förordningen om 
gårdsstöd.  

Enligt 8 punkten avses med verkställande-
förordningen kommissionens förordning 
(EG) nr 1120/2009 om tillämpningsföreskrif-
ter för det system med samlat gårdsstöd som 
föreskrivs i avdelning III i rådets förordning 
(EG) nr 73/2009 om upprättande av gemen-
samma bestämmelser för system för direkt-
stöd för jordbrukare inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och om upprättande av 
vissa stödsystem för jordbrukare.  

Enligt 9 punkten avses med tillämpnings-
förordningen kommissionens förordning 
(EG) nr 1122/2009 om tillämpningsföreskrif-
ter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad 
gäller tvärvillkor, modulering och det integ-
rerade administrations- och kontrollsystem 
inom de system för direktstöd till jordbrukare 
som införs genom den förordningen och om 
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning 
(EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillko-
ren för stöd inom vinsektorn. 

Enligt 10 punkten avses med jordbrukare 
jordbrukare som avses i artikel 2 a i förord-
ningen om gårdsstöd. Enligt den nämnda be-
stämmelsen är en jordbrukare en fysisk eller 
juridisk person eller en grupp av fysiska eller 
juridiska personer, oavsett gruppens eller 
dess medlemmars juridiska ställning enligt 
nationell lagstiftning, vars gårdsbruksenhet 
ligger inom Europeiska unionens territorium 
och som bedriver jordbruksverksamhet.  

Enligt 11 punkten avses med make jord-
brukarens äkta make och i 7 § 3 mom. i in-
komstskattelagen (1535/1992) avsedda per-
soner som lever under äktenskapsliknande 
förhållanden. Motsvarande definition finns i 
2 § 2 punkten i lagen om nationella stöd.  

Enligt 12 punkten avses med familjemed-
lem jordbrukarens make och en person som 
lever varaktigt i jordbrukarens hushåll och 
som är släkt med jordbrukaren eller med 
jordbrukarens make i rätt upp- eller nedsti-
gande led eller som är make till en sådan per-
son.  

Enligt 13 punkten avses med jordbrukare 
som etablerar sin jordbruksverksamhet en i 
artikel 2.1 i verkställandeförordningen av-
sedd fysisk eller juridisk person som inte be-
drivit jordbruksverksamhet i eget namn och 
på egen risk och som inte heller kontrollerat 
en juridisk person som bedrivit jordbruks-
verksamhet under fem år innan den nya jord-
bruksverksamheten inleddes.  

Enligt 14 punkten avses med djurregistret 
det register som avses i 12 § i lagen om ett 
system för identifiering av djur (238/2010). 
 
 
2 kap. Direktstöd 

3 §. Gårdsstöd, tackbidrag och särskilda 
stöd. Enligt 1 mom. kan jordbrukare alldeles 
som nu beviljas gårdsstöd, tackbidrag och 
särskilda stöd i form av direktstöd från Euro-
peiska unionen. Bestämmelser om det stöd 
som betalas inom ramen för systemet med 
samlat gårdsstöd finns i avdelning III i för-
ordningen om gårdsstöd, och bestämmelser 
om särskilt stöd finns i avdelning III kapitel 5 
i den förordningen. Tackbidrag kan beviljas 
med stöd av avdelning IV avsnitt 10 i förord-
ningen om gårdsstöd. Som särskilt stöd enligt 
artikel 68 i förordningen om gårdsstöd bevil-
jas enligt förslaget i likhet med nu bidrag för 
mjölkkor, bidrag för nötkreatur, bidrag för 
proteingrödor och oljeväxter, bidrag för stär-
kelsepotatis och kvalitetsbidrag för slakt-
lamm. Bidrag för mjölkkor och nötkreatur 
beviljas på grundval av artikel 68.1 b i för-
ordningen om gårdsstöd, enligt vilken sär-
skilt stöd får beviljas för att klara av särskilda 
olägenheter som drabbar jordbrukarna inom 
mjölk-, nöt- och kalvkötts-, får- och getkötts- 
och rissektorerna i ekonomiskt eller miljö-
mässigt känsliga områden eller, inom samma 
sektorer, inom ekonomiskt sårbara typer av 
jordbruk. Bidrag för proteingrödor och olje-
växter samt bidrag för stärkelsepotatis bevil-
jas på grundval av artikel 68.1 a strecksats i  
förordningen om gårdsstöd, enligt vilken sär-
skilt stöd får beviljas för särskilda typer av 
jordbruk som är viktiga när det gäller att 
skydda eller förbättra miljön. Kvalitetsbidrag 
för slaktlamm beviljas på grundval av arti-
kel 68.1 a strecksats ii i förordningen om 
gårdsstöd, enligt vilken särskilt stöd får be-



 RP 156/2012 rd  
  

 

31

viljas för att förbättra kvaliteten på jord-
bruksprodukter.  

I 2 mom. föreslås det bli föreskrivet att bi-
drag för mjölkkor inom mjölksektorn kan 
beviljas av statliga medel. Förslaget motsva-
rar 3 § 5 mom. i den gällande lagen om 
gårdsstöd.  

4 §. Tvärvillkor. I 1 mom. finns bestämmel-
ser om de tvärvillkor som är en förutsättning 
för beviljande av direktstöd och som det fö-
reskrivs om i artiklarna 4—6 i förordningen 
om gårdsstöd. Tvärvillkoren består av före-
skrivna verksamhetskrav samt krav på god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden. 
Enligt 1 mom. ska jordbrukare som får di-
rektstöd uppfylla de i tvärvillkoren ingående 
minimikraven för god jordbrukshävd och 
goda miljöförhållanden som syftar till att 
jordbruksmark hålls i enlighet med god jord-
brukshävd och goda miljöförhållanden. Iakt-
tagande av tvärvillkoren har varit en förut-
sättning för beviljande av direktstöd ända se-
dan systemet med samlat gårdsstöd infördes. 
Enligt artikel 6.1 i förordningen om gårds-
stöd ska medlemsstaterna sörja för att all 
jordbruksmark, i synnerhet mark som inte 
längre används för produktion, hålls i enlig-
het med god jordbrukshävd och goda miljö-
förhållanden. Medlemsstaterna ska dessutom 
fastställa minimikrav för god jordbrukshävd 
och goda miljöförhållanden utifrån den ram 
som fastställs i bilaga III till förordningen om 
gårdsstöd, med hänsyn till särskilda förhål-
landen i de områden som berörs, däribland 
jordmån, klimatförhållanden och befintliga 
jordbrukssystem, markanvändning, växtföljd, 
jordbruksmetoder och företagsstrukturer. Till 
minimikraven hör enligt det föreslagna 
1 mom. att skydda marken mot erosion, att 
bibehålla markstrukturen och markens inne-
håll av organiskt material, att undvika för-
sämring av livsmiljöerna samt vattenskydd. 

Enligt 2 mom. får närmare bestämmelser 
om de i tvärvillkoren ingående föreskrivna 
verksamhetskraven och minimikraven för 
god jordbrukshävd och goda miljöförhållan-
den och de minimikrav som gäller det samt 
om skötseln av permanent betesmark utfär-
das genom förordning av statsrådet utifrån 
den ram som fastställs i förordningen om 
gårdsstöd. Bestämmelserna kan t.ex. handla 
om sådant som ingår i minimikraven för god 

jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, 
såsom skydd av marken mot erosion, skötsel 
av odlad åker, växtföljd, skötsel av icke od-
lad åker som sköts, markens skick och bibe-
hållandet av landskapselement samt åtgärder 
för skötsel av permanent betesmark, bl.a. ge-
nom betesgång eller slåtter. De närmare be-
stämmelser som utfärdas genom förordning 
av statsrådet kan t.ex. handla om åtgärder 
som bör iakttas för att minimikraven ska 
kunna nås.  

5 §. Förhandsgodkännande för omställning 
av permanent betesmark till annan använd-
ning. Enligt 1 mom. får, i överensstämmelse 
med 6 § i den gällande lagen om gårdsstöd, 
på den som ansöker om direktstöd ställas 
krav att denne inhämtar godkännande innan 
sådan permanent betesmark som avses i arti-
kel 6 i förordningen om gårdsstöd ställs om 
till annan användning. Enligt artikel 6.2 i 
förordningen om gårdsstöd ska alla med-
lemsstater utom de nya medlemsstaterna se 
till att mark som var permanent betesmark 
vid tidpunkten för ansökan om arealstöd för 
2003 bibehålls som permanent betesmark. 
Finland har år 2011 meddelat Europeiska 
kommissionen att arealen av permanent be-
tesmark är omkring 16 500 hektar. Det är 
meningen att Landsbygdsverket den 
31 oktober årligen ska kontrollera arealen 
permanent betesmark. På denna punkt avvi-
ker förslaget från den gällande lagstiftningen, 
men det är motiverat att tidigarelägga kon-
trolldatumet för att säkerställa verkställandet. 
Om arealen permanent betesmark minskar i 
förhållande till den ovannämnda areal som 
meddelats, ska medlemsstaten i fråga enligt 
artikel 4.1 första stycket i tillämpningsför-
ordningen införa en skyldighet för jordbruka-
re som ansöker om direktstöd att inte ställa 
om permanent betesmark till annan använd-
ning utan förhandsgodkännande. Förhands-
godkännande krävs, om den permanenta be-
tesmarkens andel av jordbruksmarken mins-
kar med minst fem men under tio procent på 
landsnivå jämfört med 2003 års referensare-
al. Bestämmelser om beviljande av förhands-
godkännande finns i artikel 4.1 andra stycket 
i tillämpningsförordningen.   

I 2 mom. föreslås det att statsrådet vid sitt 
allmänna sammanträde ska besluta om att ta i 
bruk förfarandet med förhandsgodkännande 
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som avses i artikel 4 i tillämpningsförord-
ningen och om att frångå det. Detta är befo-
gat, eftersom situationen för de permanenta 
betesmarkernas del ska ses över årligen och 
det i förväg är svårt att bedöma om förfaran-
det med förhandsgodkännande behöver tas i 
bruk något år. De permanenta betesmarker-
nas årliga arealvariation leder också till att 
det även om förfarandet med förhandsgod-
kännande har behövts ett år är möjligt att det 
inte längre behövs året därpå. Ibruktagandet 
och frångåendet av förfarandet med för-
handsgodkännande föreslås ske inom ramen 
för tillämpningsförordningen. Enligt försla-
get får närmare bestämmelser om förutsätt-
ningarna för förhandsgodkännande utfärdas 
genom förordning av statsrådet inom de 
gränser som avses i artiklarna 3 och 4 i till-
lämpningsförordningen.  

6 §. Skyldighet att återställa permanent be-
tesmark. I 6 § föreslås det bli föreskrivet på 
ett sätt som i sak motsvarar 6 § i den gällande 
lagen om gårdsstöd om skyldigheten att åter-
ställa permanent betesmark. Enligt 1 mom. 
får den som ansöker om direktstöd förpliktas 
att till permanent betesmark återställa en are-
al som motsvarar den permanenta betesmark 
som omställts till annan användning. Be-
stämmelser om medlemsstaternas skyldighet 
att nationellt införa en skyldighet att återstäl-
la permanent betesmark finns i artikel 4.2 i 
tillämpningsförordningen. Enligt artikel 3.2 
och artikel 4.2 i tillämpningsförordningen 
ska den berörda medlemsstaten föreskriva att 
skyldigheten att återställa permanent betes-
mark tas i bruk, om den permanenta betes-
markens andel av 2003 års totala jordbruks-
areal minskar med tio procent eller mer. 
Landsbygdsverket avses utföra en årlig kon-
troll av arealen permanent betesmark på det 
sätt som ovan anges i motiveringen till 5 §. 
Bestämmelser om åtgärder med anknytning 
till återställandet finns i artikel 4.2 femte 
stycket i tillämpningsförordningen, som är 
direkt tillämplig rätt i medlemsstaterna. 

I 2 mom. föreslås det att statsrådet vid sitt 
allmänna sammanträde ska besluta om att ta i 
bruk förfarandet med återställande som avses 
i artikel 4 i tillämpningsförfarande och om att 
frångå det, alldeles som nu. Detta är befogat 
av motsvarande skäl som i fråga om det för-
handsgodkännande som avses i 5 §. Det kan 

uppstå situationer där återställandeförfaran-
det något år har behövt tas i bruk i överens-
stämmelse med Europeiska unionens lag-
stiftning, men inte längre behövs året därpå. 
Ibruktagandet och frångåendet av förfarandet 
med återställande föreslås ske inom den ram 
som anges i tillämpningsförordningen. Enligt 
förslaget får närmare bestämmelser om vill-
koren för och genomförandet på gårdsnivå av 
återställandet utfärdas genom förordning av 
statsrådet inom de gränser som anges i artik-
larna 3 och 4 i tillämpningsförordningen. 

7 §. Förvägran och sänkning av direktstöd. 
Enligt 1 mom. kan direktstöd lämnas obevil-
jat, om en omständighet eller en åtgärd i syf-
te att få stöd har getts en sådan form som inte 
motsvarar sakens egentliga natur eller syfte. 
Till denna del motsvarar förslaget 16 § 
1 mom. 4 och 5 punkten i lagen om nationel-
la stöd, och förslaget är befogat med avseen-
de på att påföljderna bör vara desamma inom 
olika stödsystem, eftersom det inte föreskrivs 
direkt om dem i Europeiska unionens lag-
stiftning. I sak ingår de nämnda omständig-
heterna emellertid i direkt tillämplig Europe-
iska unionens lagstiftning, men för tydlighe-
tens skull föreslås bestämmelsen ingå i lag. 
Det är i enlighet med förslaget möjligt att låta 
bli att bevilja stöd t.ex. om den som har an-
sökt om stöd har lämnat felaktiga eller vilse-
ledande uppgifter eller hemlighållit omstän-
digheter med väsentlig inverkan på stödet. 
Förslaget innebär att stöd kan förvägras ock-
så i det fall att en jordbrukare i det uppenbara 
syftet att kringgå förutsättningarna för bevil-
jande av stöd vidtar åtgärder som gäller änd-
ring av besittningen av åker eller andra mot-
svarande åtgärder. På stöd som sänks eller 
lämnas obetalat utgående från tillsyn tilläm-
pas enligt förslaget de grunder som före-
skrivs i Europeiska unionens lagstiftning om 
direktstöd. Direktstöden omfattas av det in-
tegrerade administrations- och kontrollsy-
stemet, som det föreskrivs om i kapitel 4 i 
förordningen om gårdsstöd. De detaljerade 
bestämmelserna om det integrerade administ-
rations- och kontrollsystemet handlar om till-
synssystem och tillsynspåföljder. Närmare 
bestämmelser om beräkningsgrunderna för 
stödminskning och för förvägran av stöd 
finns i avdelning IV i tillämpningsförord-
ningen. I sådana situationer där den årliga 
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ansökan har försenats eller där den areal eller 
det djurantal som uppgetts i ansökan är större 
än den areal eller det djurantal som konstate-
rats vid tillsyn, sänks beloppet av stöd på det 
sätt som föreskrivs i tillämpningsförordning-
en. Sänkning och förvägran av direktstöden 
grundar sig därmed till stor del direkt på Eu-
ropeiska unionens lagstiftning, som utgör di-
rekt tillämplig rätt i medlemsstaterna.    

Enligt 2 mom. får närmare bestämmelser 
om sänkning och förvägran av stöd på grund 
av tillsyn utfärdas genom förordning av stats-
rådet i den omfattning som förordningen om 
gårdsstöd och tillämpningsförordningen för-
utsätter. Genom förordning av statsrådet är 
det i överensstämmelse med förslaget möjligt 
att utfärda närmare bestämmelser t.ex. om 
växtartsgrupper, om noggrannare beräkning 
av arealfel och påföljderna av dem samt om 
förvägran av djurbidrag på grund av tillsyn. 

8 §. Förvägran av direktstöd i vissa situa-
tioner. De bestämmelser om förvägran av di-
rektstöd i vissa situationer som föreslås i 8 § 
motsvarar i sak till fullo det som föreskrivs i 
18 g § i den gällande lagen om gårdsstöd, 
men en teknisk ändring består i att ordalydel-
sen i paragrafen har förtydligats. Enligt 1 
mom. beviljas inte djurartsspecifikt bidrag 
som hör till systemet med direktstöd, om 
jordbrukaren eller en familjemedlem som 
bedriver företagsverksamhet tillsammans 
med denne har dömts för brott enligt 17 kap. 
14, 14 a eller 15 § i strafflagen (39/1889) el-
ler om jordbrukaren eller en familjemedlem 
som bedriver företagsverksamhet tillsam-
mans med denne har dömts för en förseelse 
enligt 54 § i djurskyddslagen (247/1996) och 
samtidigt meddelats djurhållningsförbud en-
ligt 17 kap. 23 § i strafflagen. I Finland beta-
las som djurbidrag inom systemet med di-
rektstöd bidrag för nötkreatur, bidrag för 
mjölkkor, kvalitetsbidrag för slaktlamm och 
tackbidrag. De påföljder som avses i paragra-
fen gäller endast på basis av djur bestämda 
och utbetalda bidrag i sådana fall där djur-
skyddsbrott har förekommit och djurhåll-
ningsförbud har meddelats. Bortfallet av bi-
drag föreslås gälla det stödår då den behöriga 
myndigheten konstaterat den gärning som 
ledde till domen och den djurart som djur-
hållningsförbudet omfattar. 

Enligt 2 mom. beviljas inte djurartsspeci-
fikt bidrag som hör till direktstöden för den 
tid då djurhållningsförbudet gäller och inte 
heller för tiden mellan gärningsåret och den 
tidpunkt då den lagakraftvunna domen med-
delades, om jordbrukaren eller en familje-
medlem som bedriver företagsverksamhet 
tillsammans med denne har dömts till djur-
hållningsförbud. Också till denna del motsva-
rar förslaget gällande lag.  

Enligt 3 mom. ska utbetalningen av djurbi-
drag som hör till direktstöden avbrytas i frå-
ga om bidragen för den djurart som omfattas 
av djurhållningsförbudet, när åtalsprövning 
har inletts i ärendet. Förslaget motsvarar nu-
läget. Inga ändringar i sak jämfört med gäl-
lande lag föreslås i paragrafen. Motsvarande 
bestämmelse finns också i axel 2-lagen och 
lagen om nationella stöd.   

9 §. Minimibeloppet av direktstöd. I 9 § fö-
reslås det bli föreskrivet om minimibeloppet 
av direktstöd i överensstämmelse med 18 e § 
i den gällande lagen om gårdsstöd. Förslaget 
grundar sig på artikel 28 i och bilaga VII till 
förordningen om gårdsstöd, där det finns be-
stämmelser om minimibeloppet av direkt-
stöd. Enligt förslaget beviljas direktstöd inte, 
om det sammanlagda beloppet av de direkt-
stöd som söks under stödåret är 200 euro el-
ler mindre. Med direktstöd avses enligt 2 § 
1 mom. stöd och bidrag som beviljas med 
stöd av lagen om direktstöd. När det sam-
manlagda beloppet av direktstöd bedöms be-
aktas alltså både stöd och bidrag som sökts. 
Den föreslagna gränsen om 200 euro är mo-
tiverad därför att de stöd och bidrag som här-
rör från flera olika stödformer räknas in i 
stödbeloppet.  

10 §. Bevarande av handlingar. I 1 mom. 
föreslås det bli föreskrivet om bevarande av 
handlingar med anknytning till direktstöd i 
överensstämmelse med 18 f § i den gällande 
lagen om gårdsstöd. Enligt förslaget ska 
jordbrukaren under ansökningsåret och de 
fyra påföljande kalenderåren bevara sådana 
handlingar i original som hänför sig till an-
sökan om och överföring av stödrättigheter 
och till ansökan om gårdsstöd och andra stöd 
och bidrag som Europeiska unionen finansie-
rar i sin helhet och som inte ges in till den 
stödbeviljande myndigheten i form av 
bilagor till stödansökan. Som exempel på så-
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dana handlingar kan nämnas till ansökan om 
bidrag för nötkreatur anknytande avtal eller 
kvitton över köp eller försäljning av djur. 
Den föreslagna tiden för bevarande av hand-
lingar är den tid för bevarande av handlingar 
som förutsätts i artiklarna 16 och 18 i förord-
ningen om gårdsstöd och samtidigt den mi-
nimitid för bevarande av handlingar som an-
ges i Europeiska unionens bestämmelser om 
revision och revisionskrav.  

Enligt 2 mom. får Landsbygdsverket med-
dela närmare föreskrifter om de handlingar 
som enligt 1 mom. ska bevaras. 
 
 
3 kap. Gårdsstöd 

11 §. Stödrättighet. Enligt 1 mom. kan 
jordbrukare med stöd av artikel 34 i förord-
ningen om gårdsstöd beviljas gårdsstöd ut-
ifrån en stödrättighet till vilken det hänför sig 
en motsvarande stödberättigande areal. I arti-
kel 33 i förordningen om gårdsstöd före-
skrivs det om de grunder på vilka gårdsstöd 
kan betalas till jordbrukare utgående från de 
beviljade stödrättigheterna. En förutsättning 
för utbetalning av gårdsstöd är att jordbruka-
ren innehar en stödberättigande areal som 
motsvarar stödrättigheten. I Finland tillämpas 
en s.k. blandmodell där stödrättighetens vär-
de består av en enhetlig stöddel och en even-
tuell gårdsspecifik tilläggsdel. Den enhetliga 
stöddelen är den andel av stödenhetens värde 
som baseras på stödregionen. År 2006 fast-
ställdes stödrättigheter med tilläggsdel för 
gårdsbruksenheter som hade bedrivit till 
tilläggsdel berättigande produktion under en 
referensperiod. Den gårdsspecifika tilläggs-
delen inkluderade 100 procent av mjölkbi-
draget, 30 procent av tjurbidraget och bidra-
get för stutar samt 40 procent av det stöd som 
inte var kopplat till produktionen av stärkel-
sepotatis. I den gårdsspecifika tilläggsdelen 
för sockerbetor inkluderades 100 procent av 
ersättningen för prissänkningen på socker 
2006—2013 och 100 procent av tilläggser-
sättningen under övergångsperioden 2006—
2009. I den gårdsspecifika tilläggsdelen för 
timotej inkluderades 100 procent av stödet 
för utsädesproduktion av timotej från in-
gången av år 2012. Tilläggsdelen höjer vär-
det av en enskild stödrättighet och därigenom 

det gårdsstöd per hektar som betalas för den. 
Värdet av de gårdsspecifika tilläggsdelarna 
sjunker stegvis under en övergångsperiod. 
Åren 2011—2013 är värdet av de år 2006 
bildade gårdsspecifika tilläggsdelarna, utom 
tilläggsdelen för sockerbetor, 70 procent av 
den ursprungliga nivån och åren 2014 och 
2015 är det 35 procent av den ursprungliga 
nivån. Från och med 2016 betalas dessa 
tilläggsdelar inte. Åren 2014—2016 är 
tilläggsdelen för sockerbetor 70 procent och 
åren 2017 och 2018 är beloppet 35 procent 
av det sammanlagda beloppet av den 
tilläggsdel som fastställts på basis av 2009 
års ersättning för prissänkningen och 
tilläggsersättning under övergångsperioden. 
Värdet av tilläggsdelen för timotej förblir 
oförändrat under åren 2012—2015. År 2016 
är tilläggsdelen för timotej 50 procent av det 
ursprungliga beloppet. År 2017 slopas 
tilläggsdelen för timotej. 

Enligt 2 mom. får närmare bestämmelser 
om förutsättningarna för beviljande av stöd-
rättigheter, om värdet av den regionala enhet-
liga stöddelen och om stödregionerna utfär-
das genom förordning av statsrådet. Avsikten 
är att det genom förordning av statsrådet får 
också utfärdas närmare bestämmelser om 
t.ex. den enhetliga stöddelens värde i respek-
tive stödregion och om vilka kommuner som 
hör till respektive stödregion. Enligt momen-
tet får det genom förordning av statsrådet ut-
färdas närmare bestämmelser också om för-
utsättningarna för bestämmande av värdet av 
gårdsspecifika tilläggsdelar, om övergångs-
perioden, om den stegvisa sänkningen av 
värdet på tilläggsdelar och särskilda stödrät-
tigheter, om användningen av medel som fri-
görs på grund av att värdet på tilläggsdelar 
sänks och om höjning av värdet av den en-
hetliga stöddelen. 

12 §. Särskild stödrättighet. I samband med 
införandet av systemet med samlat gårdsstöd 
bildades det år 2006 särskilda stödrättigheter 
för sådana gårdsbruksenheter vars stödberät-
tigande areal var otillräcklig eller obefintlig 
men för vilka en gårdsspecifik tilläggsdel 
uppstod. De särskilda stödrättigheterna bil-
dades utgående från artiklarna 47 och 48 i 
2003 års förordning om gårdsstöd. Bestäm-
melser om eventuella nya särskilda stödrät-
tigheter som kan bildas finns i artikel 44 i 
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förordningen om gårdsstöd. Enligt 1 mom. 
får en jordbrukare som förfogar över särskil-
da stödrättigheter avvika på det sätt som an-
ges i artikel 44.2 a i förordningen om gårds-
stöd från skyldigheten att tillhandahålla ett 
sådant antal stödberättigande hektar som 
motsvarar antalet stödrättigheter. Enligt arti-
kel 44.2 a i förordningen om gårdsstöd ska 
jordbrukaren behålla minst 50 procent av den 
jordbruksverksamhet som genomfördes un-
der den referensperiod som avses i 2003 års 
förordning om gårdsstöd, uttryckt i djurenhe-
ter. Förslaget motsvarar 10 § 1 mom. i den 
gällande lagen om gårdsstöd. 

Enligt 2 mom. får närmare bestämmelser 
om förutsättningarna för beviljande av sär-
skilda stödrättigheter och om villkoren för 
hur regeln om 50 procents produktion fast-
ställs i fråga om särskilda stödrättigheter ut-
färdas genom förordning av statsrådet inom 
ramen för förordningen om gårdsstöd. 

13 §. Användningen av och ordningen för 
nyttjande av gårdsstödsrättigheter. I 1 mom. 
föreslås det bli föreskrivet om nyttjandet av 
stödrättigheter och särskilda stödrättigheter i 
överensstämmelse med 10 § 2 mom. i den 
gällande lagen om gårdsstöd och 10 § i stats-
rådets förordning om systemet med samlat 
gårdsstöd (233/2010). Enligt förslaget kan 
gårdsstödsrättigheter användas endast inom 
en och samma stödregion. Bestämmelser om 
deklaration och utnyttjande av gårdsstödsrät-
tigheter finns i artikel 8 i verkställandeför-
ordningen. Gårdsstödsrättigheterna ska nytt-
jas åtminstone vartannat år för att förbli akti-
va. Enligt bestämmelser om outnyttjade 
gårdsstödsrättigheter i artikel 42 och arti-
kel 28.3 i förordningen om gårdsstöd, och 
outnyttjade gårdsstödsrättigheter dras in till 
den nationella reserven. Genom de föreslag-
na bestämmelserna om ordningen för nytt-
jande av gårdsstödsrättigheter föreskrivs det 
om vilka outnyttjade gårdsstödsrättigheter 
som först dras in till den nationella reserven. 
Enligt förslaget ska de gårdsstödsrättigheter 
som har lämnats outnyttjade under året före 
nyttjandet användas först, och av dessa ska 
de särskilda stödrättigheterna användas först. 
Det föreslås att nyttjandet av gårdsstödsrät-
tigheter ska ske enligt ordningen för enhets-
värdet så, att de gårdsstödsrättigheter som 
har det högsta värdet nyttjas först. Gårds-

stödsrättigheter som jordbrukaren äger ska 
enligt förslaget nyttjas före arrenderade 
gårdsstödsrättigheter. Ordningen för nyttjan-
de av gårdsstödsrättigheter är av betydelse i 
en situation där det antal gårdsstödsrättighe-
ter som en jordbrukare har är större än den 
stödberättigande arealen eller där en del av 
gårdsstödrättigheterna av någon annan orsak 
inte utnyttjas.   

Enligt 2 mom. har jordbrukaren rätt att änd-
ra ordningen för nyttjande genom att under-
rätta kommunens landsbygdsnäringsmyndig-
het om saken. En jordbrukare som så önskar 
får därmed ändra den av myndigheten före-
slagna ordningen för nyttjande av gårdsstöds-
rättigheter och påverka vilka av de outnyttja-
de gårdsstödsrättigheterna som dras in till 
den nationella reserven.  

Enligt 3 mom. får närmare bestämmelser 
om villkoren för nyttjande av gårdsstödsrät-
tigheterna och om ordningen för nyttjande ut-
färdas genom förordning av statsrådet. På så 
sätt är det möjligt att bättre beakta de stödrät-
tigheter av olika typ och värde och med olika 
egenskaper som jordbrukarna innehar. 
Landsbygdsverket föreslås få meddela när-
mare föreskrifter om de handlingar som be-
hövs i samband med att ordningen för nytt-
jandet av gårdsstödsrättigheterna ändras, t.ex. 
om blanketterna för ändring av ordningen, 
och om de olika tidsfristerna. 

14 §. Överföring av gårdsstödsrättigheter. 
Bestämmelser om överföring av gårdsstöds-
rättigheter finns i artikel 43 i förordningen 
om gårdsstöd, och bestämmelser om överfö-
ring av särskilda stödrättigheter finns i arti-
kel 44.3 i förordningen om gårdsstöd. I 
1 mom. föreslås det att den som överför en 
gårdsstödsrättighet ska underrätta kommu-
nens myndighet om överföringen skriftligen 
och underteckna anmälan. Med skriftlig an-
mälan avses också en anmälan som gjorts via 
Landsbygdsverkets system för elektronisk 
stödansökan. Om en gårdsstödsrättighet ar-
renderas, ska till anmälan om överföringen 
enligt förslaget återföljas en redogörelse för 
överföringen av besittningen av den stödbe-
rättigande areal som motsvarar stödrättighe-
terna. I nuläget föreskrivs det genom förord-
ning av statsrådet om förfarandet vid överfö-
ring av gårdsstödsrättigheter, men det före-
slås att huvudreglerna för förfarandet ska lyf-
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tas upp på lagnivå. Förslaget motsvarar nuva-
rande praxis. 

I 2 mom. föreskrivs det om befrielse från 
gåvoskatt när det gäller stödrättigheter som 
överförs utan vederlag. När en jordbrukare 
utan vederlag till markägaren överför en 
stödrättighet som har fastställts på grundval 
av arrenderad stödberättigande jordbruks-
mark, ska överföringen enligt förslaget inte 
betraktas som gåva enligt lagen om skatt på 
arv och gåva (378/1940) ens om den motsva-
rar kännetecknen för gåva. Befrielsen från 
gåvoskatt avses gälla överföring av stödrät-
tigheter som hänför sig till arrenderad åker, 
om arrendatorn överför stödrättigheten till 
markägaren vid utgången av en arrendeperi-
od som gällde den 28 april 2006. Överföring-
en ska enligt förslaget dock ske senast den 
31 december 2016. Förslaget motsvarar 10 § 
5 mom. i den gällande lagen om gårdsstöd. 

Enligt 3 mom. får närmare bestämmelser 
om villkoren för överföring av gårdsstödsrät-
tigheter och om förfarandet vid överföringen 
utfärdas genom förordning av statsrådet. Av-
sikten är att det genom förordning av statsrå-
det ska få utfärdas närmare bestämmelser om 
t.ex. de tillvägagångssätt som ska tillämpas 
vid överföring av gårdsstödsrättigheter. En-
ligt förslaget får Landsbygdsverket meddela 
närmare föreskrifter om blanketterna och 
tidsfristerna för överföring av gårdsstödsrät-
tigheter, vilket är fallet redan nu.  

15 §. Sänkning av gårdsstödsrättigheternas 
värde. Enligt 1 mom. kan gårdsstödsrättighe-
ternas värde sänkas på de grunder som anges 
i artikel 8 och artikel 40.2 i förordningen om 
gårdsstöd. Enligt de ovannämnda bestäm-
melserna i förordningen om gårdsstöd ska en 
medlemsstat vid behov göra en linjär minsk-
ning av gårdsstödsrättigheternas värde, om 
det totala nettotak för medlemsstatens direkt-
stöd som fastställs i bilaga IV till förordning-
en om gårdsstöd hotar att överskridas. Enligt 
de ovannämnda bestämmelserna ska gårds-
stödsrättigheternas värde sänkas, om det na-
tionella taket i bilaga VIII till förordningen 
om gårdsstöd hotar att överskridas. Dessutom 
föreslås det i momentet att gårdsstödrättighe-
ternas värde ska kunna sänkas på de grunder 
som anges i artikel 68.8 och artikel 69.6 b i 
förordningen om gårdsstöd i avsikt att finan-
siera det särskilda stöd som avses i artikel 68 

i förordningen om gårdsstöd. För tydlighe-
tens skull föreslås en uttrycklig bestämmelse 
om detta i lagen om direktstöd, även om för-
ordningen om gårdsstöd är direkt tillämplig 
rätt i medlemsstaterna. 

Genom förordning av statsrådet får det en-
ligt vad som föreslås i 2 mom. utfärdas när-
mare bestämmelser om vidtagande åtgärder 
för av sänkning av värdet på gårdsstödsrät-
tigheterna, om tillvägagångssättet och om 
användningen av medel som frigörs när vär-
det sänks. 

16 §. Besittning av stödberättigande areal i 
samband med gårdsstöd. I 1 mom. föreslås 
det nationellt bli bestämd om besittning av 
stödberättigande areal i samband med gårds-
stöd. I Europeiska unionens lagstiftning före-
skrivs om detta i artikel 34 i förordningen om 
gårdsstöd. Enligt artikel 34.2 i förordningen 
om gårdsstöd ska den stödberättigande area-
len uppfylla stödvillkoren under hela kalen-
deråret. Enligt 1 mom. kan gårdsstöd beviljas 
på ansökan för en stödberättigande areal som 
är i jordbrukarens besittning den dag då an-
sökan om stöd sista gången kan ändras enligt 
artikel 14.2 i tillämpningsförordningen. Änd-
ringar av stödansökan, exempelvis överfö-
ring av besittningsrätten till enskilda jord-
bruksskiften och fogande av nya skiften till 
stödansökan, ska göras senast den 15 juni 
under stödåret.  

Enligt 2 mom. får närmare bestämmelser 
om tidsfristen för överföring av besittnings-
rätten till en hel gårdsbruksenhet och om hur 
stödberättigande arealer fastställs genom för-
ordning av statsrådet. Med stöd av arti-
kel 82.3 a i tillämpningsförordningen kan 
medlemsstaterna fastställa en tidsfrist för 
anmälan om överlåtelse av besittningen. Ge-
nom förordning av jord- och skogsbruksmi-
nisteriet får enligt förslaget närmare bestäm-
melser om uttag av stödberättigande areal ur 
jordbruksanvändning och om hur bas- och 
jordbruksskifte bestäms och minimistorleken 
för dem utfärdas inom de gränser som fast-
ställts i Europeiska unionens lagstiftning om 
direktstöd, t.ex. bestämmelser om använd-
ning av stödberättigande areal för jordbruks-
verksamhet och annat än jordbruksverksam-
het samt om uttag av areal ur jordbruksan-
vändning. Landsbygdsverket får enligt för-
slaget meddela närmare föreskrifter om för-
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farandet för framläggning av handlingar som 
utgör dokumentation för besittningen av 
stödberättigande areal, vilket är fallet redan 
nu. 

17 §. Beviljande av stödrättigheter ur den 
nationella reserven. Bestämmelser om den 
nationella reserven i samband med systemet 
med samlat gårdsstöd finns i artikel 41 i för-
ordningen om gårdsstöd, och mera detaljera-
de bestämmelser finns i kapitel 2 i verkstäl-
landeförordningen. Med stöd av artikel 41.2 i 
förordningen om gårdsstöd får medlemssta-
terna använda de nationella reserverna för att 
med prioritet tilldela stödrättigheter till jord-
brukare som etablerar sin jordbruksverksam-
het. Med stöd av artikel 41.3 i förordningen 
om gårdsstöd får medlemsstaterna besluta att 
använda de nationella reserverna till tilldel-
ning av stödrättigheter för jordbrukare som 
omfattas av omstrukturerings- eller utveck-
lingsprogram som rör någon av formerna för 
offentlig intervention i syfte att undvika ned-
läggning av jordbruksmark eller i syfte att 
kompensera jordbrukare för specifika nack-
delar i områden som omfattas av omstruktu-
rerings- eller utvecklingsprogram. Med stöd 
av artikel 41.4 i förordningen om gårdsstöd 
är det möjligt att tilldela jordbrukare som be-
finner sig i en särskild situation stödrättighe-
ter ur den nationella reserven. Bestämmelser 
om vad som är en särskild situation finns i 
artiklarna 20—23 i verkställandeförordning-
en. I Finland tilldelades stödrättigheter ur den 
nationella reserven första gången år 2007 på 
de nämnda frivilliga grunderna. Enligt 
1 mom. 1 punkten får stödrättigheter ur den 
nationella reserven beviljas jordbrukare som 
inleder sin jordbruksverksamhet. 

Enligt 1 mom. 2 punkten får stödrättigheter 
ur den nationella reserven beviljas jordbruka-
re som omfattas av omstrukturerings- eller 
utvecklingsprogram som rör någon av for-
merna för offentlig intervention i syfte att 
undvika nedläggning av jordbruksmark eller 
i syfte att uppväga specifika nackdelar för 
jordbrukare i områden som omfattas av om-
strukturerings- eller utvecklingsprogram.  

Enligt 1 mom. 3 punkten får stödrättigheter 
beviljas också jordbrukare som befinner sig i 
en sådan särskild situation som avses i artik-
larna 20, 22 eller 23 i verkställandeförord-
ningen. De i 1 mom. föreslagna grunderna 

motsvarar de grunder på vilka stödrättigheter 
ur den nationella reserven har beviljats sedan 
systemet med samlat gårdsstöd infördes.  

Enligt 2 mom. får bestämmelser som preci-
serar förordningen om gårdsstöd och verk-
ställandeförordningen och gäller använd-
ningen av den nationella reserven, höjning av 
antalet stödrättigheter som beviljas jordbru-
kare och ökning av stödrättigheternas en-
hetsvärde samt prioriteringsordningen för 
grunderna för tilldelning av stödrättigheter ur 
reserven utfärdas genom förordning av stats-
rådet. Genom förordning av statsrådet får en-
ligt förslaget utfärdas också närmare be-
stämmelser om riktande av stödrättigheterna, 
om den nationella reserven inte räcker till att 
täcka de fall som avses i artikel 41 i förord-
ningen om gårdsstöd eller om det tak som 
avses i artikel 8 i förordningen om gårdsstöd 
begränsar beviljandet av stödrättigheter. 
Landsbygdsverket får enligt förslaget medde-
la närmare föreskrifter om blanketter och 
tidsfrister för ansökan av stödrättigheter ur 
den nationella reserven, vilket redan är fallet. 

18 §. Återlämnande och indragning av 
gårdsstödsrättigheter till den nationella re-
serven. I 18 § föreskrivs om återlämnande 
och indragning av gårdsstödsrättigheter till 
den nationella reserven. För närvarande finns 
det inte nationella bestämmelser på lagnivå 
om detta, men det är befogat att föreskriva 
om de grundläggande principerna för förfa-
randet genom lag. Enligt 1 mom. kan ägaren 
till en gårdsstödsrättighet på frivillig väg 
återlämna gårdsstödsrättigheten till den na-
tionella reserven. Stödrättigheten ska åter-
lämnas tillsammans med de eventuella 
tilläggsdelar som hör ihop med den. En an-
mälan om återlämnande av gårdsstödsrättig-
heter ska enligt förslaget göras till den behö-
riga närings-, trafik- och miljöcentralen.  

I artikel 81 i tillämpningsförordningen fö-
reskrivs det om överlämnande, dvs. indrag-
ning, av sådana gårdsstödsrättigheter till den 
nationella reserven som tilldelats utan grund. 
Med stöd av artikel 81.1 i tillämpningsför-
ordningen ska en jordbrukare som felaktigt 
har tilldelats stödrättigheter lämna över de 
felaktigt tilldelade stödrättigheterna till den 
nationella reserven. Enligt artikel 81.4 i till-
lämpningsförordningen får medlemsstaterna 
välja att inte återkräva felaktigt tilldelade 
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stödrättigheter, om det sammanlagda belopp 
som felaktigt tilldelats en jordbrukare är 
högst 50 euro. I 2 mom. föreslås det att 
gårdsstödsrättigheter inte behöver dras in till 
den nationella reserven, om värdet av de en-
hetliga stöddelarna eller värdet av de särskil-
da stödrättigheterna är sammanlagt högst 50 
euro uträknat enligt 2006 års värde. Värdet 
av de enhetliga stöddelarna och värdet av de 
särskilda stödrättigheterna föreslås bli be-
stämt enligt 2006 års värde, eftersom det är 
fråga om gårdsstödsrättigheter som ursprung-
ligen beviljades utan grund år 2006. Höj-
ningar av den enhetliga stöddelen som gjorts 
efter beviljandet avses inte bli beaktade när 
gränsen om 50 euro bestäms.  

Enligt 3 mom. får närmare bestämmelser 
om det förfarande vid återlämnande eller in-
dragning av gårdsstödsrättigheter till reser-
ven utfärdas genom förordning av statsrådet.  

19 §. Generationsväxling. I paragrafen fö-
reskrivs det i överensstämmelse med 11 § i 
den gällande lagen om gårdsstöd om genera-
tionsväxlingssituationer. Enligt artikel 3.4 i 
verkställandeförordningen används i den för-
ordningen den nationella lagstiftningens de-
finition av ’arv’ och ’förtida arv’. I den före-
slagna paragrafen definieras det vilka år 2003 
eller senare genomförda överlåtelser av 
gårdsbruksenheter eller delar av sådana som 
ska betraktas som förskott på arv när vissa 
punkter i förordningen om gårdsstöd tilläm-
pas. Enligt 1 punkten ska som förskott på arv 
betraktas köp av en gårdsbruksenhet eller en 
del av en gårdsbruksenhet som finansierats 
med startstöd till unga jordbrukare.  

Enligt 2 punkten ska som förskott på arv 
betraktas också köp där köparen är säljarens 
arvinge eller en annan i punkten definierad 
släkting, om köpesumman är klart lägre än 
vad den annars skulle ha varit vid motsva-
rande köp om inget släktskapsförhållande 
hade existerat.  

Enligt 3 punkten ska som förskott på arv 
betraktas också ett sådant köp av en del av en 
gårdsbruksenhet som genomförs i enlighet 
med 25 kap. 1 b § 3 mom. i ärvdabalken 
(40/1965). Enligt 25 kap. 1 b § 3 mom. i ärv-
dabalken kan den efterlevande maken med en 
lämplig övertagare av gårdsbruket ingå avtal 
för en kortare tid än tio år om odlingsarran-
gemang som avses i 2 mom. i den paragra-

fen, om det samtidigt avtalas att den efterle-
vande maken omedelbart efter avtalsperio-
dens utgång ska sälja eller på något annat sätt 
överlåta sin del till övertagaren av gårdsbru-
ket.  

Enligt 4 punkten kan som förskott på arv 
vid tillämpning av artiklarna 41, 43 och 44 i 
förordningen om gårdsstöd och vid tillämp-
ning av verkställandeförordningen betraktas 
också en gåva som består av en gårdsbruks-
enhet eller en del av en gårdsbruksenhet, om 
gåvotagaren är gåvogivarens arvinge i rätt 
nedstigande led, syster eller bror eller arvin-
ge till dem i rätt nedstigande led, adoptivbarn 
eller make till de ovan nämnda. I Finland kan 
generationsväxlingar genomföras också ge-
nom att en gårdsbruksenhet skänks till en 
arvinge på så sätt att gåvan inte betraktas 
som ett förskott på arv som avses i 6 kap. 1 § 
1 mom. i ärvdabalken (40/1965). Den före-
slagna 4 punkten innebär att sådana övertaga-
re av gårdsbruket som fått en gårdsbruksen-
het i gåva är i jämbördig ställning visavi 
andra generationsväxlingssituationer. 
 
 
4 kap. Särskilt stöd, produktionskopplat 

stöd och stöd för jordbruks-
rådgivning 

I 4 kap. föreslås det bli föreskrivet om för-
utsättningarna för beviljande av stöd som be-
viljas med stöd av artikel 68 i förordningen 
om gårdsstöd och om grunderna för beviljan-
de av stöd för jordbruksrådgivning. För när-
varande finns det på lagnivå inte bestämmel-
ser om förutsättningarna för beviljande av 
stöd som beviljas med stöd av artikel 68 i 
förordningen om gårdsstöd, i stället utfärdas 
enligt 3 § 6 mom. i den gällande lagen om 
gårdsstöd bestämmelser om förutsättningarna 
för beviljande av de nämnda stöden genom 
förordning av statsrådet. För tillfället finns 
bestämmelser om de stöd som beviljas med 
stöd av artikel 68 i förordningen om gårds-
stöd i statsrådets förordning om bidrag för 
mjölkkor och nötkreatur, om kvalitetsbidrag 
för slaktlamm, om bidrag för proteingrödor 
och oljeväxter och om bidrag för stärkelsepo-
tatis som betalas för 2012 (39/2012). Det är 
dock motiverat att genom lag föreskriva om 
de grundläggande principerna för förutsätt-
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ningarna för beviljande av stöden. Därför fö-
reslås lagen innehålla huvudregeln beträffan-
de förutsättningarna för beviljande av dessa 
stöd. Som det nu är finns bestämmelser om 
stödet för jordbruksrådgivning i 18 a och 
18 b § i den gällande lagen om gårdsstöd. 
Grunderna för beviljande av de stöd som av-
ses i kapitlet föreslås förbli desamma som i 
nuläget. 

20 §. Bidrag för mjölkkor och nötkreatur. 
Enligt 1 mom. kan jordbrukare beviljas bi-
drag för mjölkkor som fastställs utifrån stöd-
regionen och antalet djurenheter av mjölkkor.  

Bidrag för nötkreatur får enligt 2 mom. be-
viljas för tjurar, stutar, dikor och dikokvigor. 
Också bidraget för nötkreatur föreslås bli 
fastställt utifrån antalet djurenheter och stöd-
regionen. Såväl bidraget för mjölkkor som 
bidraget för nötkreatur kan riktas till vissa 
stödregioner, och bidragsbeloppet kan varie-
ra från en stödregion till en annan. Finland är 
indelat i stödregionerna A och B (södra Fin-
land) samt stödregion C (norra Finland). Stöd 
till produktion av mjölk och nötkött kan 
därmed riktas till områden som ekonomiskt 
är särskilt sårbara.  

Enligt 3 mom. verifieras antalet djurenheter 
och besittningen av djuren utifrån uppgifter-
na i djurregistret och tillsyn, vilket är fallet 
också nu. Antalet djurenheter på de gårds-
bruksenheter som blir föremål för tillsyn 
fastställs dels utifrån registeruppgifterna, dels 
på basis av tillsynsresultatet.  

Enligt 4 mom. får närmare bestämmelser 
om förutsättningarna för beviljande av bi-
drag, finansiering, stödregioner, stödbelopp, 
nivåer på enhetsstöden och andra villkor för 
bidraget i fråga utfärdas genom förordning av 
statsrådet. I 5 kap. i förordningen om gårds-
stöd föreskrivs det om de grunder på vilka 
medlemsstaterna får bevilja särskilt stöd. Fi-
nansiella bestämmelser om bidraget för 
mjölkkor och bidraget för nötkreatur får ut-
färdas inom de gränser som anges i artikel 69 
i förordningen om gårdsstöd. 

21 §. Bidrag för proteingrödor och olje-
växter. Enligt 1 mom. kan bidrag för protein-
grödor och oljeväxter beviljas utifrån od-
lingsarealen för proteingrödor och oljeväxter 
samt blandade växtbestånd av säd och prote-
ingrödor. Syftet med bidraget för proteingrö-
dor och oljeväxter är att växtodlingen i Fin-

land ska bli mångsidigare och att positiva 
miljöeffekter ska åstadkommas.   

Enligt 2 mom. får närmare bestämmelser 
om förutsättningarna för beviljande av bi-
drag, finansiering, stödbelopp, nivåer på en-
hetsstöden och andra villkor för bidraget i 
fråga (t.ex. de stödberättigande växtarterna) 
utfärdas genom förordning av statsrådet. 

22 §. Bidrag för stärkelsepotatis. Enligt 
1 mom. kan bidrag för stärkelsepotatis bevil-
jas jordbrukare som odlar stärkelsepotatis i 
egenskap av kontraktsproducent. Beviljandet 
av bidrag förutsätter enligt förslaget dessut-
om att jordbrukaren deltar i den utbildning 
som krävs, gör ett kvalitetstest för åkerjord 
och lämnar de uppgifter som krävs till en da-
tabas som upprätthålls av potatisstärkelsein-
dustrin. Den av potatisstärkelseindustrin ord-
nade utbildningen inbegriper utbildning som 
rör odling av stärkelsepotatis och kvalitets-
testet för åkerjord. I databasen införs förutom 
de uppgifter som är en förutsättning för be-
viljande av bidrag också bl.a. markkarte-
ringsuppgifter, uppgifter om tillförda växt-
näringsämnen, kalkning, jordbearbetning, 
förgröda, förgroning, betning, växtskydd, be-
vattning och skörd samt exakta uppgifter om 
potatissättningen. Uppgifterna i databasen 
analyseras och resultaten sänds till jordbru-
karen, som får en på basis av uppgifterna för 
vart och ett jordbruksskifte gjord analys av 
odlingsåtgärderna under växtperioden och en 
uppgiftsjämförelse mellan de bästa skiftena i 
databasen och jordbrukarens egna skiften. 
Med hjälp av kvalitetstestet är det möjligt att 
bedöma åkerjordens egenskaper på ett hel-
hetsinriktat sätt och få information om bl.a. 
mängden mikrober i marken och hur de mår 
samt om eventuella problem i samband med 
markstrukturen. 

Enligt 2 mom. får närmare bestämmelser 
om förutsättningarna för beviljande av bi-
drag, finansiering, stödbelopp, nivåer på en-
hetsstöden och andra villkor för bidraget i 
fråga utfärdas genom förordning av statsrå-
det. Med andra villkor för bidraget avses t.ex. 
mera detaljerade krav som rör utbildningen 
och uppgifter som ska lämnas till databasen. 
Landsbygdsverket får enligt förslaget medde-
la närmare föreskrifter om tidsfrister, genom-
förande och godkännande av utbildning, ut-
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förande av kvalitetstest på åkerjord och regi-
strering av anknytande uppgifter. 

23 §. Kvalitetsbidrag för slaktlamm. Enligt 
1 mom. kan jordbrukare beviljas kvalitetsbi-
drag för slaktlamm utifrån till djurregistret 
meddelade slakter av högst 12 månader gam-
la lamm med en slaktvikt på minst 18 kilo-
gram. Antalet djur och besittningen av djuren 
avses bli verifierade utifrån uppgifterna i 
djurregistret och tillsyn. Kvalitetsbidraget 
syftar till att öka produktionen av högklassigt 
lammkött och förbättra djurmaterialets kvali-
tet genom att betona avelns betydelse inom 
fårnäringen.   

Enligt 2 mom. får närmare bestämmelser 
om förutsättningarna för beviljande av bi-
drag, finansiering, stödbelopp, nivåer på en-
hetsstöden och andra villkor för bidraget i 
fråga, t.ex. officiell slaktning och godkän-
nande av slaktkroppen, utfärdas genom för-
ordning av statsrådet.  

24 §. Tackbidrag. I 1 mom. föreskrivs det 
om tackbidrag, som med stöd av artikel 51.1 
i förordningen om gårdsstöd beviljas jord-
brukare i form av produktionskopplat stöd. I 
Finland har tackbidrag och dess tilläggsbi-
drag betalats i form av produktionskopplat 
stöd sedan systemet med gårdsstöd infördes. 
Tackbidrag avses bli beviljat utifrån det i en 
ansökan anmälda och vid tillsyn verifierade 
djurantalet. På bidragsbeloppet inverkar 
dessutom både det individuella och det na-
tionella taket för antalet bidragsrätter för 
tackor.  

Enligt 2 mom. får närmare bestämmelser 
om förutsättningarna för beviljande av tack-
bidrag och dess tilläggsbidrag utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet inom de gränser 
som anges i avdelning IV kapitel I avsnitt 10 
i förordningen om gårdsstöd. Närmare be-
stämmelser om bidragsrätter, om överföring 
och tillfällig upplåtelse av dem samt om till-
delning av dem ur den nationella reserven för 
bidragsrätter för tackor får enligt förslaget ut-
färdas genom förordning av jord- och skogs-
bruksministeriet inom ramen för förordning-
en om gårdsstöd. 

25 §. Stöd för jordbruksrådgivning. Para-
grafen innehåller motsvarande bestämmelser 
om stöd för jordbruksrådgivning som 18 a 
och 18 b § i lagen om gårdsstöd. Enligt 
1 mom. kan jordbrukare beviljas stöd för an-

litande av jordbruksrådgivningstjänster. Stö-
det får enligt förslaget användas till rådgiv-
ning som avses i artikel 12 i förordningen om 
gårdsstöd. Enligt artikeln ska medlemsstater-
na tillämpa ett system för rådgivning till 
jordbrukare angående markskötsel och jord-
bruksdrift. Systemet med jordbruksrådgiv-
ning syftar bl.a. till att bistå jordbrukarna när 
det gäller att iaktta de krav som ingår i tvär-
villkoren. Rådgivningstjänsterna ska omfatta 
de tvärvillkor som avses i förordningen om 
gårdsstöd, dvs.  åtminstone både de i avdel-
ning II kapitel I avsedda föreskrivna verk-
samhetskraven och kraven på god jordbruks-
hävd och goda miljöförhållanden. Rådgiv-
ningen kan enligt förslaget gälla kraven på 
god jordbrukshävd och goda miljöförhållan-
den, miljöbestämmelser som har samband 
med tvärvillkoren, identifiering och registre-
ring av djur, växtskyddsmedel, livsmedel, 
foder, djurens välbefinnande och anmälan 
om djursjukdomar. Rådgivningen föreslås bli 
genomförd genom besök på gårdsbruksenhe-
terna.  

Enligt 2 mom. får närmare bestämmelser 
om förutsättningarna för beviljande av stöd 
för jordbruksrådgivning, finansiering och 
stödbelopp utfärdas genom förordning av 
statsrådet. Det är möjligt att föreskriva om 
förutsättningarna för beviljande av stöd för 
jordbruksrådgivning inom de gränser som 
anges i artiklarna 12 och 13 i förordningen 
om gårdsstöd, och stödet beviljas i form av 
s.k. stöd av mindre betydelse. Bestämmelser 
om stödbeloppet utfärdas därmed inom den 
ram som anges i kommissionens förordning 
(EG) nr 1535/2007 om tillämpningen av ar-
tiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av 
mindre betydelse inom sektorn för produk-
tion av jordbruksprodukter, och för stödbe-
loppets del ska hänsyn tas också till kommis-
sionens förordning (EG) nr 1998/2006 om 
tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i för-
draget på stöd av mindre betydelse. 
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1.3 Lagen om kompensationsbidrag, 
miljöstöd för jordbruket samt om 
vissa andra stöd som har samband 
med förbättrande av miljöns och 
landsbygdens tillstånd 

3 §. Definitioner. Det föreslås att 1 mom. 
11 punkten upphävs, eftersom stöduppgifts-
lagen föreslås bli upphävd genom den verk-
ställighetslag som ingår i denna regerings-
proposition. 

4 §. Kompensationsbidrag, miljöstöd för 
jordbruket samt vissa andra stöd som har 
samband med förbättrande av miljöns och 
landsbygdens tillstånd. Det föreslås att 
5 mom. ändras så, att genom förordning av 
statsrådet utfärdas bestämmelser också om 
höjning och sänkning av stödbeloppet per 
enhet. Förslaget är befogat och behövligt där-
för att det när programperioden byts eventu-
ellt kan uppstå behov av att ändra stödbelop-
pet per enhet.  

5 §. Allmänna förutsättningar och villkor 
för beviljande av stöd. Det föreslås att 
1 mom. ändras i överensstämmelse med den 
gällande lagstiftningen i fråga om de lagar 
där det bestäms om nationell verkställighet 
av tvärvillkoren. Enligt förslaget ersätts om-
nämnandet av den gällande verkställighetsla-
gen med ett omnämnande av den föreslagna 
verkställighetslagen, fogas till momentet ett 
omnämnande av lagen om ett system för 
identifiering av djur (238/2010) och ändras 
numret på lagen om växtskyddsmedel så att 
det motsvarar den gällande lagens nummer.  

Enligt förslaget fogas till 4 mom. ett be-
myndigande att genom förordning av jord- 
och skogsbruksministeriet utfärda bestäm-
melser också om registrering av ursprungs-
sorter. 

6 §. Förutsättningar som gäller stödberät-
tigande areal och antal djur. Det föreslås att 
5 mom. kompletteras på så sätt att till mo-
mentet fogas bestämmelser om sådant som 
utfärdas genom förordning av jord- och 
skogsbruksministeriet. Genom förordning av 
jord- och skogsbruksministeriet utfärdas en-
ligt förslaget närmare bestämmelser om hur 
bas- och jordbruksskiften bestäms och mini-
mistorleken för dem samt om användning av 
jordbruksmark för annat än jordbruksverk-
samhet och om uttag av jordbruksmark ur 

jordbruksanvändning. I nuläget finns be-
stämmelser om dessa omständigheter i jord- 
och skogsbruksministeriets förordning om 
bas- och jordbruksskiften och om de förut-
sättningar för beviljande av stöd som gäller 
deras yttre och inre gränser (329/2007). Den 
förordningen har utfärdats med stöd av stöd-
uppgiftslagen och den gällande verkställig-
hetslagen, vilka i denna proposition föreslås 
bli upphävda. Bestämmelserna om bas- och 
jordbruksskiften och om användning av jord-
bruksmark för andra ändamål än jordbruk har 
utfärdats med stöd av de ovannämnda lagar-
na, och utfärdande av närmare bestämmelser 
om dem också längre fram är nödvändigt för 
att olika stödsystem ska kunna verkställas. 

10 §. Sänkning och förvägran av stöd. Det 
föreslås att 3 mom. upphävs, eftersom det fö-
reskrivs om saken i 29 § 2 mom. i den före-
slagna verkställighetslagen.   

11 §. Stödtagarens anmälningsskyldighet. 
Det föreslås att 11 § upphävs, eftersom be-
stämmelser som motsvarar paragrafen finns i 
16 § 1 och 3 mom. i den föreslagna verkstäl-
lighetslagen. 

13 §. Ansökningsförfarande. Det föreslås 
att 13 § upphävs, eftersom bestämmelser som 
motsvarar paragrafens innehåll finns i 8, 12, 
13 och 15 § i den föreslagna verkställighets-
lagen. 

14 §. Beviljande av stöd. Det föreslås att 
1 mom. upphävs, eftersom bestämmelser om 
saken finns i 8 § 1 mom. 1 punkten och 11 § 
1 mom. 6 punkten i den föreslagna verkstäl-
lighetslagen. 

15 §. Utbetalning av stöd. Det föreslås att 
15 § upphävs, eftersom motsvarande be-
stämmelser finns i 6 och 19 § i den föreslag-
na verkställighetslagen. 

16 §. Tillsyn. Det föreslås att 16 § upphävs, 
eftersom det i 5 kap. i den föreslagna verk-
ställighetslagen föreskrivs om tillsyn. 

17 §. Återkrav av stöd. Det föreslås att 17 § 
upphävs, eftersom det i 6 kap. i den föreslag-
na verkställighetslagen föreskrivs om åter-
krav av stöd. 

19 §. Rätt att få upplysningar och utläm-
nande av information. Det föreslås att 19 § 
upphävs, eftersom motsvarande bestämmel-
ser finns i 53 § i den föreslagna verkställig-
hetslagen. 
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20 §. Delgivning av beslut. Det föreslås att 
20 § upphävs, eftersom den överlappar för-
valtningslagens bestämmelser om delgivning 
av beslut. 

21 §. Avgiftsfria beslut. Det föreslås att 
21 § upphävs, eftersom det i 51 § i den före-
slagna verkställighetslagen föreskrivs om sa-
ken. 

24 §. Ändringssökande. Det föreslås att 
24 § upphävs, eftersom det i 54 § i den före-
slagna verkställighetslagen föreskrivs om sö-
kande av ändring. 
 
 
1.4 Lagen om nationella stöd till jord-

bruket och trädgårdsodlingen 

5 §. Tillämpning av andra bestämmelser. 
Den hänvisning till stöduppgiftslagen som 
ingår i paragrafen föreslås bli ändrad till en 
hänvisning till den föreslagna lagen om verk-
ställighet av jordbruksstöd.   

9 §. Stöd för växtproduktion. Enligt försla-
get fogas, på motsvarande grunder som ovan 
anges i detaljmotiveringen till 6 § i axel 2-
lagen, om hur bas- och jordbruksskiften be-
stäms och minimistorleken för dem utfärdas 
genom förordning av jord- och skogsbruks-
ministeriet. 

16 §. Allmänna grunder för sänkning av 
stöd. Den reglering som ingår i 2 mom. är 
onödig, eftersom bestämmelser om saken 
finns i 14 § 1 mom. i den föreslagna verkstäl-
lighetslagen. Det föreslås att 2 mom. ska in-
nehålla en bestämmelse om att stödansökan 
avslås, om stödsökanden eller dennes repre-
sentant förhindrar att en tillsyn på plats 
genomförs. Någon nationell bestämmelse om 
detta har tidigare inte funnits i lag, men i syf-
te att förenhetliga påföljderna inom de olika 
stödsystemen föreslås en bestämmelse om 
saken bli intagen i lag. När det gäller stöd 
som Europeiska unionen finansierar helt eller 
delvis finns motsvarande bestämmelse i Eu-
ropeiska unionens lagstiftning. 

16 a §. Stödmottagares anmälningsskyl-
dighet. Det föreslås att 16 a § upphävs, efter-
som en bestämmelse som motsvarar paragra-
fen finns i 16 § 3 mom. i den föreslagna 
verkställighetslagen.  

25 §. Återtagande av ansökan om stöd. I 
25 § i den gällande lagen om nationella stöd 

föreskrivs det om förfarandet vid ansökan om 
stöd. Till denna del blir regleringen emeller-
tid onödig, eftersom bestämmelser om ansö-
kan om stöd finns i 9, 12, 13 och 15 § i den 
föreslagna verkställighetslagen. I nuläget fö-
reskrivs det genom förordning av jord- och 
skogsbruksministeriet om återtagande av an-
sökningar om sådana stöd som beviljas med 
stöd av lagen om nationella stöd. För närva-
rande finns bestämmelserna i 5 § jord- och 
skogsbruksministeriets förordning om admi-
nistrationen av nationella stöd till jordbruket 
och trädgårdsodlingen 2012 (145/2012). De 
krav på regleringsnivå som ställs i grundla-
gen uppfylls dock inte, därför föreslås att be-
stämmelser om återtagande av ansökan om 
stöd ska tas in i 25 §. När det gäller stöd som 
Europeiska unionen finansierar helt eller del-
vis finns bestämmelser om saken i Europeis-
ka unionens lagstiftning. 

I 1 mom. föreslås det att återtagande av an-
sökan om stöd ska meddelas skriftligen till 
den behöriga myndighet som behandlar stöd-
ansökan. Om den som ansöker om stöd redan 
har underrättas om tillsyn och den genomför-
da tillsynen föranleder tillsynspåföljder, kan 
stödansökan emellertid inte återtas. I övriga 
fall går den bakre gränsen för återtagandet 
vid den första utbetalning som grundar sig på 
stödansökan i fråga, enligt förslaget. 

Enligt 2 mom. kan återtagandet gälla hela 
stödansökan eller en del av ansökan. När det 
gäller stöd som söks i flera omgångar kan 
sökanden enligt förslaget återta en ansök-
ningsomgång under de begränsningar som 
nämns i 1 mom. Det föreslås att ansökningar 
om stöd för växtproduktion inte ska kunna 
återtas efter det att registreringsanmälan har 
skickats, om det i registreringsanmälan ingår 
ett fel som leder till påföljd. Till skillnad från 
andra stödformer får återtagande av en ansö-
kan om stöd för växtproduktion enligt försla-
get göras också skiftesvis. Förslaget motsva-
rar i huvuddrag den ovannämnda förordning-
en av jord- och skogsbruksministeriet vad be-
träffar återtagandet av stödansökan.  

26 §. Bevarande av handlingar. Det före-
slås att 26 §, som upphävts genom lag 
1446/2006, ersätts med en ny 26 § där det fö-
reskrivs om bevarande av handlingar på mot-
svarande sätt som i 10 § i den föreslagna la-
gen om direktstöd. Bevarandet av handlingar 
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har tidigare inte reglerats när det gäller stöd 
som beviljas med stöd av lagen om nationella 
stöd, men i syfte att förenhetliga de olika 
stödsystemen är det befogat att föreskriva om 
saken genom lag. Enligt 1 mom. ska sökan-
den under ansökningsåret och de fyra påföl-
jande kalenderåren bevara sådana handlingar 
i original som hänför sig till ansökan om stöd 
och som inte ges in till den stödbeviljande 
myndigheten i form av bilagor till stödansö-
kan. 

Enligt 2 mom. får Landsbygdsverket med-
dela närmare föreskrifter om de handlingar 
som ska bevaras. Som exempel på sådana 
handlingar kan nämnas arrendeavtal som 
gäller åker. 
 
1.5 Lagen om ersättande av skördeska-

dor 

12 §. Tillämpning av andra bestämmelser. 
Den hänvisning till stöduppgiftslagen som 
finns i 12 § föreslås bli ändrad till en hänvis-
ning till den föreslagna verkställighetslagen. 
Paragrafen föreslås dessutom bli ändrad så, 
att närmare bestämmelser om förfarandet vid 
tillsynen utfärdas genom förordning av stats-
rådet i stället för genom förordning av jord- 
och skogsbruksministeriet. Höjningen av re-
gleringsnivån är befogad med beaktande av 
grundlagens bestämmelser och den omstän-
digheten att närmare bestämmelser om förfa-
randet vid tillsynen utfärdas genom förord-
ning av statsrådet också för andra stödsy-
stems vidkommande. 

14 §. Ändringssökande. Den hänvisning till 
stöduppgiftslagen som finns i 14 § föreslås 
bli ändrad till en hänvisning till den föreslag-
na verkställighetslagen. 
 
1.6 Lagen om förvaltning av program 

som hänför sig till utveckling av 
landsbygden 

16 §. Attesterande organ. Den hänvisning 
till den gällande verkställighetslagen som 
finns i 16 § i lagen om förvaltning av pro-
gram som hänför sig till utveckling av lands-
bygden (532/2006) föreslås bli ändrad till en 
hänvisning till den föreslagna verkställighets-
lagen. 
 

1.7 Veterinärvårdslagen 

2 §. Tillämpningsområde. Den hänvisning 
till lagen om gårdsstöd som finns i 2 § 
2 mom. i veterinärvårdslagen (765/2009) fö-
reslås bli ändrad till en hänvisning till den fö-
reslagna verkställighetslagen. 
 
2  Ikraftträdande och övergångsbe-

stämmelser  

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 
2013. 

Genom den föreslagna verkställighetslagen 
och den föreslagna lagen om direktstöd upp-
hävs tre gällande lagar, dvs. stöduppgiftsla-
gen, den gällande verkställighetslagen och 
lagen om gårdsstöd.  

Av de lagar som föreslås bli upphävda till-
lämpas stöduppgiftslagen och den gällande 
verkställighetslagen också på verkställighe-
ten av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 
om upprättande av en gemensam organisa-
tion av jordbruksmarknaderna och om sär-
skilda bestämmelser för vissa jordbrukspro-
dukter (”förordningen om en samlad mark-
nadsordning”). Till riksdagen har den 11 ok-
tober 2012 överlämnats regeringens proposi-
tion med förslag till lag om en marknadsord-
ning för jordbruksprodukter. Av orsaker som 
refereras närmare i den propositionen före-
slås i den inte bli föreskrivet om verkställig-
het av alla system som ingår i marknadsord-
ningen.   

Den gällande verkställighetslagen har till-
lämpats också på verkställandet av det s.k. 
namnskyddssystemet. Bestämmelser om 
namnskyddssystemet finns i rådets förord-
ning (EG) nr 509/2006 om garanterade tradi-
tionella specialiteter av jordbruksprodukter 
och livsmedel och i rådets förordning (EG) 
nr 510/2006 om skydd av geografiska be-
teckningar och ursprungsbeteckningar för 
jordbruksprodukter och livsmedel. Dessutom 
har den gällande verkställighetslagen tilläm-
pats på verkställigheten av rådets förordning 
(EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion 
och märkning av ekologiska produkter och 
om upphävande av förordning (EEG) nr 
2092/91. 

Bestämmelser för saluföring och bestäm-
melser om utdelning av livsmedel till de 
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sämst ställda föreslås inte i lagen om en 
marknadsordning för jordbruksprodukter. För 
att de och systemet med namnskydd ska 
kunna verkställas krävs tillsyn. Bestämmel-
ser om tillsyn finns för närvarande i den gäl-
lande verkställighetslagen. För att tillsyn allt-
jämt ska vara möjlig föreslås det att de be-
stämmelser i den gällande verkställighetsla-
gen som gäller tillsyn, rätt att få information, 
inspektionsrätt, skyldighet att bistå och förfa-
randet vid utförande av uppgifter alltjämt ska 
kunna tillämpas på tillsynen i fråga. Det som 
sägs ovan gäller också ekologisk produktion.  

Övergångsbestämmelsen avses bli tilläm-
pad tills något annat bestäms. Europeiska 
unionens bestämmelser för saluföring, be-
stämmelser om utdelning av livsmedel till de 
sämst ställda i gemenskapen och bestämmel-
ser om namnskyddssystemet revideras som 
bäst. Avsikten är att nationella bestämmelser 
om verkställigheten av dem ska utfärdas när 
reformernas innehåll har avgjorts. Enligt da-
gens uppgifter kommer Europeiska unionens 
reviderade bestämmelser för saluföring att 
träda i kraft vid ingången av 2014 och de re-
viderade bestämmelserna om namnskydd att 
träda i kraft 2013.  Europeiska unionens tids-
begränsade bestämmelser om utdelning av 
livsmedel till de sämst ställda i gemenskapen 
gäller till utgången av 2013, och det är i 
dagsläget ovisst om systemet kommer att 
fortgå. Vid jord- och skogsbruksministeriet 
bereds som bäst en proposition med förslag 
till reglering på lagnivå om ekologisk pro-
duktion. Avsikten är att genom den verkställa 
Europeiska unionens lagstiftning om ekolo-
gisk produktion. 

I denna proposition föreslås de förordning-
ar av statsrådet och jord- och skogsbruksmi-
nisteriet samt de beslut av jord- och skogs-
bruksministeriet som utfärdats med stöd av 
de lagar som föreslås bli upphävda, dvs. 
stöduppgiftslagen, den gällande verkställig-
hetslagen och lagen om gårdsstöd, förbli i 
kraft tills något annat föreskrivs. Åtgärder 
som krävs för verkställigheten av den före-
slagna verkställighetslagen och den föreslag-
na lagen om direktstöd får enligt förslaget 
vidtas innan lagarna träder i kraft. 

På ansökningar som avses i den föreslagna 
verkställighetslagen och den föreslagna lagen 
om direktstöd och som har blivit anhängiga 

före de nämnda lagarnas ikraftträdande före-
slås de bestämmelser som gällde vid ikraft-
trädandet bli tillämpade. 
 
3  Förhål lande t i l l  grundlagen samt 

lagst i f tningsordning 

Grundlagsutskottet har i flera av sina utlå-
tanden konstaterat att regleringen av jord-
bruksnäringen har blivit rätt oredig, och ut-
skottet har förutsatt att statsrådet vidtar åt-
gärder i syfte att börja bereda revidering och 
korrigering av lagstiftningen. Grundlagsut-
skottet konstaterade bl.a. följande i sitt utlå-
tande GrUU 25/2005 rd: ”Regleringen av 
jordbruksnäringen har blivit rätt oredig och 
svåröverskådlig, anser utskottet. Detta hänger 
samman dels med det aktuella lagförslagets 
karaktär av ramverk, dels med att lagen en-
ligt förslagets 1 § är sekundär i förhållande 
till lagen om verkställighet av Europeiska 
gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik 
från 1994, som också har karaktär av ram-
verk. Därför anser utskottet att statsrådet bör 
vidta åtgärder för att förtydliga regleringen. I 
det sammanhanget är det rekommendabelt att 
man utifrån helheten utvärderar regleringen 
också med hänsyn till författningsnivå och 
delegering av lagstiftningsmakt.” Motsva-
rande slag av ställningstaganden ingår bl.a. i 
grundlagsutskottets utlåtanden GrUU 
41/2006 rd, GrUU 43/2006 rd och GrUU 
47/2006 rd. 

Avsikten är att genom den verkställighets-
lag som är en av de lagar som föreslås i re-
geringens proposition upphäva stöduppgifts-
lagen och den gällande verkställighetslagen, 
vilka har betraktats som problematiska från 
grundlagssynpunkt. I den föreslagna verk-
ställighetslagen förtydligas bl.a. bestämmel-
serna om myndigheternas behörighet, och 
genom den har det på lagnivå lyfts upp såda-
na bestämmelser som för närvarande har ut-
färdats endast på förordningsnivå, trots att 
grundläggande bestämmelser på lagnivå 
krävs i grundlagen. Som exempel kan näm-
nas bestämmelserna om tillsyn och tillsyns-
påföljder, för vilkas del grundläggande be-
stämmelser för närvarande har utfärdats ge-
nom förordning av statsrådet och motsvaran-
de bestämmelser nu föreslås på lagnivå. I 
propositionen har uppmärksamhet dessutom 
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ägnats åt att bemyndigandena att utfärda för-
ordning är exakta och noga avgränsade, och 
inom sektorn finns det således när den före-
slagna verkställighetslagen träder i kraft inte 
längre kvar mycket öppet formulerade be-
myndiganden att utfärda närmare bestämmel-
ser genom förordning eller att meddela före-
skrifter genom föreskrifter av Landsbygds-
verket. När propositionen beretts har hänsyn 
tagits till den av grundlagsutskottet förutsatta 
utvärderingen av författningsnivån som hel-

het och åt stödsökandenas rättsskydd samt till 
att regleringen står i rätt proportion till det 
mål som eftersträvas. Propositionen syftar 
just till att eliminera de till grundlagen an-
knytande problem som förekommit i re-
gleringen av jordbruksnäringen.  

Statsrådet anser att de föreslagna lagarna 
kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.  

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 

1 
 
 
 

Lag 
om verkställighet av jordbruksstöd 

 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

 
 

1 kap.  

Allmänna bestämmelser 

1 §  

Tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på verkställigheten av 
de stöd som avses i lagen om Europeiska 
unionens direktstöd till jordbruket ( / ), nedan 
lagen om direktstöd, på verkställigheten av 
de stöd som avses i lagen om nationella stöd 
till jordbruket, trädgårdsodlingen 
(1559/2001), nedan lagen om nationella stöd 
samt på verkställigheten av ärenden som 
gäller de stöd som avses i lagen om kompen-
sationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt 
om vissa andra stöd som har samband med 
förbättrande av miljöns och landsbygdens 
tillstånd (1440/2006), nedan axel 2-lagen. På 
förvaltningen av de program och medel som 
hänför sig till stöd som avses i axel 2-lagen 
tillämpas bestämmelserna i lagen om förvalt-
ning av program som hänför sig till utveck-
ling av landsbygden (532/2006).  

Denna lag tillämpas ocksåpå verkställighe-
ten av skördeskadeersättningar och ersätt-
ningar som betalas av statens medel för ska-
dor orsakade av exceptionella översvämning-
ar samt på verkställigheten av stöd som be-
viljas för energihanteringstjänster för gårds-
bruksenheter om inte annat föreskrivs någon 
annanstans. 
 

2 §  

Tillämpning av lagen i landskapet Åland   

Denna lag tillämpas i landskapet Åland på 
verkställigheten av de stöd som avses i lagen 
om direktstöd och lagen om nationella stöd, 
om ärendet hör till rikets lagstiftningsbehö-
righet enligt självstyrelselagen för Åland 
(1144/1991). 
 

3 §  

Förhållande till annan lagstiftning 

Denna lag tillämpas på verkställigheten av 
stöd som finansieras av medel från Europeis-
ka unionen, om inte något annat följer av Eu-
ropeiska unionens lagstiftning. 

Om det i de lagar som nämns i 1 § finns 
bestämmelser som avviker från denna lag, 
tillämpas de i stället för denna lag.   
 

4 §  

Definitioner 

I denna lag avses med  
1) finansieringsförordningen rådets förord-

ning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen 
av den gemensamma jordbrukspolitiken,  

2) förordningen om utbetalande organ 
kommissionens förordning (EG) nr 885/2006 
om tillämpningsföreskrifter för rådets för-
ordning (EG) nr 1290/2005 när det gäller 
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godkännande av utbetalningsställen och 
andra organ och avslutande av räkenskaperna 
för EGFJ och EJFLU, 

3) förordningen om gårdsstöd rådets för-
ordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av 
gemensamma bestämmelser för system för 
direktstöd för jordbrukare inom den gemen-
samma jordbrukspolitiken och om upprättan-
de av vissa stödsystem för jordbrukare, om 
ändring av förordningarna (EG) nr 
1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 
378/2007 samt om upphävande av förordning 
(EG) nr 1782/2003, 

4) tillämpningsförordningen kommissio-
nens förordning (EG) nr 1122/2009 om till-
lämpningsföreskrifter för rådets förordning 
(EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, mo-
dulering och det integrerade administrations- 
och kontrollsystem inom de system för di-
rektstöd till jordbrukare som införs genom 
den förordningen och om tillämpningsföre-
skrifter för rådets förordning (EG) nr 
1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för 
stöd inom vinsektorn, 

5) kontrollförordningen för delvis finansie-
rade stöd kommissionens förordning (EG) 
65/2011 om tillämpningsföreskrifter för rå-
dets förordning (EG) nr 1698/2005 vad gäller 
kontroller och tvärvillkor i samband med 
stöd för landsbygdsutveckling, 

6) tvärvillkor de villkor för beviljande av 
stöd som avses i artiklarna 4—6 i förord-
ningen om gårdsstöd.  
 

2 kap.  

Myndigheternas uppgifter och behörighet 

5 §  

Jord- och skogsbruksministeriet  

Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar 
för den allmänna styrningen och utveckling-
en av förvaltningen av jordbruksstöd. Dess-
utom ansvarar ministeriet för beredningen av 
de olika stödsystemen och programmet för 
utveckling av landsbygden i Fastlandsfin-
land, planeringen av användningen av medel 
samt uppföljningen av genomförandet och 
effekterna av stödprogrammet.  
 

6 §  

Landsbygdsverket 

Landsbygdsverket ansvarar för planering-
en, genomförandet, utvecklandet och upp-
följningen av verkställigheten av stödsyste-
men och programmet för utveckling av 
landsbygden i Fastlandsfinland samt för en 
ändamålsenlig förvaltning av och tillsyn över 
användningen av medel. Landsbygdsverket 
styr och övervakar verkställigheten av stöd-
systemen samt styr och övervakar övriga 
myndigheter då dessa sköter uppdrag som 
med stöd av artikel 6 i finansieringsförord-
ningen hör till det utbetalande organets an-
svarsområde. Dessutom ansvarar Lands-
bygdsverket för kontroll och godkännande av 
utgifter som hänför sig till stödet, för utbetal-
ningar och för andra administrativa uppgifter 
som hänför sig till stödsystemen. 

Landsbygdsverket beslutar om det trans-
portbidrag som avses i 6 § 2 punkten i lagen 
om nationella stöd. På handläggningen av 
ärendet vid Landsbygdsverket tillämpas be-
stämmelserna i denna lag.  

Landsbygdsverket är den samordnings-
myndighet som avses i artikel 20.3 i förord-
ningen om gårdsstöd. 
 

7 §  

Livsmedelssäkerhetsverket 

Livsmedelssäkerhetsverket styr och över-
vakar tillsynen över att tvärvillkoren följs i 
fråga om folkhälsa, djurhälsa och djurens 
välbefinnande samt växtskydd. Livsmedels-
säkerhetsverket utför dessutom andra uppgif-
ter som hänför sig till övervakningen av 
tvärvillkoren så som föreskrivs nedan.  
 

8 §  

Närings-, trafik- och miljöcentralen 

Närings-, trafik- och miljöcentralen beslu-
tar om  

1) beviljande av det miljöspecialstöd för 
jordbruket och det stöd för icke-produktiva 
investeringar som avses i 4 § i axel 2-lagen, 



 RP 156/2012 rd  
  

 

48 

2) beviljande av de stöd för lagring av 
trädgårdsprodukter, stöd för lagring av 
skogsbär och skogssvamp, stöd för växthus-
produktion, stöd för renhushållning och stöd 
för biodling som avses i 6 § i lagen om na-
tionella stöd,  

3) beviljande av sådana stödrättigheter som 
avses i 17 § i lagen om direktstöd samt om-
räkning av stödrättigheternas värde, 

4) indragning av stödrättigheter som inte 
använts eller som beviljats utan grund, 

5) rättigheter till tackbidrag som avses i 
24 § i lagen om direktstöd, 

6) beviljande av studiepenning för lant-
bruksföretagare, 

7) beviljande av stöd för energihanterings-
tjänster. 

Närings-, trafik- och miljöcentralen över-
vakar dessutom stöden och tvärvillkoren så 
som föreskrivs nedan. 
 

9 §  

Regionförvaltningsverket 

Regionförvaltningsverket övervakar tvär-
villkoren så som föreskrivs nedan. 
 
 

10 §  

Statens ämbetsverk på Åland 

I landskapet Åland beslutar Statens äm-
betsverk på Åland om 

1) beviljande av de stöd för lagring av 
trädgårdsprodukter, stöd för växthusproduk-
tion och stöd för biodling som avses i 6 § i 
lagen om nationella stöd. 

2) beviljande av sådana stödrättigheter som 
avses i 17 § i lagen om direktstöd samt om-
räkning av stödrättigheternas värde, 

3) indragning av stödrättigheter som inte 
använts eller som beviljats utan grund, 

4) bidragsrätten för tackor som avses i 24 § 
i lagen om direktstöd. 

Statens ämbetsverk på Åland övervakar 
dessutom i landskapet Åland stöden och 
tvärvillkoren så som föreskrivs nedan. 
 
 
 

11 §  

Kommunen 

Kommunen beslutar om 
1) beviljande av stöd och bidrag som avses 

i 3 § i lagen om direktstöd, 
2) överföring av stödrättigheter som avses i 

14 § i lagen om direktstöd, 
3) beviljande av stöd som avses i 25 § i la-

gen om direktstöd, 
4) beviljande av stöd som avses i 6 § i la-

gen om nationella stöd, om inte behörigheten 
enligt 6 § 2 mom. tillkommer Landsbygds-
verket, enligt 8 § 1 mom. 2 punkten tillkom-
mer närings-, trafik- och miljöcentralen eller 
enligt 10  § 1 mom. 1 punkten tillkommer 
Statens ämbetsverk på Åland, 

5) överföring och delning av den maximala 
arealen för hektarstöd för husdjurslägenhet 
som avses i 10 b § i lagen om nationella stöd 
och de referenskvantiteter för från produk-
tionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfä-
hushållning som avses i 10 f § i den lagen, 

6) beviljande av stöd som avses i 4 § i axel 
2-lagen, om inte behörigheten enligt 9 § 
1 mom. 1 punkten tillkommer närings-, tra-
fik- och miljöcentralen.   

Vad som i denna lag bestäms om kommu-
ner gäller också samkommuner och samar-
betsområden som avses i lagen om anord-
nande av landsbygdsförvaltningen i kommu-
nerna (210/2010). 
 

12 §  

Myndighetens regionala behörighet 

Behörig är av de i 8—10 avsedda myndig-
heterna på vars verksamhetsområde gårds-
bruksenhetens driftscentrum ligger. Om 
gårdsbruksenheten inte har något driftscent-
rum, är den myndighet behörig på vars verk-
samhetsområde merparten av gårdsbruksen-
hetens åkrar finns.  

Trots det som föreskrivs i 1 mom. är den 
myndighet behörig inom vars verksamhets-
område 

1) investeringen genomförs, om ansökan 
gäller en icke-produktiv investering, 

2) det område som avtalet gäller finns, om 
den som ansöker om avtal om miljöspecial-
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stöd för jordbruket är en sådan registrerad fö-
rening som avses i 4 § 2 mom. i axel 2-lagen, 

3) produktlagret finns, om ansökan gäller 
stöd för lagring av skogsbär och skogssvamp, 

4) biodlarens verksamhetsställe finns, om 
ansökan gäller stöd för biodling, 

5) sökandens boningsort finns, om ansökan 
gäller studiepenning för lantbruksföretagare 
och sökanden inte har börjat idka jordbruk. 

I ärenden som gäller stöd för renhushåll-
ning är Närings-, trafik- och miljöcentralen i 
Lappland behörig myndighet. 
 

3 kap.  

Förfarande vid ansökan om stöd 

13 §  

Ansökan om stöd 

Ansökan om stöd ska göras på en blankett 
som fastställts av Landsbygdsverket. Ansö-
kan ska undertecknas. De utredningar som 
behövs för beviljande av stödet ska bifogas 
till ansökan.   

På en anmälan som gäller stöd tillämpas 
det som i denna lag föreskrivs om formen för 
stödansökan, behövliga utredningar och in-
lämnande av ansökan. 

Landsbygdsverket får meddela närmare fö-
reskrifter om de blanketter som ska användas 
för ansökan eller anmälan om stöd och 
bilagorna till dem, andra utredningar som 
krävs av den som ansöker om eller får stöd 
samt om tidsfristen som är utsatt för ändring 
av uppgifter som anges i ansökan krävs av 
den som söker eller får stöd samt om tids-
fristen för ändring av de uppgifter som anges 
i ansökan. 
 

14 §  

Gemensam ansökan om stöd 

Om en ansökan om stöd gäller en gårds-
bruksenhet som innehas av flera än en fysisk 
eller juridisk person tillsammans, ska alla in-
nehavare underteckna ansökan. Gårdsbruks-
enhetens innehavare kan dock ge en fysisk 
person fullmakt att underteckna ansökan, att 
meddela de uppgifter som behövs för be-

handling av ansökan och att av myndigheter-
na ta emot handlingar som gäller stödet.   

Sökandena ansvarar solidariskt för stödan-
sökan och för att de uppgifter som ingår i den 
är fullständiga och korrekta.  
 

15 §  

Inlämnande och anhängiggörande av ansö-
kan 

En ansökan om stöd anses ha blivit an-
hängig när den har kommit in till den behöri-
ga myndigheten. En ansökan om stöd, eller 
en annan handling som hänför sig till ansö-
kan, som sänts per post adresserad till den 
behöriga myndigheten anses dock vara in-
lämnad i tid, om den är poststämplad senast 
den sista dagen av den utsatta tiden.  

Landsbygdsverket meddelar närmare före-
skrifter om tidsfrister för inlämnandet av 
stödansökan samt andra blanketter och ut-
redningar. 
 

16 §  

Skyldighet att lämna uppgifter 

Sökanden ska ge myndigheterna tillräckli-
ga uppgifter om förutsättningarna för bevil-
jande och utbetalning av stöd. 

Sökanden ska utan dröjsmål skriftligen 
meddela den behöriga myndigheten, om 
stödansökan är eller har blivit felaktig.  

Sökanden är skyldig att meddela sådana 
förändringar i förhållandena som kan påver-
ka stödbeloppet eller medföra att stödet åter-
krävs eller att utbetalningen avbryts eller in-
ställs. Meddelandet ska ges skriftligen till 
den behöriga myndigheten senast tio arbets-
dagar efter det att sökanden har fått känne-
dom om de förändrade förhållandena. Också 
stödtagaren eller hans eller hennes rättsinne-
havare är anmälningsskyldig på det sätt som 
avses ovan. 
 

17 §  

Återtagande av ansökan 

En ansökan om stöd kan återtas helt eller 
delvis. Den behöriga myndigheten ska under-
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rättas skriftligen om återtagandet av en ansö-
kan. 

Bestämmelser om återtagande av ansökan 
av stöd som avses i lagen om nationella stöd 
finns i 25 § i den lagen. 
 

18 §  

Överföring av ansökan 

En stödansökan kan helt eller delvis över-
föras på den nya innehavaren av en gårds-
bruksenhet. För överföringen av ansökan kan 
det bestämmas en tidsfrist. Överföringen ska 
göras skriftligen på en blankett som Lands-
bygdsverket fastställt för ändamålet.  

Närmare bestämmelser om förfarandet för 
överföring av en ansökan utfärdas genom 
förordning av statsrådet. Landsbygdsverket 
får meddela närmare föreskrifter om blanket-
ter och om på vilket sätt en utredning över en 
överföring av ansökan ska göras samt om 
tidsfristen. 
 

4 kap.  

Behandling av ansökan hos myndigheten 
samt beslutsfattande  

19 §  

Beslut om stöd 

Stödbeslut som utarbetats med hjälp av au-
tomatisk databehandling och de handlingar 
som hänför sig till behandlingen av ärendet 
får undertecknas maskinellt. 

Landsbygdsverket får meddela föreskrifter 
om de blanketter som ska användas för stöd-
beslut, om behandlingen av betalningsmate-
rialet, om betalningssätten och om registre-
ring av betalningarna i ett datasystem. 
 
 

20 §  

Rättelse  

Har sökanden fått stöd till ett mindre be-
lopp än han eller hon borde ha fått eller stö-
det utan grund har avslagits helt och hållet, 
får myndigheten trots att beslutet vunnit laga 

kraft och utan särskild ansökan rätta sitt fel-
aktiga beslut, om det finns medel för ända-
målet. 
 

21 §  

Ränta på stöd 

Om en rättelse som avses i 20 § leder till 
att sökanden beviljas stöd eller det beviljade 
stödbeloppet höjs eller om stöd som blivit 
obetalt på grund av ett misstag från myndig-
hetens sida betalas till sökanden, ska på det 
beviljade stödet eller det belopp som stödet 
höjs med eller på det obetalda stödet betalas 
en fast årlig ränta på sex procent räknat från 
den dag då det ursprungliga stödbeslutet som 
ska rättas fattades fram till den dag då rättel-
sebeslutet fattas. Ränta betalas emellertid 
inte, om behovet av rättelse har uppstått på 
grund av sökandens verksamhet. 

Om sökande av ändring leder till att sökan-
den beviljas stöd eller stödbeloppet höjs, kan 
på det beviljade stödet eller på det belopp 
stödet höjs med betalas en fast årlig ränta på 
sex procent räknat från den dag då det ur-
sprungliga stödbeslutet fattades fram till den 
dag då besvärsmyndigheten fattar sitt beslut. 
Besvärsmyndigheten beslutar om betalning 
av ränta.   
 

5 kap.  

Tillsyn 

22 §  

Tillsyn på plats och utvidgad tillsyn  

Landsbygdsverket väljer inom de olika 
stödsystemen ut ett sampel av sökande för att 
utföra tillsyn på plats hos dem.  

Landsbygdsverket väljer ut ett sampel av 
gårdsbruksenheter för tillsyn över de i tvär-
villkoren ingående kraven på god jordbruks-
hävd och goda miljöförhållanden samt före-
skrivna verksamhetskrav som hänför sig till 
miljön. Livsmedelssäkerhetsverket väljer ut 
ett sampel av gårdsbruksenheter för tillsyn 
över övriga tvärvillkor.  

Om det i samband med den i denna lag av-
sedda tillsynen eller någon annan tillsyn upp-



 RP 156/2012 rd  
  

 

51

täcks eller den myndighet som utför tillsynen 
får kännedom om ett fel eller en försummelse 
som gäller förutsättningarna för beviljande 
av stöd enligt denna lag eller tvärvillkoren, 
ska tillsynen utvidgas till tillsyn över stöd en-
ligt denna lag eller tvärvillkoren.  

Om myndigheten annars får kännedom om 
ett fel eller en försummelse som gäller förut-
sättningarna för beviljande av stöd eller tvär-
villkoren eller myndigheten annars anser det 
vara nödvändigt, får myndigheten oberoende 
av resultaten av det sampel som avses i 1 och 
2 mom. utföra inspektion hos den som ansö-
ker om stöd.  

Kommer ett fel eller en försummelse till en 
myndighets kännedom i en i 3 eller 4 mom. 
avsedd situation och myndigheten inte har 
behörighet att utöva tillsyn över stöd eller 
tvärvillkor, ska den behöriga närings-, trafik- 
och miljöcentralen eller det behöriga region-
förvaltningsverket underrättas om saken. 

Närmare bestämmelser om tillsyn på plats 
och utvidgad tillsyn får utfärdas genom för-
ordning av statsrådet. Genom förordning av 
statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas 
om tillsynen över stödvillkoren i den omfatt-
ning som avses i tillämpningsförordningen 
och kontrollförordningen för delvis finansie-
rade stöd om minimiantalet inspektioner och 
förfarandet vid tillsynen, om bestämmandet 
av de yttre och inre gränserna för bas- och 
jordbruksskiften samt om mätmetoden, mät-
sätten, mätnoggrannheten och toleransen. 
 
 

23 §  

Administrativ kontroll  

Kommunen, närings-, trafik- och miljöcen-
tralen och Statens ämbetsverk på Åland ska 
kontrollera uppgifterna i stödansökan. 

Landsbygdsverket gör jämförande kontrol-
ler av de uppgifter som finns i datasystemen. 
Vid de jämförande kontrollerna jämförs upp-
gifterna i datasystemen med de uppgifter som 
uppgetts i stödansökan. Närings-, trafik- och 
miljöcentralen eller Statens ämbetsverk på 
Åland utför de inspektioner som behövs i 
fråga om stödsökande som till följd av jäm-
förande kontroll blivit föremål för tillsyn.  

Om det stöd som betalas utifrån arealen 
minskas på grund av skillnaden mellan den 
areal som uppges i sökandens stödansökan 
och den senast digitaliserade arealen för skif-
tet, får minskningen göras utan att stödtaga-
ren hörs i det fall att den senast digitaliserade 
arealen är högst fem ar mindre per skifte än 
den areal som uppgetts. Sökanden måste 
dock höras i fråga om areal som uppgetts för 
odling av trädgårdsväxter eller växthuspro-
duktion. 

Närmare bestämmelser om administrativ 
kontroll och hur den utförs får utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet. 
 
 

24 §  

Rätt till insyn  

Jord- och skogsbruksministeriet, Lands-
bygdsverket, Livsmedelssäkerhetsverket, 
Statens ämbetsverk på Åland, närings-, tra-
fik- och miljöcentralen och regionförvalt-
ningsverket har rätt att utföra inspektioner 
hos stödsökandena och stödtagarna i syfte att 
utöva tillsyn över stöd enligt denna lag och 
tvärvillkor. Om tillsynen över förutsättning-
arna för erhållande av stöd så förutsätter, får 
inspektion utföras i slakterier och företag 
som förädlar eller förmedlar jordbrukspro-
dukter.  

Den myndighet som utövar tillsynen har 
rätt att i den omfattning som tillsynsuppdra-
get kräver inspektera sökandens bokföring, 
jordbruks- och trädgårdsprodukter, djur, fo-
der och livsmedel, produktionsförhållanden, 
produktionsbyggnader och produktionsan-
läggningar, förädlingsanläggningar, lager, 
anordningar, transportutrustning, odlingar, 
betesmarker, landskapselement och special-
stödsavtalsområden utanför åker samt andra 
förutsättningarna för beviljande och utbetal-
ning av stöd. Inspektion får dock inte utföras 
i utrymmen som används för permanent bo-
ende.  

Livsmedelssäkerhetsverket har rätt att när-
vara vid inspektioner som gäller stödsökande 
eller stödtagare och som någon annan myn-
dighet utför och att följa hur inspektionerna 
utförs. 
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Tillsynsmyndigheten har rätt att vid behov 
få handräckning vid fullgörandet av inspek-
tion så som bestäms i 40 § i polislagen 
(493/1995). 
 
 

25 §  

Särskilda bestämmelser i fråga om tvärvill-
kor 

Närings-, trafik- och miljöcentralen utövar 
tillsyn över efterlevnaden av naturvårdslagen 
(1096/1996), miljöskyddslagen (86/2000), 
avfallslagen (646/2011), lagen om gödselfab-
rikat (539/2006) och lagen om vattenvårds- 
och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) till 
den del tillsynen gäller iakttagandet av före-
skrivna verksamhetskrav av tvärvillkor som 
hänför sig till miljön samt iakttagandet av 
kraven på god jordbrukshävd och goda miljö-
förhållanden.  

Närings-, trafik- och miljöcentralen och re-
gionförvaltningsverket utövar tillsyn över ef-
terlevnaden av livsmedelslagen (23/2006), 
lagen om djursjukdomar (55/1980), lagen om 
medicinsk behandling av djur (617/1997), la-
gen om ett system för identifiering av djur 
(238/2010), foderlagen (86/2008), lagen om 
växtskyddsmedel (1563/2011) och djur-
skyddslagen (247/1996) till den del tillsynen 
gäller iakttagandet av andra tvärvillkor än de 
som avses i 1 mom. Utöver det som före-
skrivs i denna lag ska bestämmelserna om 
tillsyn och tillsynsmyndigheter i de nämnda 
lagarna och veterinärvårdslagen (765/2009) 
iakttas. 

Närmare bestämmelser om tillsynen över 
att de föreskrivna verksamhetskraven samt 
att kraven på god jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden iakttas utfärdas genom 
förordning av statsrådet. Genom förordning 
av statsrådet får bestämmelser som preciserar 
förordningen om gårdsstöd utfärdas om till-
syn och det förfarande som ska iakttas vid 
tillsynen samt om objekten för den tillsyn 
som avses i lagar som nämns i 2 mom.. 

I landskapet Åland ansvarar Statens äm-
betsverk på Åland för tillsynen över att kra-
ven på god jordbrukshävd och goda miljö-
förhållanden iakttas. 
 

26 §  

Myndighetens rätt att få upplysningar och 
hjälp 

Myndigheten har rätt att få för tillsynen be-
hövliga handlingar och uppgifter av stödsö-
kanden eller dennes representant som är nöd-
vändiga för tillsynen. Med handlingar avses 
även material som skapats eller lagrats med 
hjälp av automatisk databehandling eller på 
något annat sätt. Myndigheten har också rätt 
att få uppgifter av slakterier, företag som för-
ädlar eller förmedlar jordbruksprodukter och 
renbeteslagen. De som ansöker om stöd samt 
ovan avsedda slakterier och företag som för-
ädlar eller förmedlar jordbruksprodukter ska 
tillåta att det tas prover i den omfattning en 
inspektion förutsätter. Material och prover 
ska överlåtas utan ersättning.  

Den som ansöker om stöd eller dennes fö-
reträdare ska på begäran av myndigheten 
lämna behövlig hjälp under tillsynen. 
 
 
 

27 §  

Sakkunniga som kan anlitas vid inspektioner 

Vid en inspektion kan en revisor eller revi-
sionssammanslutning som avses i revisions-
lagen (459/2007) eller lagen om revisorer 
inom den offentliga förvaltningen och eko-
nomin (467/1999) anlitas, om ett behörigt ut-
förande av inspektionen förutsätter det. Revi-
sionssammanslutningen ska utse en ansvarig 
revisor för inspektionen. Vid utförandet av 
inspektionsuppdrag tillämpas förvaltningsla-
gen (434/2003), språklagen (423/2003), sa-
miska språklagen (1086/2003) och lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999). 

På revisorer som utför inspektionsuppdrag 
tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt 
tjänsteansvar. På skador som orsakats i sam-
band med utförande av inspektionsuppdrag 
tillämpas skadeståndslagen (412/1974). 
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28 §  

Förfarandet vid tillsynen 

Personer som utför tillsynsuppdrag ska ha 
ett tillsynspass som utfärdats av Lands-
bygdsverket eller en av Landsbygdsverket, 
Livsmedelssäkerhetsverket, närings-, trafik- 
och miljöcentralen, regionförvaltningsverket 
eller Statens ämbetsverk på Åland utfärdad 
handling som intygar rätten till insyn. Till-
synspasset eller handlingen ska på begäran 
visas för den som ansöker om stöd eller den-
nes representant innan tillsynen inleds. 

Över en inspektion upprättas ett protokoll 
med de observationer som gjorts. Den stöd-
sökande eller dennes företrädare ska ges möj-
lighet att foga sina kommentarer till proto-
kollet. Sökanden ska få en kopia av protokol-
let. 
 
 

29 §  

Påföljder som föranleds av tillsynen 

 
För fel som uppdagas vid tillsynen bestäms 

påföljder i enlighet med lagen om nationella 
stöd, tillämpningsförordningen och kontroll-
förordningen för delvis finansierade stöd 
samt rådets förordning (EG, Euratom) nr 
2988/95 om skydd av Europeiska gemenska-
pernas finansiella intressen. 

Minskningar av stöd till följd av överträ-
delse av tvärvillkoren görs inte, om det med 
hänsyn till överträdelsens allvar, omfattning 
och varaktighet är fråga om en mindre över-
trädelse och överträdelsen har avhjälpts inom 
utsatt tid. 
 
 

30 §  

Meddelande om tillsyn 

Stödsökanden meddelas om tillsyn så som 
föreskrivs i artikel 27 i tillämpningsförord-
ningen och artikel 4 i kontrollförordningen 
för delvis finansierade stöd. 
 
 

6 kap.  

Återbetalning och återkrav av stöd 

31 §  

Återkrav av stöd 

Stöd som betalats ut felaktigt eller utan 
grund ska återkrävas om 

1) förutsättningarna för beviljande eller ut-
betalning av stödet inte har uppfyllts, 

2) stödvillkoren inte har följts, 
3) stödtagaren har lämnat felaktig eller 

bristfällig information som i väsentlig grad 
har påverkat beviljandet eller utbetalningen 
av stödet, 

4) stödtagaren hindrar genomförandet av en 
inspektion, 

5) Europeiska unionens lagstiftning om 
stödet kräver det. 

Om stöd har beviljats flera stödtagare 
gemensamt, svarar alla mottagare solidariskt 
för betalningen av stödet. Återkravet kan 
frångås, om det belopp som ska återkrävas är 
mindre än 100 euro exklusive ränta per stöd-
tagare och per stöd som beviljats.  

Bestämmelser om återkrav av stöd som helt 
eller delvis finansierats av Europeiska unio-
nen, beräkning av det belopp som ska åter-
krävas, räntan och tidsfristen för återkravet 
finns i förordningen om gårdsstöd, tillämp-
ningsförordningen och rådets förordning 
(EG, Euratom) nr 2988/95 om skydd av Eu-
ropeiska gemenskapernas finansiella intres-
sen. 
 

32 §  

Räntan på det belopp som återkrävs 

På belopp som återkrävs ska det betalas 
en fast årlig ränta på sex procent. Räntan 
beräknas enligt den tid som förflyter mel-
lan beslutet om återkrav och återbetal-
ningen eller, om det belopp som åter-
krävs dras av från en post som ska beta-
las senare, mellan beslutet om återkrav 
och avdragstidpunkten. 
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33 §  

Höjning av det belopp som återkrävs och av-
stående från återkrav 

Om den sökande uppsåtligen eller av grov 
oaktsamhet har gett en bristfällig, vilseledan-
de eller felaktig uppgift eller handling eller 
hemlighållit en uppgift eller en handling, får 
det stöd som beviljas efter andra tillsynspå-
följder minskas ytterligare med högst 20 pro-
cent eller, om det är fråga om ett synnerligen 
grovt förfarande, med högst 100 procent. 

Man kan helt eller delvis avstå från att 
återkräva stöd som betalats ut felaktigt eller 
utan grund eller ränta som ska betalas på be-
loppet, om det som en helhet betraktat med 
hänsyn till stödtagarens omständigheter och 
verksamhet skulle vara oskäligt att återkräva 
det fulla beloppet. Återkravet och indriv-
ningen av ränta ska dock ske till fullt belopp, 
om Europeiska unionens lagstiftning om stöd 
som i sin helhet eller delvis finansieras av 
Europeiska unionen eller i sin helhet finansi-
eras med nationella medel kräver det. 
 
 
 

34 §  

Förfaranden vid återkrav 

Den myndighet som beviljat stödet beslutar 
om återkrav. Beslut om återkrav ska fattas 
utan obefogat dröjsmål efter det att myndig-
heten har fått vetskap om grunden för åter-
kravet och inom tio år efter från det att stödet 
eller den sista posten av det har betalats. 

Landsbygdsverket svarar för verkställighe-
ten av återkravsbeslut. Det belopp som ska 
återkrävas plus ränta kan tas ut genom att det 
dras av från ett annat stöd eller bidrag enligt 
denna lag som ska betalas till samma stödta-
gare. 

Beslutet om återkrav kan verkställas genom 
utsökning efter det att det har vunnit laga 
kraft. På verkställande av beslutet tillämpas 
lagen om verkställighet av skatter och avgif-
ter (706/2007). 
 
 
 

7 kap.  

Särskilda bestämmelser om förvaltning av 
Europeiska unionens medel  

35 §  

Finansiering från Europeiska unionen 

Finansiering från Europeiska unionen in-
täktsförs i statsbudgeten.   
 

36 §  

Behörig myndighet enligt Europeiska unio-
nens lagstiftning 

Jord- och skogsbruksministeriet är en så-
dan behörig myndighet som avses i artikel 1 i 
förordningen om utbetalande organ.  
 

37 §  

Utbetalande organ 

Landsbygdsverket är ett sådant utbetalande 
organ som avses i artikel 6 i finansierings-
förordningen. 
 

38 §  

Landsbygdsverkets och Livsmedelsverkets 
rätt till insyn 

I syfte att säkerställa en ändamålsenlig för-
valtning och användning av Europeiska uni-
onens medel har Landsbygdsverket rätt att 
utöva tillsyn över myndigheter till den del de 
sköter uppgifter som det utbetalande organet 
ska sköta enligt förordningen om utbetalande 
organ. Livsmedelssäkerhetsverket utöver 
dock sådan tillsyn som avses i förordningen 
om utbetalande organ till den del som de 
hänför sig till den tillsyn regionförvaltnings-
verken utövar i fråga om tvärvillkor. 
 

39 §  

Attesterande organ 

Jord- och skogsbruksministeriet utser det 
attesterande organ som avses i artikel 7 i fi-
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nansieringsförordningen. En myndighet eller 
en sådan revisionssammanslutning eller revi-
sor som avses i revisionslagen eller lagen om 
revisorer inom den offentliga förvaltningen 
och ekonomin kan utses till attesterande or-
gan. 
 
 
 

40 §  

Det attesterande organets rätt att utföra in-
spektioner och få upplysningar 

I syfte att utföra undersökningar som är 
nödvändiga för utfärdande av det intyg som 
avses i artikel 5 i förordningen om utbetalan-
de organ och i syfte att utföra andra inspek-
tioner som det attesterande organet ska utföra 
enligt Europeiska unionens lagstiftning får 
det attesterande organet utföra inspektioner 
hos myndigheter eller sammanslutningar som 
utför uppdrag för det utbetalande organet 
samt inspektioner hos stödtagaren. Den som 
utför inspektionerna har rätt att i den omfatt-
ning som uppdraget kräver inspektera stödta-
garens husdjursbyggnader, odlingar, lokaler 
och andra förhållanden som utgör förutsätt-
ningar för utbetalning av stödet. Inspektion 
får dock inte utföras i utrymmen som an-
vänds för permanent boende 

Det attesterande organet har trots sekre-
tessbestämmelserna rätt att av myndigheterna 
få de uppgifter som är behövliga för utföran-
det av de uppdrag som avses i 1 mom. 

Vid utförandet av inspektionsuppdrag till-
lämpas förvaltningslagen, språklagen, samis-
ka språklagen och lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet. På den som ut-
för inspektionsuppdrag tillämpas bestämmel-
serna om straffrättsligt tjänsteansvar. På ska-
dor som orsakats i samband med utförande 
av inspektionsuppdrag tillämpas ska-
deståndslagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 kap.  

Stödrättighetsregistret inom systemet med 
samlat gårdsstöd   

41 §  

Stödrättighetsregister 

Landsbygdsverket för ett stödrättighetsre-
gister för förvaltningen av gårdsstödsrättig-
heter och tillsynen över stöden. Stödrättig-
hetsregistret är ett sådant register som avses i 
lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens 
informationssystem (284/2008).  

I stödrättighetsregistret kan följande upp-
gifter föras in: 

1) gårdsbruksenhetens identifikationsupp-
gifter, 

2) stödrättighetens innehavare och ägare, 
kontaktuppgifter, personbeteckning eller fö-
retagets identifikationsuppgifter, 

3) typ av stödrättighet och stödrättighetens 
värde, 

4) datum då stödrättigheten erhållits, 
5) datum då stödrättigheten senast nyttjats, 
6) ändring i besittningen av stödrättigheten, 
7) indragning av stödrättigheter till reser-

ven och tilldelning ur reserven, 
8) stödrättighetens ursprung, och 
9) regionala restriktioner. 
Också andra uppgifter kan införas i re-

gistret, om Europeiska unionens lagstiftning 
förutsätter det och om uppgifterna är nöd-
vändiga med tanke på förvaltningen av stöd-
rättighetsregistret. 

För inskrivning i stödrättighetsregistret tas 
det inte ut någon avgift. 
 

42 §  

Myndighetens rätt att få upplysningar 

Jord- och skogsbruksministeriet, det atte-
sterande organ som avses i 39 §, Livsmedels-
säkerhetsverket, jord- och skogsbruksmini-
steriets informationstjänstcentral, närings-, 
trafik- och miljöcentralerna, regionförvalt-
ningsverken, Statens ämbetsverk på Åland 
och kommunernas myndigheter har trots sek-
retessbestämmelserna rätt att få sådana upp-
gifter ur registret som behövs för att de ska 
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kunna sköta de uppgifter i fråga om Europe-
iska unionens direktstöd som de har enligt 
lag. 
 

43 §  

Bevarande av uppgifter 

Uppgifterna bevaras i registret under en så 
lång tid som Europeiska unionens lagstift-
ning kräver eller så länge det annars är nöd-
vändigt för förvaltningen av stödrättigheter 
enligt förordningen om gårdsstöd. 
 
 

9 kap.  

Genomförande av systemet för jordbruks-
rådgivning 

44 §  

Systemet för jordbruksrådgivning 

Rådgivning i fråga om markskötsel och 
jordbruksdrift enligt artikel 12 i förordningen 
om gårdsstöd ges av organisationer och råd-
givare som godkänts av Landsbygdsverket. 
Jordbruksrådgivningen är avgiftsbelagd. 
 
 

45 §  

Godkännande av rådgivare 

Ansökande om godkännande av rådgiv-
ningsorganisationer och rådgivare görs skrift-
ligen hos Landsbygdsverket. Beslutet om 
godkännande fattas för högst tre år i sänder.  

Ett godkännande förutsätter att rådgiv-
ningsorganisationen och rådgivaren har till-
räcklig sakkunskap med hänsyn till uppgif-
tens art och omfattning. Rådgivarna ska 
dessutom uppfylla behörighetsvillkoren i 
46 §. 

Landsbygdsverket ska höra Livsmedelssä-
kerhetsverket innan det godkänner en råd-
givningsorganisation eller rådgivare som ska 
tillhandahålla rådgivning om identifiering 
och registrering av djur, växtskyddsmedel, 
livsmedel, foder, djurs välbefinnande och 
anmälan om djursjukdomar.  

Närmare bestämmelser om förfarandet för 
godkännande av rådgivningsorganisationer 
och rådgivare utfärdas genom förordning av 
statsrådet. 

46 §  

Behörighetsvillkor för rådgivare 

En rådgivaren ska ha sådan utbildning på 
minst institutnivå eller annan motsvarande 
utbildning som är lämplig med tanke på det 
ämnesområde som rådgivningen gäller samt 
minst ett års arbetserfarenhet inom branschen 
i fråga. Av särskilda skäl kan avvikelse göras 
från utbildningskravet och som rådgivare 
även godkännas en person med motsvarande 
kunskaper och färdigheter och lång arbetser-
farenhet. Rådgivaren ska dessutom ha erfa-
renhet av rådgivning. 

Rådgivare ska med godkänt resultat avläg-
ga ett prov som arrangeras av Landsbygds-
verket. Rådgivningsorganisationen eller råd-
givaren ska dessutom förelägga Landsbygds-
verket en skriftlig verksamhetsplan för råd-
givningen.  

Närmare bestämmelser om innehållet i 
provet för rådgivare och hur provet genom-
förs samt om vad som ska ingå i verksam-
hetsplanen för rådgivningen får utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet. 
 
 

47 §  

Återkallelse av godkännande 

Landsbygdsverket kan återkalla godkän-
nandet, om rådgivningsorganisationen eller 
rådgivaren inte uppfyller förutsättningarna 
för att godkännas eller annars inte kan anses 
vara lämplig för sin uppgift på grund av all-
varliga eller upprepade fel eller försummel-
ser i sitt förfarande. Innan ett godkännande 
återkallas ska Landsbygdsverket ge rådgiv-
ningsorganisationen eller rådgivaren en 
skriftlig anmärkning samt höra organisatio-
nen eller rådgivaren.  

Närmare bestämmelser om förfarandet för 
återkallelse av godkännande får utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet 
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48 §  

Utförande av rådgivningsuppgiften  

De som utför rådgivningsuppgifter handlar 
under tjänsteansvar. Den som utför rådgiv-
ningsuppgifter ska dessutom iaktta förvalt-
ningslagen, språklagen, samiska språklagen 
och lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet. Vid ersättning av skador som 
uppkommit i samband med utförandet av 
rådgivningsuppgiften tillämpas ska-
deståndslagen. 
 
 

49 §  

Rådgivningsregister  

För rådgivningssystemet finns ett rådgiv-
ningsregister. I registret införs  

1) behövliga identifikationsuppgifter om 
och kontaktuppgifter till rådgivningsorgani-
sationerna och rådgivarna i systemet för 
jordbruksrådgivning och de stödtagare som 
får rådgivning, 

2) uppgifter om stödtagarnas respons på 
rådgivningsorganisationerna och rådgivarna, 
och 

3) andra uppgifter som behövs för genom-
förande och uppföljning av rådgivningen.  

Rådgivningsregistret förs av Landsbygds-
verket. Utöver den registeransvarige har jord- 
och skogsbruksministeriets informations-
tjänstcentral och kommunernas myndigheter 
rätt att använda registret. Livsmedelssäker-
hetsverket och närings-, trafik- och miljöcen-
tralerna har trots sekretessbestämmelserna 
rätt att få uppgifter ur registret genom en tek-
nisk anslutning. Innan uppgifterna lämnas ut 
genom en teknisk anslutning ska mottagaren 
redogöra för hur uppgifterna kommer att 
skyddas. 
 

50 §  

Utlämnande av uppgifter ur rådgivningsre-
gistret samt bevaringstiden  

På offentligheten för uppgifterna i rådgiv-
ningsregistret samt på utlämnandet av och 
avgifterna för utlämnande av uppgifter ur 

rådgivningsregistret tillämpas lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet och 
på behandlingen av personuppgifter tillämpas 
personuppgiftslagen (523/1999). Uppgifter 
om stödtagarens respons på jordbruksrådgiv-
ningen lämnas dock endast ut till statliga och 
kommunala myndigheter för skötseln av 
uppdrag som föreskrivs i lag eller i Europe-
iska unionens lagstiftning, till den rådgivare 
eller rådgivningsorganisation som fått re-
sponsen eller till den rådgivningsorganisation 
inom vilken den rådgivare som fått responsen 
är anställd. De uppgifter som avses ovan 
lämnas ut endast utan personuppgifter om 
den som gett responsen. 

Godkända rådgivningsorganisationer och 
rådgivare får föras in i rådgivningsregistret 
för högst tre år i sänder. Uppgifterna bevaras 
i registret tio år efter utgången av det kalen-
derår då rådgivningen tillhandahölls  
 
 

10 kap.  

Särskilda bestämmelser 

51 §  

Beslutsavgift 

För beslut om stöd enligt denna lag tas det 
inte ut några avgifter hos sökanden och stöd-
tagaren. För beslut som meddelas med an-
ledning av begäran om omprövning tas det 
dock ut en avgift i enlighet med lagen om 
grunderna för avgifter till staten (150/1992). 
 
 

52 §  

Ersättning som betalas till kommuner i land-
skapet Åland 

Kommunerna i landskapet Åland får ersätt-
ning för uppdrag som deras myndigheter ut-
för enligt denna lag. Ersättningen betalas en-
ligt antalet stödansökningar. 

Närmare bestämmelser om grunderna för 
den ersättning som betalas till kommuner i 
landskapet Åland och om ersättningens stor-
lek utfärdas genom förordning av statsrådet. 
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53 §  

Myndighetens rätt att få uppgifter 

Jord- och skogsbruksministeriet, Lands-
bygdsverket, Livsmedelssäkerhetsverket och 
andra behöriga myndigheter har trots sekre-
tessbestämmelserna rätt att från statliga och 
kommunala myndigheter få sådana uppgifter 
om sökanden, dennes ekonomiska ställning 
och affärs- eller yrkesverksamhet eller andra 
förhållanden av betydelse för stödet som är 
nödvändiga för behandlingen av ärenden som 
gäller stöd.  

Myndigheter, organ och personer som utför 
tillsynsuppdrag enligt denna lag har rätt att 
avgiftsfritt från andra myndigheter för sitt 
uppdrag få behövliga uppgifter om stödsö-
kanden, stödtagaren och den produktion stö-
det gäller. 

Sådana uppgifter om en enskilds eller en 
sammanslutnings ekonomiska ställning eller 
affärs- eller yrkeshemligheter eller om en en-
skilds personliga förhållanden som erhållits 
vid utförandet av uppdrag som avses i denna 
lag får trots sekretessbestämmelserna lämnas 
ut till statliga och kommunala myndigheter 
för utförande av uppdrag enligt denna lag 
samt till åklagar-, polis- och tullmyndighe-
terna för utredning av brott. 

Jord- och skogsbruksministeriet, Lands-
bygdsverket och Livsmedelssäkerhetsverket 
får trots sekretessbestämmelserna till behöri-
ga institutioner inom Europeiska unionen 
lämna ut sådana i övrigt sekretessbelagda 
uppgifter som erhållits vid verkställigheten 
av denna lag och behövs för tillsynen över 
efterlevnaden av Europeiska unionens lag-
stiftning. 
 

54 §  

Ändringssökande 

Omprövning av en kommunal myndighets 
beslut enligt denna lag får begäras i enlighet 
med förvaltningslagen hos den närings-, tra-
fik- och miljöcentral som är behörig enligt 
12 §. Om begäran om omprövning gäller ett 
beslut som fattats av en kommun i landskapet 
Åland, anförs begäran om omprövning hos 
Statens ämbetsverk på Åland.  

Omprövning av förvaltningsbeslut som 
Landsbygdsverket, närings-, trafik- och mil-
jöcentralen eller Statens ämbetsverk på 
Åland har fattat får begäras i enlighet med 
förvaltningslagen hos den myndighet som 
fattat beslutet.  

Ändring i omprövningsbeslut får sökas ge-
nom besvär hos landsbygdsnäringarnas 
besvärsnämnd. På sökande av ändring till-
lämpas i övrigt förvaltningsprocesslagen 
(586/1996).  

Ändring i beslut av landsbygdsnäringarnas 
besvärsnämnd får sökas genom besvär hos 
högsta förvaltningsdomstolen i enlighet med 
förvaltningsprocesslagen. Om besvären gäll-
er något annat än återkrav enligt 31 §, får 
ändring i beslutet sökas endast om högsta 
förvaltningsdomstolen beviljar besvärstill-
stånd. 
 

11 kap.  
 
Ikraftträdande och övergångsbestämmel-

ser 

55 §  

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den     20  . 
Genom denna lag upphävs lagen om förfa-

randet vid skötseln av stöduppgifter i fråga 
om landsbygdsnäringar (1336/1992) och la-
gen om verkställighet av Europeiska gemen-
skapens gemensamma jordbrukspolitik 
(1100/1994).  
 

56 § 

Övergångsbestämmelser 

Tills något annat föreskrivs, tillämpas dock 
3—5, 7 och 7 a § i lagen om verkställighet av 
Europeiska gemenskapens gemensamma 
jordbrukspolitik på sådan tillsyn som genom-
förandet av följande bestämmelser förutsät-
ter: 

1)  bestämmelserna om utdelning av livs-
medel till de sämst ställda i gemenskapen i 
artikel 27 i rådets förordning (EG) nr 
1234/2007 om upprättande av en gemensam 
organisation av jordbruksmarknaderna och 
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om särskilda bestämmelser för vissa jord-
bruksprodukter ("förordningen om en samlad 
marknadsordning") och bestämmelserna om 
saluföring och produktion i del II avdel-
ning II kapitel 1 i den förordningen, 

2) rådets förordning (EG) nr 509/2006 om 
garanterade specialiteter av jordbruksproduk-
ter och livsmedel och i rådets förordning 
(EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska 
beteckningar och ursprungsbeteckningar för 
jordbruksprodukter och livsmedel, 

3) rådets förordning (EG) nr 834/2007 om 
ekologisk produktion och märkning av 
ekologiska produkter och om upphävande av 
förordning (EEG) nr 2092/91. 

Förordningar av statsrådet och jord- och 
skogsbruksministeriet och beslut av jord- och 
skogsbruksministeriet som utfärdats med 
stöd av lagen om förfarandet vid skötseln av 
stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar 
och lagen om verkställighet av Europeiska 
gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik 
förblir i kraft tills något annat föreskrivs. 

På ansökningar som har blivit anhängiga 
före denna lags ikraftträdande tillämpas de 
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft. 

————— 
 
 



 RP 156/2012 rd  
  

 

60 

 

2 
 
 
 

Lag 
om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket  

 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

 
1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

1 § 

Tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas vid beviljande av stöd 
som avses i avdelning III och avsnitt 10 i av-
delning IV i rådets förordning (EG) nr 
73/2009 om upprättande av gemensamma 
bestämmelser för system för direktstöd för 
jordbrukare inom den gemensamma jord-
brukspolitiken och om upprättande av vissa 
stödsystem för jordbrukare, om ändring av 
förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 
247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om 
upphävande av förordning (EG) nr 
1782/2003, nedan förordningen om gårds-
stöd, vid beviljande och betalning av stöd för 
jordbruksrådgivning och vid beviljande, an-
vändning, överföring, återlämnande och in-
dragning av gårdsstödrättigheter. 

Denna lag tillämpas i landskapet Åland, 
om ärendet enligt självstyrelselagen för land-
skapet Åland (1144/1991) hör till rikets lag-
stiftningsbehörighet. 

2 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) direktstöd stöd som avses i artikel 2 d i 

förordningen om gårdsstöd, 

2) gårdsstöd stöd som avses i avdel-
ning III kapitel 1 och kapitel 2 avsnitt 2 i för-
ordningen om gårdsstöd, 

3) stödrättighet en stödrättighet enligt arti-
kel 33.1 i förordningen om gårdsstöd som 
består av en enhetlig stöddel och en eventuell 
gårdsspecifik tilläggsdel, 

4) särskild stödrättighet stödrättighet som 
tilldelas jordbrukaren i enlighet med artiklar-
na 47 och 48 i rådets förordning (EG) nr 
1782/2003 om upprättande av gemensamma 
bestämmelser för system för direktstöd inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken och om 
upprättande av vissa stödsystem för jordbru-
kare och om ändring av förordningarna 
(EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) 
nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 
1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 
1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EG) nr 
2358/71 och (EG) nr 2529/2001 samt i enlig-
het med artikel 44 i förordningen om gårds-
stöd, 

5) gårdsstödsrättighet stödrättighet och 
särskild stödrättighet, 

6) särskilt stöd stöd som avses i avdel-
ning III kapitel 5 i förordningen om gårds-
stöd, 

7) tackbidrag bidrag och dess tilläggsbi-
drag som avses i avdelning IV avsnitt 10 i 
förordningen om gårdsstöd, 

8) verkställandeförordningen kommissio-
nens förordning (EG) nr 1120/2009 om till-
lämpningsföreskrifter för det system med 
samlat gårdsstöd som föreskrivs i avdelning 
III i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om 
upprättande av gemensamma bestämmelser 
för system för direktstöd för jordbrukare 
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inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
och om upprättande av vissa stödsystem för 
jordbrukare, 

9) tillämpningsförordningen kommissio-
nens förordning (EG) nr 1122/2009 om till-
lämpningsföreskrifter för rådets förordning 
(EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, mo-
dulering och det integrerade administrations- 
och kontrollsystem inom de system för di-
rektstöd till jordbrukare som införs genom 
den förordningen och om tillämpningsföre-
skrifter för rådets förordning (EG) nr 
1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för 
stöd inom vinsektorn, 

10) jordbrukare jordbrukare som avses i 
artikel 2 a i förordningen om gårdsstöd, 

11) make jordbrukarens äkta make och i 
7 § 3 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992) 
avsedda personer som lever under äkten-
skapsliknande förhållanden, 

12) familjemedlem jordbrukarens make och 
en person som lever varaktigt i jordbrukarens 
hushåll och som är släkt med jordbrukaren 
eller med jordbrukarens make i rätt upp- eller 
nedstigande led eller som är make till en så-
dan person, 

13) jordbrukare som etablerar sin jord-
bruksverksamhet jordbrukare som avses i ar-
tikel 2.1 i tillämpningsförordningen, 

14) djurregistret det register som avses i 
12 § i lagen om ett system för identifiering 
av djur (238/2010). 
 

2 kap. 

Direktstöd 

3 § 

Gårdsstöd, tackbidrag och särskilt stöd 

Jordbrukaren kan beviljas gårdsstöd, tack-
bidrag och, med stöd av artikel 68 i förord-
ningen om gårdsstöd följande särskilda stöd: 

1) bidrag för mjölkkor inom mjölksektorn, 
2) bidrag för nötkreatur inom nötköttssek-

torn, 
3) bidrag för proteingrödor och oljeväxter,  
4) bidrag för stärkelsepotatis, och  
5) kvalitetsbidrag för slaktlamm. 

Det i 1 mom. 1 punkten nämnda bidraget för 
mjölkkor inom mjölksektorn kan beviljas av 
statliga medel. 
 

4 § 

Tvärvillkor 

Bestämmelser om de tvärvillkor som är en 
förutsättning för beviljande av direktstöd 
finns i artiklarna 4—6 i förordningen om 
gårdsstöd. Jordbrukaren ska uppfylla de i 
tvärvillkoren ingående minimikrav för god 
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 
som avses i artikel 6 i förordningen om 
gårdsstöd och som syftar till att jordbruks-
mark hålls i enlighet med god jordbrukshävd 
och goda miljöförhållanden. Till minimikra-
ven hör att skydda marken mot erosion, att 
bibehålla markstrukturen och markens inne-
håll av organiskt material, att undvika för-
sämring av livsmiljöerna samt vattenskydd. 

Närmare bestämmelser om de i tvärvillko-
ren ingående föreskrivna verksamhetskraven, 
god jordbrukshävd och goda miljöförhållan-
den och de minimikrav som gäller det samt 
skötseln av permanent betesmark får utfärdas 
genom förordning av statsrådet inom de 
gränser som anges i förordningen om gårds-
stöd. 
 

5 § 

Förhandsgodkännande för omställning av 
betesmark till annan användning   

Det förfarande med förhandsgodkännande 
som avses i artikel 4.1 i tillämpningsförord-
ningen ska tas i bruk, om den kontroll av are-
alen som Landsbygdsverket utför årligen den 
31 oktober visar att den permanenta betes-
markens andel av jordbruksmarken minskar 
på nationell nivå med minst fem men under 
tio procent jämfört med 2003 års referensare-
al. Krav får då ställas på att jordbrukaren in-
hämtar godkännande innan sådan permanent 
betesmark som avses i artikel 6 i förordning-
en om gårdsstöd ställs om till annan använd-
ning.  

Statsrådet beslutar vid sitt allmänna sam-
manträde om att ta i bruk förfarandet med 
förhandsgodkännande och om att frångå det. 
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Bestämmelser om förutsättningarna för för-
handsgodkännande får utfärdas genom för-
ordning av statsrådet inom de gränser som 
anges i artiklarna 3 och 4 i tillämpningsför-
ordningen. 
 

6 § 

Skyldighet att återställa permanent betes-
mark 

Det förfarande med återställande som avses 
i artikel 4.2 i tillämpningsförordningen ska 
tas i bruk, om den kontroll av arealen som 
Landsbygdsverket utför årligen den 31 okto-
ber visar att den permanenta betesmarkens 
andel av jordbruksmarken minskar på natio-
nell nivå med minst tio procent jämfört med 
2003 års referensareal. Jordbrukaren får då 
förpliktas att till permanent betesmark åter-
ställa en areal som motsvarar den permanenta 
betesmark som omställts till annan använd-
ning.  

Statsrådet beslutar vid sitt allmänna sam-
manträde om att ta i bruk förfarandet med 
återställande och om att frångå det. Bestäm-
melser om villkoren för och genomförandet 
på gårdsnivå av återställandet får utfärdas 
genom förordning av statsrådet inom de 
gränser som anges i artiklarna 3 och 4 i till-
lämpningsförordningen. 
 
 

7 § 

Förvägran och sänkning av direktstöd 

Direktstöd kan lämnas obeviljat, om en 
omständighet eller en åtgärd i syfte att få stöd 
har getts en sådan form som inte motsvarar 
sakens egentliga natur eller syfte. På stöd 
som sänks och lämnas obetalat utgående från 
tillsyn tillämpas de grunder som föreskrivs i 
Europeiska unionens lagstiftning om direkt-
stöd.  

Närmare bestämmelser om sänkning och 
förvägran av stöd utgående från tillsyn får ut-
färdas genom förordning av statsrådet i den 
omfattning som krävs enligt förordningen om 
gårdsstöd och tillämpningsförordningen. 
 
 

8 § 

Förvägran av direktstöd i vissa situationer 

Om jordbrukaren eller en familjemedlem 
som bedriver företagsverksamhet tillsam-
mans med denne har dömts för brott enligt 
17 kap. 14, 14 a eller 15 § i strafflagen 
(39/1889) eller om jordbrukaren eller en fa-
miljemedlem som bedriver företagsverksam-
het tillsammans med denne har dömts för en 
förseelse enligt 54 § i djurskyddslagen 
(247/1996) och samtidigt meddelats djurhåll-
ningsförbud enligt 17 kap. 23 § i strafflagen, 
beviljas inte djurartsspecifikt bidrag som hör 
till direktstöden för den djurart som omfattas 
av förbudet och utbetalas inte bidrag som 
eventuellt beviljats för det stödår då den be-
höriga myndigheten konstaterade den gär-
ning som ledde till domen. 

Om jordbrukaren eller en familjemedlem 
som bedriver företagsverksamhet tillsam-
mans med denne har dömts till djurhållnings-
förbud, beviljas inte djurartsspecifikt bidrag 
som hör till direktstöden för den djurart som 
omfattas av förbudet för den tid då djurhåll-
ningsförbudet gäller och inte heller för tiden 
mellan gärningsåret och den tidpunkt då den 
lagakraftvunna domen meddelades.  

När åtalsprövning har inletts i ärendet ska 
utbetalningen av djurartsspecifika bidrag som 
hör till direktstöden avbrytas i fråga om bi-
dragen för den djurart som omfattas av djur-
hållningsförbudet. 
 

9 § 

Minimibeloppet av direktstöd 

Stöd beviljas inte, om det sammanlagda be-
loppet av de direktstöd som söks är 200 euro 
eller mindre under stödåret. 
 

10 § 

Bevarande av handlingar 

Jordbrukaren ska under ansökningsåret och 
de fyra påföljande kalenderåren bevara såda-
na handlingar i original som hänför sig till 
ansökan om och överföring av stödrättigheter 
och till ansökan om direktstöd och som inte 
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ges in till den stödbeviljande myndigheten i 
form av bilagor till stödansökan. 

Landsbygdsverket får meddela närmare fö-
reskrifter om de handlingar enligt 1 mom. 
som ska bevaras. 
 

3 kap.  

Gårdsstöd 

11 § 

Stödrättighet 

Bestämmelser om stöd som beviljas jord-
brukaren utifrån stödrättigheter finns i arti-
kel 34 i förordningen om gårdsstöd. En stöd-
rättighets värde grundar sig på den enhetliga 
stöddelen och en eventuell gårdsspecifik 
tilläggsdel. Värdet av den enhetliga stöddelen 
grundar sig på stödregionen. Värdet av de 
gårdsspecifika tilläggsdelarna sjunker stegvis 
under en övergångsperiod.  

Närmare bestämmelser om förutsättningar-
na för beviljande av stödrättigheter, om vär-
det av den regionala enhetliga stöddelen och 
om stödregionerna får utfärdas genom för-
ordning av statsrådet. Genom förordning av 
statsrådet får också närmare bestämmelser 
utfärdas om förutsättningarna för bestäm-
mande av värdet av gårdsspecifika tilläggs-
delar, om övergångsperioden, om den stegvi-
sa sänkningen av värdet av tilläggsdelar och 
särskilda stödrättigheter, om användningen 
av medel som frigörs på grund av att värdet 
av tilläggsdelar sänks och om höjning av 
värdet av den enhetliga stöddelen. 
 

12 §  

Särskild stödrättighet 

En jordbrukare som förfogar över särskilda 
stödrättigheter får på basis av den i arti-
kel 44.2 a i förordningen om gårdsstöd av-
sedda regeln om 50 procents produktion av-
vika från skyldigheten att tillhandahålla ett 
sådant antal stödberättigande hektar som 
motsvarar antalet stödrättigheter. 

Närmare bestämmelser om förutsättningar-
na för beviljande av särskilda stödrättigheter, 
inom de gränser som anges i förordningen 

om gårdsstöd, och om villkoren för hur re-
geln om 50 procents produktion fastställs i 
fråga om särskilda stödrättigheter får utfärdas 
genom förordning av statsrådet. 
 

13 §  

Användningen av och ordningen för nyttjan-
de av gårdsstödsrättigheter 

Gårdsstödsrättigheter kan användas endast 
inom en och samma stödregion. De gårds-
stödsrättigheter som har lämnats outnyttjade 
under året före nyttjandet ska användas först, 
och av dem ska de särskilda stödrättigheterna 
användas först. Nyttjande av gårdsstödsrät-
tigheter sker enligt ordningen för enhetsvär-
det så, att de gårdsstödsrättigheter som har 
det högsta värdet nyttjas först. Gårdsstödsrät-
tigheter som jordbrukaren äger ska nyttjas 
innan arrenderade gårdsstödsrättigheter nytt-
jas.  

Jordbrukaren får ändra den i 1 mom. före-
skrivna ordningen för nyttjande genom att 
underrätta den kommunala landsbygdsnär-
ingsmyndigheten om saken. 

Närmare bestämmelser om förutsättningar-
na för nyttjande av gårdsstödsrättigheter och 
om ordningen för nyttjande får utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet. Landsbygds-
verket får meddela närmare föreskrifter om 
de handlingar som behövs i samband med att 
ordningen för nyttjandet av gårdsstödsrättig-
heterna ändras och om tidsfristerna för änd-
ringen. 
 
 

14 §  

Överföring av gårdsstödsrättigheter 

Den som överför en gårdsstödsrättighet ska 
skriftligen underrätta den kommunala lands-
bygdsnäringsmyndigheten om överföringen. 
Anmälan ska undertecknas. Om en gårds-
stödsrättighet arrenderas, ska anmälan om 
överföringen åtföljas av en redogörelse för 
överföringen av besittningen av den stödbe-
rättigande areal som motsvarar stödrättighe-
terna.  

När en jordbrukare utan vederlag till arren-
degivaren överför en stödrättighet som har 
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fastställts på grundval av arrenderad stödbe-
rättigande jordbruksmark ska överföringen 
inte betraktas som gåva enligt lagen om skatt 
på arv och gåva (378/1940), om stödrättighe-
ten överförs vid utgången av en arrendeperi-
od som gällde den 28 april 2006, dock senast 
den 31 december 2016. 

Närmare bestämmelser om villkoren för 
överföring av gårdsstödsrättigheter och om 
förfarandet vid överföringen får utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet. Landsbygds-
verket får meddela närmare föreskrifter om 
blanketterna och tidsfristerna för överföring 
av gårdsstödsrättigheter.     
 
 

15 §  

Sänkning av gårdsstödsrättigheternas värde 

Värdet på gårdsstödsrättigheterna kan sän-
kas på de grunder som anges i artikel 8 och 
artikel 40.2 i förordningen om gårdsstöd. 
Värdet på gårdsstödsrättigheterna kan också 
sänkas på de grunder som anges i artikel 68.8 
och artikel 69.6 b i förordningen om gårds-
stöd.  

Närmare bestämmelser om vidtagande av 
åtgärder för sänkning av värdet på gårds-
stödsrättigheterna, om tillvägagångssättet och 
om användningen av medel som frigörs när 
värdet sänks får utfärdas genom förordning 
av statsrådet. 
 
 

16 §  

Besittning av stödberättigande areal i sam-
band med gårdsstöd 

Bestämmelser om den stödberättigande 
arealen finns i artikel 34 i förordningen om 
gårdsstöd. Gårdsstöd kan beviljas på ansökan 
för en stödberättigande areal som är i jord-
brukarens besittning den dag då ansökan om 
stöd sista gången kan ändras enligt arti-
kel 14.2 i tillämpningsförordningen.  

Närmare bestämmelser om tidsfristen för 
överföring av besittningsrätten till en hel 
gårdsbruksenhet och om hur stödberättigande 
arealer fastställs får utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. Närmare bestämmelser om 

uttag av stödberättigande areal ur jordbruks-
användning och om hur bas- och jordbruks-
skiften bestäms och minimistorleken för dem 
får utfärdas genom förordning av jord- och 
skogsbruksministeriet inom de gränser som 
anges i Europeiska unionens lagstiftning om 
direktstöd. Landsbygdsverket får meddela 
närmare föreskrifter om de handlingar som 
utgör dokumentation för besittningen av 
stödberättigande areal ska presenteras. 
 
 

17 §  

Beviljande av stödrättigheter ur den natio-
nella reserven  

Ur den nationella reserv som avses i arti-
kel 41 i förordningen om gårdsstöd får stöd-
rättigheter beviljas 

1) jordbrukare som etablerar sin jordbruks-
verksamhet, 

2) jordbrukare som omfattas av omstruktu-
rerings- eller utvecklingsprogram som rör 
någon av formerna för offentlig intervention i 
syfte att undvika nedläggning av jordbruks-
mark eller i syfte att uppväga specifika nack-
delar för jordbrukare i de områdena, 

3) jordbrukare som befinner sig i en sådan 
särskild situation som avses i artikel 20, 22 
eller 23 i verkställandeförordningen. 

Bestämmelser som preciserar förordningen 
om gårdsstöd och verkställandeförordningen 
och gäller användningen av den nationella 
reserven och höjning av antalet stödrättighe-
ter som beviljas jordbrukare och ökning av 
stödrättigheternas enhetsvärde samt priorite-
ringsordningen för grunderna för tilldelning 
av stödrättigheter ur reserven utfärdas genom 
förordning av statsrådet. Genom förordning 
av statsrådet får också närmare bestämmelser 
utfärdas om riktande av stödrättigheterna, om 
den nationella reserven inte räcker till att 
täcka de fall som avses i 1 mom. eller om det 
tak som avses i artikel 8 i förordningen om 
gårdsstöd begränsar beviljandet av stödrät-
tigheter. Landsbygdsverket får meddela när-
mare föreskrifter om blanketter och tidsfris-
ter för ansökan om stödrättigheter ur den na-
tionella reserven. 
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18 §  

Återlämnande och indragning av gårdsstöds-
rättigheter till den nationella reserven 

Ägaren till en gårdsstödsrättighet kan på 
frivillig väg återlämna gårdsstödsrättigheten 
till den nationella reserven. En anmälan om 
återlämnandet av gårdsstödsrättigheter ska 
göras till närings-, trafik- och miljöcentralen.  

Bestämmelser om hur gårdsstödsrättigheter 
som tilldelats utan grund dras in till den na-
tionella reserven finns i artikel 81 i tillämp-
ningsförordningen. Stödrättigheter behöver 
inte dras in, om värdet av de enhetliga stöd-
delarna eller värdet av de särskilda stödrät-
tigheterna är sammanlagt högst 50 euro ut-
räknat enligt 2006 års värde.  

Närmare bestämmelser om förfarandet vid 
återlämnande eller indragning av gårdsstöds-
rättigheter till reserven får utfärdas genom 
förordning av statsrådet. 
 

19 § 

Generationsväxling 

Vid tillämpning av artiklarna 41, 43 och 44 
i förordningen om gårdsstöd och verkställan-
deförordningen betraktas som förskott på arv 
sådant förskott som avses i 6 kap. 1 § 1 mom. 
i ärvdabalken (40/1965) och även år 2003 el-
ler senare 

1) ingånget köp av en gårdsbruksenhet eller 
en del av en gårdsbruksenhet som finansie-
rats med understöd eller lån inom ramen för 
startstöd till unga jordbrukare, 

2) ingånget köp av en gårdsbruksenhet där 
köparen är säljarens arvinge i rätt nedstigan-
de led, syster eller bror eller arvinge till dem 
i rätt nedstigande led, adoptivbarn eller make 
till de ovan nämnda, förutsatt att köpesum-
man är klart lägre än vad den annars skulle 
ha varit vid motsvarande köp om inget ovan 
avsett förhållande mellan köpare och säljare 
hade existerat, 

3) ingånget köp av en del av en gårds-
bruksenhet som genomförs i enlighet med 
25 kap. 1 b § 3 mom. i ärvdabalken, och 

4) given gåva av en gårdsbruksenhet eller 
en del av en gårdsbruksenhet, om gåvotaga-
ren är gåvogivarens arvinge i rätt nedstigande 

led, syster eller bror eller arvinge till dem i 
rätt nedstigande led, adoptivbarn eller make 
till de ovan nämnda. 
 

4 kap.  

Särskilt stöd, produktionskopplat stöd och 
stöd för jordbruksrådgivning 

20 § 

Bidrag för mjölkkor och nötkreatur 

Jordbrukare kan beviljas bidrag för mjölk-
kor som fastställs utifrån stödregionen och 
antalet djurenheter av mjölkkor. 

Jordbrukare kan beviljas bidrag för nötkre-
atur som fastställs utifrån stödregionen och 
antalet djurenheter av tjurar, stutar, dikor och 
dikokvigor.  

Antalet djurenheter och besittningen av 
djuren verifieras utifrån uppgifterna i djurre-
gistret och tillsyn. 

Närmare bestämmelser om förutsättningar-
na för beviljande av bidrag, finansiering, 
stödregioner, stödbelopp, nivåer på enhets-
stöden och andra villkor för bidraget i fråga 
får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 

21 § 

Bidrag för proteingrödor och oljeväxter 

Jordbrukare kan beviljas bidrag för prote-
ingrödor och oljeväxter utifrån odlingsarea-
len för proteingrödor och oljeväxter samt 
blandade växtbestånd av säd och proteingrö-
dor.  

Närmare bestämmelser om förutsättningar-
na för beviljande av bidrag, finansiering, 
stödbelopp, nivåer på enhetsstöden och andra 
villkor för bidraget i fråga får utfärdas genom 
förordning av statsrådet. 
 

22 § 

Bidrag för stärkelsepotatis 

Bidrag för stärkelsepotatis kan utifrån od-
lingsarealen för stärkelsepotatis beviljas en 
jordbrukare som ingår odlingskontrakt med 
potatisstärkelseindustrin, deltar i den utbild-
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ning som krävs, gör ett kvalitetstest för åker-
jord och lämnar de uppgifter som krävs till 
en databas som förvaltas av potatisstärkelse-
industrin.  

Närmare bestämmelser om förutsättningar-
na för beviljande av bidrag, finansiering, 
stödbelopp, nivåer på enhetsstöden och andra 
villkor för bidraget i fråga får utfärdas genom 
förordning av statsrådet på det sätt som för-
utsätts i Europeiska unionens lagstiftning. 
Landsbygdsverket får meddela närmare före-
skrifter om tidsfrister, genomförande och 
godkännande av utbildning, utförande av 
kvalitetstest på åkerjord och registrering av 
anknytande uppgifter. 
 

23 § 

Kvalitetsbidrag för slaktlamm 

Jordbrukare kan beviljas kvalitetsbidrag för 
slaktlamm utifrån till djurregistret meddelade 
slakter av högst 12 månader gamla lamm 
med en slaktvikt på minst 18 kilogram. Anta-
let djur och besittningen av djuren verifieras 
utifrån uppgifterna i djurregistret och tillsyn. 

Närmare bestämmelser om förutsättningar-
na för beviljande av bidrag, finansiering, 
stödbelopp, nivåer på enhetsstöden och andra 
villkor för bidraget i fråga får utfärdas genom 
förordning av statsrådet. 
 

24 § 

Tackbidrag 

Jordbrukare kan som produktionskopplat 
stöd beviljas tackbidrag utifrån djurantalet 
med beaktande av det nationella och det in-
dividuella taket för bidragsrätter för tackor. 
Djurantalet verifieras utifrån det antal som 
meddelats i ansökan och tillsyn. 

Närmare bestämmelser om förutsättningar-
na för beviljande av tackbidrag och dess 
tilläggsbidrag får utfärdas genom förordning 
av statsrådet inom de gränser som anges i 
förordningen om gårdsstöd. Närmare be-
stämmelser om bidragsrätter, om överföring 
och tillfällig upplåtelse av dem samt om till-
delning av dem ur den nationella reserven för 
bidragsrätter för tackor får utfärdas genom 
förordning av jord- och skogsbruksministeri-

et inom de gränser som anges i förordningen 
om gårdsstöd. 
 

25 § 

Stöd för jordbruksrådgivning 

Jordbrukare kan beviljas stöd för anlitande 
av jordbruksrådgivningstjänster. Stödet får 
användas till rådgivning som avses i arti-
kel 12 i förordningen om gårdsstöd. Rådgiv-
ningen genomförs genom besök på gårds-
bruksenheterna. Rådgivningen kan gälla kra-
vet på god jordbrukshävd och goda miljöför-
hållanden, miljöbestämmelser som har sam-
band med tvärvillkoren, identifiering och re-
gistrering av djur, växtskyddsmedel, livsme-
del, foder, djurens välbefinnande och anmä-
lan om djursjukdomar. 

Närmare bestämmelser om förutsättningar-
na för beviljande av stöd för jordbruksråd-
givning, finansiering och stödbelopp får ut-
färdas genom förordning av statsrådet. 
 

5 kap. 

Ikraftträdande och övergångsbestämmel-
ser 

26 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den     20  . 
Genom denna lag upphävs lagen om verk-

ställighet av systemet med samlat gårdsstöd 
(557/2005).  
 

27 § 

Övergångsbestämmelser 

De förordningar av statsrådet som har ut-
färdats med stöd av lagen om verkställighet 
av systemet med samlat gårdsstöd förblir i 
kraft tills något annat föreskrivs. 

På ansökningar som har blivit anhängiga 
före denna lags ikraftträdande tillämpas de 
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.
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3 
 
 
 

Lag 
om ändring av lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa 
andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
upphävs i lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd 

som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006) 3 § 
1 mom. 11 punkten, 10 § 3 mom., 11 och 13 §, 14 § 1 mom., 15—17 §, 19—21 § och 24 §, 

av dem 10 § 3 mom. och 14 § 1 mom. sådana de lyder i lag 364/2010 samt 13, 19 och 24 § 
sådana de lyder delvis ändrade i lag 1502/2009 samt 16, 20 och 21 § sådana de lyder i lag 
1502/2009, och 

ändras 4 § 4 mom., 5 § 1 och 5 mom. samt 6 § 5 mom., 
av dem 4 § 4 mom. sådant det lyder i lag 269/2008 och 5 § 1 mom. sådant det lyder i lag 

661/2011, som följer: 
 
 

4 §  

Kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbru-
ket samt vissa andra stöd som har samband 
med förbättrande av miljöns och landsbyg-

dens tillstånd 

— — — — — — — — — — — — — —  
Genom förordning av statsrådet utfärdas 

bestämmelser om införandet av bidrag och 
stöd samt om stödformerna, stödregionerna, 
stödbeloppet per enhet och det maximala 
stödbeloppet, om höjning och sänkning av 
stödbeloppet per enhet, om de kostnader som 
ersätts samt om det årliga beviljandet av stöd 
inom ramen för de medel som anvisats i 
statsbudgeten och i enlighet med det program 
för utveckling av landsbygden i Fastlandsfin-
land som Europeiska kommissionen godkänt 
med stöd av EG:s landsbygdsförordning. Ge-
nom förordning av statsrådet utfärdas dessut-
om närmare bestämmelser om de åtgärder 
inom ramen för miljöspecialstödet för jord-
bruket och stödet för icke-produktiva inve-
steringar som en aktör som avses i 2 mom. 
kan beviljas stöd för. 

 
5 §  

Allmänna förutsättningar och villkor för be-
viljande av stöd 

För beviljande av stöd enligt 4 § 1 mom. 
1—3 punkten förutsätts att jordbrukaren för 
en viss tid förbinder sig att på sin gårds-
bruksenhet iaktta de villkor som uppställts 
för stödet. För beviljande av stöd förutsätts 
dessutom att jordbrukaren iakttar tvärvillko-
ren. Bestämmelser om det nationella genom-
förandet av tvärvillkoren finns i miljöskydds-
lagen (86/2000), vattenlagen (587/2011), av-
fallslagen (646/2011), naturvårdslagen 
(1096/1996), jaktlagen (615/1993), lagen om 
verkställighet av jordbruksstöd ( / ), lagen om 
växtskyddsmedel (1563/2011), foderlagen 
(86/2008), livsmedelslagen (23/2006), lagen 
om medicinsk behandling av djur 
(617/1997), lagen om ett system för identifie-
ring av djur (238/2010), djurskyddslagen 
(247/1996) och lagen om djursjukdomar 
(55/1980). 
— — — — — — — — — — — — — —  
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Genom förordning av statsrådet utfärdas 
bestämmelser om förbindelse- eller avtalspe-
riodens längd inom de gränser som anges i 
EG:s landsbygdsförordning. Genom förord-
ning av statsrådet utfärdas närmare bestäm-
melser om de allmänna villkoren för kom-
pensationsbidraget, de bas- och tilläggsåtgär-
der som ingår i miljöstödet för jordbruket 
och de allmänna villkoren för dem, miljöspe-
cialstöden och stöden för icke-produktiva in-
vesteringar och de allmänna förutsättningar-
na för beviljande av dem samt om grund- och 
tilläggsvillkoren för stödet för djurens välbe-
finnande och de allmänna förutsättningarna 
för beviljande av stödet. Genom förordning 
av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas 
bestämmelser om det tekniska genomföran-
det på jordbrukarens gårdsbruksenhet av de 
åtgärder som ingår i bas- och tilläggsåtgär-
derna inom miljöstödet, om registrering av 
ursprungssorter samt om det tekniska genom-
förandet på gårdsbruksenheten eller avtals-
området av de åtgärder som ingår i miljöspe-
cialstödet. Genom förordning av jord- och 
skogsbruksministeriet utfärdas dessutom be-
stämmelser om det tekniska uppfyllandet 
inom jordbrukarens husdjursproduktion när 

det gäller grund- och tilläggsvillkoren för 
stöd för djurens välbefinnande och om det 
tekniska genomförandet av icke-produktiva 
investeringar. 
 

6 §  

Förutsättningar som gäller stödberättigande 
areal och antal djur 

— — — — — — — — — — — — — —  
Genom förordning av statsrådet utfärdas 

närmare bestämmelser om stödberättigande 
djurenheter och stödberättigande åkerarealer 
samt andra arealer. Genom förordning av 
jord- och skogsbruksministeriet utfärdas 
närmare bestämmelser om hur bas- och jord-
bruksskiften bestäms och minimistorleken 
för dem samt om användning av jordbruks-
mark för annat än jordbruksverksamhet och 
om uttag av jordbruksmark ur jordbruksan-
vändning. 

 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  . 

————— 
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4 
 

Lag 
om ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) 16 a §, 

sådan den lyder i lag 1446/2006,  
ändras 5 §, 9 § 4 mom., 16 § 2 mom. och 25 §, av dem 9 § 4 mom. sådant det lyder i lag 

1446/2006 och 25 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 430/2007 och 1489/2009, och 
fogas till lagen en ny 26 § i stället för den 26 § som upphävts genom lag 1446/2006, som 

följer: 
 

5 §  

Tillämpning av andra bestämmelser 

Utöver vad som föreskrivs i denna lag iakt-
tas vid beviljande, betalning, återkrav, rättel-
se, tillsyn och ändringssökande i fråga om 
stöd lagen om verkställighet av jordbruksstöd 
( / ). 
 

9 §  

Stöd för växtproduktion 

— — — — — — — — — — — — — —  
Genom förordning av jord- och skogs-

bruksministeriet föreskrivs om definitionen 
av en åker som lämpar sig för odling, om hur 
bas- och jordbruksskiften bestäms och mini-
mistorleken för dem, om tiden för besittning 
av åkern, om odlingssätt som beaktar pro-
duktionsvillkoren på orten samt om skötsel-
kraven för träda och annan åker som inte od-
las. 
 

16 §  

Allmänna grunder för sänkning av stöd 

— — — — — — — — — — — — — —  
En stödansökan avslås, om den sökande el-

ler dennes representant förhindrar att tillsyn 
på plats genomförs. 
— — — — — — — — — — — — — —  

25 §  

Återtagande av ansökan om stöd 

Återtagande av ansökan om stöd ska med-
delas skriftligen till den behöriga myndighet 
som behandlar stödansökan. Om den som an-
söker om stöd redan har underrättats om till-
syn och den genomförda tillsynen föranleder 
tillsynspåföljder, kan stödansökan inte åter-
tas. I övriga fall kan ansökan återtas fram till 
den första utbetalning som grundar sig på an-
sökan i fråga.  

Återtagandet kan gälla hela stödansökan el-
ler en del av ansökan. När det gäller stöd som 
söks i flera omgångar kan den sökande återta 
en ansökningsomgång under de begränsning-
ar som föreskrivs i 1 mom. Ansökningar om 
stöd för växtproduktion kan inte återtas efter 
det att registreringsanmälan har skickats, om 
det i registreringsanmälan ingår ett fel som 
leder till påföljd. Återtagande av en ansökan 
om stöd för växtproduktion får också göras 
skiftesvis. 
 

26 §  

Bevarande av handlingar 

Den sökande ska under ansökningsåret och 
de fyra påföljande kalenderåren bevara såda-
na handlingar i original som hänför sig till 
ansökan om stöd och som inte ges in till den 
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stödbeviljande myndigheten i form av 
bilagor till stödansökan. 

Landsbygdsverket får meddela närmare fö-
reskrifter om de handlingar enligt 1 mom. 
som ska bevaras. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den     20  . 

————— 
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5 
 
 

Lag 
om ändring av 12 och 14 § i lagen om ersättande av skördeskador 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ersättande av skördeskador (1214/2000) 12 och 14 § som följer: 

 
 

12 §  

Tillämpning av andra bestämmelser 

I fråga om beviljande, betalning, återkrav, 
rättelse och tillsyn som gäller de ersättningar 
som avses i denna lag iakttas lagen om verk-
ställighet av jordbruksstöd ( / ). Närmare be-
stämmelser om förfarandet vid tillsynen ut-
färdas genom förordning av statsrådet. 
 
 

14 §  

Ändringssökande 

Ändring i ett beslut som kommunens 
landsbygdsnäringsmyndighet fattat med stöd 
av denna lag får sökas i den ordning som an-
ges i lagen om verkställighet av jordbruks-
stöd. 

——— 
Denna lag träder i kraft den     20  . 

 
————— 
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6 
 
 

Lag 
om ändring av 16 § i lagen om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av 

landsbygden  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden 

(532/2006) 16 § som följer: 
 
 
 

16 § 

Attesterande organ 

När det gäller att utse attesterande organ 
enligt artikel 7 i finansieringsförordningen 
samt organets uppgifter och befogenheter 

tillämpas vad som i lagen om verkställighet 
av jordbruksstöd ( / ) föreskrivs om atteste-
rande organ. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den     20  . 

————— 
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7 
 
 

Lag 
om ändring av 2 § i veterinärvårdslagen 

 
 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i veterinärvårdslagen (765/2009) 2 § 2 mom. som följer: 

 
 

2 § 

Tillämpningsområde 

— — — — — — — — — — — — — —  
Bestämmelser om tillsyn som hör till till-

lämpningsområdet för denna lag finns dess-
utom i livsmedelslagen (23/2006), lagen om 
djursjukdomar (55/1980), lagen om bekämp-

ning av djursjukdomar, som med lätthet spri-
da sig (488/1960), djurskyddslagen 
(247/1996), lagen om transport av djur 
(1429/2006), lagen om medicinsk behandling 
av djur (617/1997) och lagen om verkställig-
het av jordbruksstöd ( / ). 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den     20  . 

————— 
 
 

Helsingfors den 8 november 2012 

 
Statsminister 

JYRKI KATAINEN 

 
 
 

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen 
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Bilaga 
Parallelltext 

 

3 
 
 

Lag 
om ändring av lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa 
andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
upphävs i lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd 

som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006) 3 § 
1 mom. 11 punkten, 10 § 3 mom., 11 och 13 §, 14 § 1 mom., 15—17 §, 19—21 § och 24 §, 

av dem 10 § 3 mom. och 14 § 1 mom. sådana de lyder i lag 364/2010 samt 13, 19 och 24 § 
sådana de lyder delvis ändrade i lag 1502/2009 samt 16, 20 och 21 § sådana de lyder i lag 
1502/2009, som följer: 

ändras 4 § 4 mom., 5 § 1 och 5 mom. samt 6 § 5 mom., och 
av dem 4 § 4 mom. sådant det lyder i lag 269/2008 och 5 § 1 mom. sådant det lyder i lag 

661/2011, som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 

3 §  

Definitioner 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  

11) stöduppgiftslagen lagen om förfarandet 
vid skötseln av stöduppgifter i fråga om 
landsbygdsnäringar (1336/1992). 
 

3 §  

Definitioner 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  
(upphävs) 

 
 

4 §  

Kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbru-
ket samt vissa andra stöd som har samband 
med förbättrande av miljöns och landsbyg-

dens tillstånd 

— — — — — — — — — — — — — —  
Genom förordning av statsrådet bestäms om 

4 §  

Kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbru-
ket samt vissa andra stöd som har samband 
med förbättrande av miljöns och landsbyg-

dens tillstånd 

— — — — — — — — — — — — — —  
Genom förordning av statsrådet utfärdas 
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införandet av bidrag och stöd samt om stöd-
formerna, stödområdena, stödbeloppet och 
det maximala stödbeloppet för varje enhet, de 
kostnader som ersätts samt om det årliga be-
viljandet av stöd inom ramen för de medel 
som anvisats i statsbudgeten och i form av 
stöd i enlighet med det program för utveck-
ling av landsbygden på det finländska fast-
landet som Europeiska gemenskapernas 
kommission godkänt med stöd av EG:s 
landsbygdsförordning. Genom förordning av 
statsrådet bestäms dessutom närmare om åt-
gärder inom ramen för miljöspecialstödet för 
jordbruket och stödet för icke-produktiva in-
vesteringar som en aktör som avses i 2 mom. 
kan beviljas stöd för. 

bestämmelser om införandet av bidrag och 
stöd samt om stödformerna, stödregionerna, 
stödbeloppet per enhet och det maximala 
stödbeloppet, om höjning och sänkning av 
stödbeloppet per enhet, om de kostnader som 
ersätts samt om det årliga beviljandet av stöd 
inom ramen för de medel som anvisats i 
statsbudgeten och i enlighet med det program 
för utveckling av landsbygden på i Fastlands-
finland som Europeiska kommissionen god-
känt med stöd av EG:s landsbygdsförord-
ning. Genom förordning av statsrådet utfär-
das dessutom närmare bestämmelser om de 
åtgärder inom ramen för miljöspecialstödet 
för jordbruket och stödet för icke-produktiva 
investeringar som en aktör som avses i 2 
mom. kan beviljas stöd för. 

 
 

5 §  

Allmänna förutsättningar och villkor för be-
viljande av stöd 

För beviljande av stöd enligt 4 § 1 mom. 
1—3 punkten förutsätts att jordbrukaren för 
en viss tid förbinder sig att på sin gårdsbruks-
enhet iaktta de villkor som uppställts för stö-
det. För beviljande av stöd förutsätts dessut-
om att jordbrukaren iakttar tvärvillkoren. Be-
stämmelser om det nationella genomförandet 
av tvärvillkoren finns i miljöskyddslagen 
(86/2000), vattenlagen (587/2011), avfallsla-
gen (646/2011), naturvårdslagen (1096/1996), 
jaktlagen (615/1993), lagen om verkställighet 
av Europeiska gemenskapens gemensamma 
jordbrukspolitik (1100/1994), lagen om växt-
skyddsmedel (1259/2006), foderlagen 
(86/2008), livsmedelslagen (23/2006), lagen 
om medicinsk behandling av djur (617/1997), 
djurskyddslagen (247/1996) och lagen om 
djursjukdomar (55/1980).  
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Genom förordning av statsrådet bestäms om 
förbindelse- eller avtalsperiodens längd inom 
de gränser som anges i EG:s landsbygdsför-
ordning. Genom förordning av statsrådet ut-
färdas närmare bestämmelser om de allmänna 
villkoren för kompensationsbidraget, de bas- 
och tilläggsåtgärder som ingår i miljöstödet 
för jordbruket och de allmänna villkoren för 

5 §  

Allmänna förutsättningar och villkor för be-
viljande av stöd 

För beviljande av stöd enligt 4 § 1 mom. 
1—3 punkten förutsätts att jordbrukaren för 
en viss tid förbinder sig att på sin gårds-
bruksenhet iaktta de villkor som uppställts 
för stödet. För beviljande av stöd förutsätts 
dessutom att jordbrukaren iakttar tvärvillko-
ren. Bestämmelser om det nationella genom-
förandet av tvärvillkoren finns i miljöskydds-
lagen (86/2000), vattenlagen (587/2011), av-
fallslagen (646/2011), naturvårdslagen 
(1096/1996), jaktlagen (615/1993), lagen om 
verkställighet av jordbruksstöd ( / ), lagen 
om växtskyddsmedel (1563/2011), foderla-
gen (86/2008), livsmedelslagen (23/2006), 
lagen om medicinsk behandling av djur 
(617/1997), lagen om ett system för identifie-
ring av djur (238/2010), djurskyddslagen 
(247/1996) och lagen om djursjukdomar 
(55/1980). 
— — — — — — — — — — — — — —  

Genom förordning av statsrådet utfärdas 
bestämmelser om förbindelse- eller avtalspe-
riodens längd inom de gränser som anges i 
EG:s landsbygdsförordning. Genom förord-
ning av statsrådet utfärdas närmare bestäm-
melser om de allmänna villkoren för kom-
pensationsbidraget, de bas- och tilläggsåtgär-
der som ingår i miljöstödet för jordbruket och 
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dem, miljöspecialstöden och stöden för icke-
produktiva investeringar och de allmänna 
förutsättningarna för beviljande av dem samt 
om grund- och tilläggsvillkoren för stödet för 
djurens välbefinnande och de allmänna förut-
sättningarna för beviljande av stödet. Genom 
förordning av jord- och skogsbruksministeriet 
bestäms om det tekniska genomförandet på 
jordbrukarens gårdsbruksenhet av de åtgärder 
som ingår i bas- och tilläggsåtgärderna inom 
miljöstödet samt om det tekniska genomfö-
randet på gårdsbruksenheten eller avtalsom-
rådet av de praktiska åtgärder som ingår i 
miljöspecialstödet. Genom förordning av 
jord- och skogsbruksministeriet bestäms 
dessutom om det tekniska uppfyllandet inom 
jordbrukarens husdjursproduktion när det 
gäller grund- och tilläggsvillkoren för stöd för 
djurens välbefinnande och om det tekniska 
genomförandet av icke-produktiva invester-
ingar. 

de allmänna villkoren för dem, miljöspecial-
stöden och stöden för icke-produktiva inve-
steringar och de allmänna förutsättningarna 
för beviljande av dem samt om grund- och 
tilläggsvillkoren för stödet för djurens välbe-
finnande och de allmänna förutsättningarna 
för beviljande av stödet. Genom förordning 
av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas 
bestämmelser om det tekniska genomföran-
det på jordbrukarens gårdsbruksenhet av de 
åtgärder som ingår i bas- och tilläggsåtgär-
derna inom miljöstödet, om registrering av 
ursprungssorter samt om det tekniska ge-
nomförandet på gårdsbruksenheten eller av-
talsområdet av de åtgärder som ingår i miljö-
specialstödet. Genom förordning av jord- och 
skogsbruksministeriet utfärdas dessutom be-
stämmelser om det tekniska uppfyllandet 
inom jordbrukarens husdjursproduktion när 
det gäller grund- och tilläggsvillkoren för 
stöd för djurens välbefinnande och om det 
tekniska genomförandet av icke-produktiva 
investeringar. 

 
 

6 §  

Förutsättningar som gäller stödberättigande 
areal och antal djur 

— — — — — — — — — — — — — —  
Genom förordning av statsrådet utfärdas 

närmare bestämmelser om stödberättigande 
djurenheter och åkerarealer och andra stödbe-
rättigande arealer. 

6 §  

Förutsättningar som gäller stödberättigande 
areal och antal djur 

— — — — — — — — — — — — — —  
Genom förordning av statsrådet utfärdas 

närmare bestämmelser om stödberättigande 
djurenheter och stödberättigande åkerarealer 
samt andra arealer. Genom förordning av 
jord- och skogsbruksministeriet utfärdas 
närmare bestämmelser om hur bas- och 
jordbruksskiften bestäms och minimistorle-
ken för dem samt om användning av jord-
bruksmark för annat än jordbruksverksamhet 
och om uttag av jordbruksmark ur jord-
bruksanvändning. 

 
 

10 §  

Sänkning och förvägran av stöd 

— — — — — — — — — — — — — —  
Minskning av stöd till följd av överträdelse 

av tvärvillkoren görs inte, om det med hänsyn 
till överträdelsens allvarlighet, omfattning 

10 §  

Sänkning och förvägran av stöd 

— — — — — — — — — — — — — —  
(upphävs) 
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och varaktighet är fråga om en mindre över-
trädelse. 
 
 

11 §  

Stödtagarens anmälningsskyldighet 

Stödtagaren skall lämna den myndighet 
som beviljar stöd korrekta och tillräckliga 
uppgifter om förutsättningarna för beviljande 
och utbetalning av stöd. 

En jordbrukare, dennes rättsinnehavare el-
ler en aktör som avses i 4 § 2 mom. skall utan 
dröjsmål och senast inom tio arbetsdagar un-
derrätta den myndighet som har beviljat stö-
det om sådana förändringar i förhållandena 
som gäller stödtagaren, förbindelsen eller av-
talet, gårdsbruksenheten, husdjursproduktio-
nen, produktionsdjuren eller den understödda 
verksamheten vilka kan påverka stödbeloppet 
eller medföra att stödet skall återkrävas eller 
dras in. 

(upphävs) 

 
 

13 §  

Ansökningsförfarande 

Ansökan ska skriftligen lämnas in till den 
myndighet enligt 14 § 1 mom. inom vars verk-
samhetsområde gårdsbruksenheten har sitt 
driftscentrum eller sin produktionsbyggnad. 
Om gårdsbruksenheten inte har något drifts-
centrum eller någon produktionsbyggnad, ska 
ansökan lämnas in till den myndighet enligt 
14 § 1 mom. inom vars område största delen 
av gårdsbruksenhetens åkrar är belägna. An-
sökan som gäller stöd enligt 4 § 1 mom. 
4 punkten ska dock lämnas in till den när-
ings-, trafik- och miljöcentral inom vars verk-
samhetsområde den icke-produktiva invester-
ingen genomförs. Om sökanden är en aktör 
som avses i 4 § 2 mom., ska ansökan om mil-
jöspecialstöd för jordbruket lämnas in till den 
närings-, trafik- och miljöcentral inom vars 
verksamhetsområde det område som avtalet 
gäller kommer att finnas.  

En ansökan eller någon annan handling i 
anslutning till ansökan om stöd som har läm-
nats in per post anses ha lämnats in i tid, om 
den har poststämplats som riktad till den be-

(upphävs) 
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höriga myndigheten senast den sista dagen av 
den utsatta tiden. 

Landsbygdsverket meddelar föreskrifter om 
de blanketter som skall användas vid ansökan 
om stöd, om ansökningstiden, om de hand-
lingar och utredningar som skall fogas till 
ansökan, förbindelsen eller avtalet, om anmä-
lan om areal och antal djur i ansökan, om 
hur ansökningarna tekniskt skall tillställas 
myndigheterna samt om hur ansökningarna 
skall tas emot hos myndigheten. 
 
 
 

14 § 

Beviljande av stöd 

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet 
beslutar om godkännande av förbindelser. 
Närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar 
om ingående av avtal om miljöspecialstöd för 
jordbruket och om beviljande av stöd som av-
ses i 4 § 1 mom. 4 punkten samt om överfö-
ring av en rätt som avses i 9 a §. 
— — — — — — — — — — — — — —  

14 § 

Beviljande av stöd 

(upphävs) 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

15 § 

Utbetalning av stöd 

Beslut om utbetalning av stöd fattas av den 
myndighet som har beviljat stödet. Myndighe-
ten sammanställer uppgifterna om betalning-
arna och tillställer Landsbygdsverket dem. 
Landsbygdsverket svarar för kontrollen och 
godkännandet av utgifterna samt utbetal-
ningarna. 

Landsbygdsverket meddelar föreskrifter om 
de blanketter och beslutsformulär som skall 
användas när stöd betalas ut, om behandling-
en av betalningsmaterialet, om betalningssät-
ten och om bokföringen av betalningarna. 

(upphävs) 

 
 

16 § 

Tillsyn 

Jord- och skogsbruksministeriet, Lands-
bygdsverket samt närings-, trafik- och miljö-

(upphävs) 
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centralen har rätt att utföra sådana inspek-
tioner som gäller dem som beviljar stöd och 
stödtagarna och som behövs för tillsynen 
över iakttagandet av förutsättningarna och 
villkoren för beviljande, utbetalning och an-
vändning av stöd. 

Om det förutsätts för att inspektion ska 
kunna utföras på ett ändamålsenligt sätt, kan 
de myndigheter som avses i 1 mom. anlita re-
gionförvaltningsverket. Dessutom kan myn-
digheterna anlita en utomstående revisor. 
Revisorn ska vara en revisor eller revisions-
sammanslutning som avses i revisionslagen 
(459/2007). Revisionssammanslutningen ska 
utse en ansvarig revisor för inspektionen. På 
de revisorer eller revisionssammanslutningar 
som utför inspektionsuppdrag tillämpas för-
valtningslagen (434/2003), språklagen 
(423/2003) samt lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet (621/1999). På de 
revisorer som utför inspektionsuppdrag till-
lämpas bestämmelserna om straffrättsligt 
tjänsteansvar. På skador som orsakats i sam-
band med utförande av inspektionsuppdrag 
tillämpas skadeståndslagen (412/1974). 

Stödtagaren är skyldig att utan ersättning 
för den som utför inspektion lägga fram alla 
behövliga räkenskapshandlingar och andra 
handlingar, också motsvarande material som 
framställts eller lagrats med hjälp av automa-
tisk databehandling eller på något annat sätt, 
samt att även i övrigt bistå vid inspektionen. I 
den omfattning som tillsynsuppgiften kräver 
har den som utför inspektion rätt att inspekte-
ra stödtagarens husdjursbyggnader, djur, od-
lingar och övriga områden som stödet gäller, 
produktions- och förädlingsanläggningar, la-
ger samt övriga förutsättningar för att stöd 
ska beviljas och betalas ut. Inspektion får 
dock inte utföras i lokaler som omfattas av 
hemfriden. 

Genom förordning av statsrådet bestäms 
om anlitandet av regionförvaltningsverket vid 
tillsynen över olika stöd. Genom förordning 
av statsrådet bestäms dessutom om tillsynen 
över stödvillkoren i den omfattning som för-
utsätts i kontrollförordningen samt om förfa-
randet vid tillsynen, bestämmandet av de yttre 
och inre gränserna för bas- och jordbruks-
skiften samt om mätmetoderna, mätsätten, 
mätnoggrannheten och toleransen. 
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17 §  

Återkrav av stöd 

Stöd som betalats ut felaktigt eller utan 
grund skall återkrävas om 

1) villkoren för beviljande eller utbetalning 
av stöd inte har uppfyllts, 

2) stödvillkoren inte har följts, 
3) stödtagaren har lämnat en felaktig eller 

bristfällig information som i väsentlig grad 
har påverkar beviljandet eller utbetalningen 
av stödet, 

4) stödtagaren vägrar bistå vid inspektion, 
eller 

5) Europeiska gemenskapens lagstiftning 
om stöd för landsbygdsutveckling som medfi-
nansieras av Europeiska gemenskapen kräver 
det. 

Bestämmelser om den ränta som beräknas 
på det belopp som återkrävs och höjning av 
det belopp som återkrävs finns i 7 § i stöd-
uppgiftslagen. 

Återkrav av ett stöd som betalats ut felaktigt 
eller utan grund eller av ränta på stödet får 
efterges helt eller delvis, om ett återkrav till 
fullt belopp vore oskäligt av den orsak som 
anges i artikel 47 i genomförandeförordning-
en. 

Beslut om återkrav fattas av den myndighet 
som har beviljat stödet. Beslut om eftergift av 
återkrav eller räntor fattas dock av Lands-
bygdsverket. Beslutet om återkrav skall fattas 
utan obefogat dröjsmål efter det att den myn-
dighet som har beviljat stödet fått kännedom 
om grunden för återkravet och senast inom 
tio år efter utbetalningen av den sista stöd-
posten. Landsbygdsverket svarar för verkstäl-
landet av återkrav. 

(upphävs) 

 
 

19 §  

Rätt att få upplysningar och utlämnande av 
information 

Jord- och skogsbruksministeriet, Lands-
bygdsverket, närings-, trafik- och miljöcen-
tralen samt kommunens landsbygdsnärings-
myndighet har rätt att utan hinder av sekre-

(upphävs) 
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tessbestämmelserna av andra myndigheter få 
sådana uppgifter om sökanden eller stödtaga-
ren, dennes ekonomiska ställning och affärs- 
eller yrkesverksamhet eller uppgifter om 
andra förhållanden som är av betydelse för 
stödet vilka är nödvändiga för behandlingen 
av ärenden som gäller stöd. I fråga om rätt 
att få handlingar och uppgifter i anslutning 
till stöd gäller för dem som är anställda hos 
en myndighet som utför övervakning samt för 
auktoriserade inspektörer vad som bestäms i 
4 § i lagen om verkställighet av Europeiska 
gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik. 

Utan hinder av sekretessbestämmelserna 
får information om enskildas eller sam-
manslutningars ekonomiska ställning, affärs-
hemligheter eller yrkeshemligheter eller om 
enskildas privata förhållanden som erhålls 
när uppgifter enligt denna lag utförs utläm-
nas till statliga och kommunala myndigheter 
för uppgifter som skall utföras enligt denna 
lag samt till åklagar-, polis- och tullmyndig-
heter för utredning av brott. 

Myndigheter som deltar i verkställigheten 
av denna lag har utan hinder av sekretessen 
rätt att till jord- och skogsbruksministeriet för 
vidare utlämnande till Europeiska gemenska-
pens behöriga institutioner lämna ut sådana 
uppgifter som i övrigt är sekretessbelagda 
men som behövs vid tillsynen över att Euro-
peiska gemenskapens lagstiftning har iaktta-
gits. 
 

20 § 

Delgivning av beslut 

Beslut av närings-, trafik- och miljöcentra-
len samt kommunens landsbygdsnäringsmyn-
dighet kan delges enligt det förfarande som 
anges i 59 § i förvaltningslagen. 
 

(upphävs) 

 
21 § 

Avgiftsfria beslut 

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighets 
eller närings-, trafik- och miljöcentralens be-
slut om godkännande av förbindelse, ingåen-
de av avtal, beviljande av stöd, utbetalning av 
stöd och återkrav är avgiftsfritt för sökanden 

(upphävs) 
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och stödtagaren. För närings-, trafik- och mil-
jöcentralens beslut med anledning av rättelse-
yrkande ska det tas ut en avgift enligt lagen 
om grunderna för avgifter till staten 
(150/1992) i enlighet med vad som bestäms 
särskilt. 
 
 

24 § 

Ändringssökande 

I ett beslut som kommunens landsbygdsnär-
ingsmyndighet har fattat med stöd av denna 
lag får ändring inte sökas genom besvär. 
Ändring i kommunens landsbygdsnärings-
myndighets beslut får sökas genom ett skrift-
ligt rättelseyrkande hos närings-, trafik- och 
miljöcentralen inom 30 dagar från det att 
ändringssökanden fått del av beslutet. Behö-
rig närings-, trafik- och miljöcentral är den 
närings-, trafik- och miljöcentral inom vars 
verksamhetsområde gårdsbruksenheten eller 
huvuddelen av den är belägen. Ändring i ett 
beslut enligt 17 § 4 mom. som Landsbygds-
verket fattat samt i ett rättelsebeslut eller nå-
got annat beslut som närings-, trafik- och 
miljöcentralen har fattat med stöd av denna 
lag får sökas genom besvär hos landsbygds-
näringarnas besvärsnämnd så som föreskrivs 
i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 

Besvärsskriften eller rättelseyrkande kan 
även tillställas den myndighet i vars beslut 
ändring söks. Myndigheten skall tillställa be-
svärsmyndigheten besvärsskriften eller rättel-
seyrkandet samt handlingarna i ärendet och 
sitt utlåtande. 

I ett beslut av landsbygdsnäringarnas 
besvärsnämnd i ett ärende som gäller avbry-
tande av utbetalningen eller återkrav av stöd 
som avses i denna lag får ändring sökas ge-
nom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen 
så som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. 
Annars får ändring i ett beslut av lands-
bygdsnäringarnas besvärsnämnd sökas ge-
nom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen 
endast om högsta förvaltningsdomstolen be-
viljar besvärstillstånd. 

(upphävs) 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den      20  . 
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4 
 

Lag 
om ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) 16 a §, 

sådan den lyder i lag 1446/2006,  
ändras 5 §, 9 § 4 mom., 16 § 2 mom. och 25 §, av dem 9 § 4 mom. sådant det lyder i lag 

1446/2006 och 25 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 430/2007 och 1489/2009, och 
fogas till lagen en ny 26 § i stället för den 26 § som upphävts genom lag 1446/2006, som 

följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 

5 §  

Tillämpning av andra bestämmelser 

Utöver vad som föreskrivs i denna lag iakt-
tas vid beviljande, betalning, återkrav, rättel-
se, tillsyn och ändringssökande i fråga om 
stöd lagen om förfarandet vid skötseln av 
stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar 
(1336/1992). 

5 §  

Tillämpning av andra bestämmelser 

Utöver vad som föreskrivs i denna lag iakt-
tas vid beviljande, betalning, återkrav, rättel-
se, tillsyn och ändringssökande i fråga om 
stöd lagen om verkställighet av jordbruksstöd 
( / ). 

 
 
 

9 §  

Stöd för växtproduktion 

— — — — — — — — — — — — — —  
Genom förordning av jord- och skogs-

bruksministeriet föreskrivs om definitionen 
av en åker som lämpar sig för odling, om ti-
den för besittning av åkern, om odlingssätt 
som beaktar produktionsvillkoren på orten, 
om skötselkraven för träda och annan icke 
odlad åker. 

9 §  

Stöd för växtproduktion 

— — — — — — — — — — — — — —  
Genom förordning av jord- och skogs-

bruksministeriet föreskrivs om definitionen 
av en åker som lämpar sig för odling, om hur 
bas- och jordbruksskiften bestäms och mini-
mistorleken för dem, om tiden för besittning 
av åkern, om odlingssätt som beaktar produk-
tionsvillkoren på orten samt om skötselkra-
ven för träda och annan åker som inte odlas. 
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16 §  

Allmänna grunder för sänkning av stöd 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om den sökande uppsåtligen eller av grov 

oaktsamhet har gett en bristfällig, vilseledan-
de eller felaktig uppgift eller handling eller 
hemlighållit en uppgift eller en handling, kan 
det stöd som beviljas efter de andra tillsyns-
påföljderna sänkas ytterligare med högst 20 
procent eller, om det är fråga om ett synnerli-
gen grovt förfarande, med högst 100 procent. 
— — — — — — — — — — — — — —  

16 §  

Allmänna grunder för sänkning av stöd 

— — — — — — — — — — — — — —  
En stödansökan avslås, om den sökande el-

ler dennes representant förhindrar att tillsyn 
på plats genomförs. 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

16 a § 

Stödmottagares anmälningsskyldighet 

Stödmottagaren skall utan dröjsmål under-
rätta den myndighet som beviljar stödet om 
ändrade omständigheter beträffande stödmot-
tagare, gårdsbruksenhet, husdjursproduktion, 
animalieproduktionsdjur eller understödd 
verksamhet, när förändringen påverkar stö-
dets storlek eller kan orsaka återkrav eller 
indragning av stödet. 

(upphävs) 

 
 

25 § 

Ansökningsförfarande 

Stöd som avses i denna lag ska sökas skrift-
ligen hos den kommunala landsbygdsnär-
ingsmyndigheten, närings-, trafik och miljö-
centralen eller Statens ämbetsverk på Åland. 

Ansökan eller en annan handling som hän-
för sig till ansökan som sänts per post anses 
vara inlämnad i tid om den adresserad till be-
hörig myndighet är poststämplad senast sen 
sista dagen av den utsatta tiden. 

Landsbygdsverket meddelar föreskrifter om 
ansökningstiderna. Genom förordning av 
jord- och skogsbruksministeriet bestäms om 
vilken behörig myndighet ansökan om re-
spektive stödform skall lämnas in till. 

25 § 

Återtagande av ansökan om stöd 

Återtagande av ansökan om stöd ska med-
delas skriftligen till den behöriga myndighet 
som behandlar stödansökan. Om den som 
ansöker om stöd redan har underrättats om 
tillsyn och den genomförda tillsynen föranle-
der tillsynspåföljder, kan stödansökan inte 
återtas. I övriga fall kan ansökan återtas 
fram till den första utbetalning som grundar 
sig på ansökan i fråga.  

Återtagandet kan gälla hela stödansökan 
eller en del av ansökan. När det gäller stöd 
som söks i flera omgångar kan den sökande 
återta en ansökningsomgång under de be-
gränsningar som föreskrivs i 1 mom. Ansök-
ningar om stöd för växtproduktion kan inte 
återtas efter det att registreringsanmälan har 
skickats, om det i registreringsanmälan ingår 
ett fel som leder till påföljd. Återtagande av 
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en ansökan om stöd för växtproduktion får 
också göras skiftesvis. 

 
 
 26 § 

Bevarande av handlingar 

Den sökande ska under ansökningsåret och 
de fyra påföljande kalenderåren bevara så-
dana handlingar i original som hänför sig till 
ansökan om stöd och som inte ges in till den 
stödbeviljande myndigheten i form av bilagor 
till stödansökan. 

Landsbygdsverket får meddela närmare fö-
reskrifter om de handlingar enligt 1 mom. 
ska ska bevaras. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den     20  . 

 
————— 
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Lag 
om ändring av 12 och 14 § i lagen om ersättande av skördeskador 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ersättande av skördeskador (1214/2000) 12 och 14 § som följer: 

 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 

12 §  

Tillämpning av annan lagstiftning 

I fråga om beviljande, betalning, återkrav, 
rättelse och tillsyn som gäller de ersättningar 
som avses i denna lag iakttas lagen om förfa-
randet vid skötseln av stöduppgifter i fråga 
om landsbygdsnäringar (1336/1992). Genom 
förordning av jord- och skogsbruksministeriet 
utfärdas närmare bestämmelser om förfaran-
det vid tillsynen. 

12 §  

Tillämpning av annan lagstiftning 

I fråga om beviljande, betalning, återkrav, 
rättelse och tillsyn som gäller de ersättningar 
som avses i denna lag iakttas lagen om verk-
ställighet av jordbruksstöd ( / ). Närmare be-
stämmelser om förfarandet vid tillsynen ut-
färdas genom förordning av statsrådet. 
 
 

 
 

14 §  

Ändringssökande 

Ändring i ett beslut som kommunens lant-
bruksnäringsmyndighet fattat med stöd av 
denna lag får sökas i den ordning som anges i 
lagen om förfarandet vid skötseln av stöd-
uppgifter i fråga om landsbygdsnäringar. 

14 §  

Ändringssökande 

Ändring i ett beslut som kommunens 
landsbygdsnäringsmyndighet fattat med stöd 
av denna lag får sökas på det sätt som anges i 
lagen om verkställighet av jordbruksstöd. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den     20  . 

————— 
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6 
 
 
 

Lag 
om ändring av 16 § i lagen om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av 

landsbygden  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden 

(532/2006) 16 § som följer: 
 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 

16 §  

Attesterande myndighet 

Bestämmelser om hur en attesterande myn-
dighet enligt artikel 7 i finansieringsförord-
ningen utses, om myndighetens uppgifter och 
om dess befogenheter finns i lagen om verk-
ställighet av Europeiska gemenskapens ge-
mensamma jordbrukspolitik (1100/1994). 

16 §  

Attesterande organ 

När det gäller att utse attesterande organ 
enligt artikel 7 i finansieringsförordningen 
samt organets uppgifter och befogenheter 
tillämpas vad som i lagen om verkställighet 
av jordbruksstöd ( / ) föreskrivs om atteste-
rande organ. 

——— 
Denna lag träder i kraft den     20  . 

————— 
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Lag 
om ändring av 2 § i veterinärvårdslagen 

 
 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i veterinärvårdslagen (765/2009) 2 § 2 mom. som följer: 

 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 
 

2 § 

Tillämpningsområde 

— — — — — — — — — — — — — —  
Bestämmelser om tillsyn som hör till till-

lämpningsområdet för denna lag finns dessut-
om i livsmedelslagen (23/2006), lagen om 
djursjukdomar (55/1980), lagen om bekämp-
ning av djursjukdomar, som med lätthet spri-
da sig (488/1960), djurskyddslagen 
(247/1996), lagen om transport av djur 
(1429/2006), lagen om medicinsk behandling 
av djur (617/1997) och lagen om verkställig-
het av systemet med samlat gårdsstöd 
(557/2005). 

2 § 

Tillämpningsområde 

— — — — — — — — — — — — — —  
Bestämmelser om tillsyn som hör till till-

lämpningsområdet för denna lag finns dess-
utom i livsmedelslagen (23/2006), lagen om 
djursjukdomar (55/1980), lagen om bekämp-
ning av djursjukdomar, som med lätthet spri-
da sig (488/1960), djurskyddslagen 
(247/1996), lagen om transport av djur 
(1429/2006), lagen om medicinsk behandling 
av djur (617/1997) och lagen om verkställig-
het av jordbruksstöd ( / ). 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den     20  . 

 
————— 
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