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Statsrådets förordning

Nr 494

om ändring av 25 § i reglementet för statsrådet

Given i Helsingfors den 26 april 2007

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från statsrådets kansli,
ändras i reglementet för statsrådet av den 3 april 2003 (262/2003) 25 §, sådan den lyder

delvis ändrad i förordning 1235/2005, som följer:

25 §

Utrikes- och säkerhetspolitiska ministerut-
skottet

Statsministern är ordförande för utrikes-
och säkerhetspolitiska ministerutskottet och
övriga ledamöter är utrikesministern, för-
svarsministern och högst fyra andra ministrar
som statsrådet förordnar. När en minister har
förordnats för behandling av ärenden som hör

till utrikesministeriets ansvarsområde är
också denna minister ledamot i utskottet.

Inrikesministern deltar i behandlingen av
ärenden i utskottet när frågor som har sam-
band med ministerns ansvarsområde behand-
las. Också någon annan minister kan delta i
behandlingen av ett ärende, om det har sam-
band med frågor som hör till ministerns an-
svarsområde.

I utrikes- och säkerhetspolitiska utskottet
skall förberedelsevis behandlas viktiga ären-
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den som gäller utrikes- och säkerhetspoliti-
ken och viktiga ärenden av annat slag vilka
gäller Finlands relationer till främmande
makter, viktiga ärenden gällande den inre
säkerheten i anslutning därtill samt viktiga
ärenden som gäller totalförsvaret. Utskottet

behandlar också frågor som gäller samord-
ningen av ärenden som hör till dess uppgifts-
område.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj
2007.

Helsingfors den 26 april 2007

Statsminister Matti Vanhanen

Regeringsråd Seija Salo
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Statsrådets förordning

Nr 495

om ändring av 2 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli

Given i Helsingfors den 26 april 2007

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från statsrådets kansli,
ändras i statsrådets förordning av den 4 april 2007 om statsrådets kansli (393/2007) 2 § som

följer:

2 §

Statligt ägda bolag som lyder under statsrå-
dets kansli

Följande bolag hör till statsrådets kanslis
ansvarsområde:

Altia Abp, Arek Oy, Art and Design City
Helsinki Oy Ab, Boreal Växtförädling Ab,
Edita Abp, Eka-kiinteistöt Oy, Ekokem Oy
Ab, FCG Finnish Consulting Group Oy,
Fingrid Oyj, Finnair Abp, Fortum Abp, Ga-
sum Oy, Haus kehittämiskeskus Oy, Kemi-
joki Oy, Kemira Oyj, Kemira GrowHow Oyj,
Metso Abp, Motiva Oy, Neste Oil Abp,

OMX Abp, Outokumpu Oyj, Patria Abp, Ab
Myntverket i Finland, Raskone Oy, Rau-
taruukki Abp, Sampo Abp, Santapark Oy,
Silta Oy, Solidium Oy, Sponda Oyj, Stora
Enso Oyj, Posten Finland Abp, Finska cen-
tralen för utsädespotatis Ab, Suomen Viljava
Oy, TeliaSonera AB, Tietokarhu Oy, Vapo
Oy, VR-Group Ab, Vuotekno Oy och Wood
Focus Oy.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj
2007.

Åtgärder som verkställigheten av förord-
ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 26 april 2007

Statsminister Matti Vanhanen

Äldre regeringssekreterare Kari Peltonen

1517



Statsrådets förordning

Nr 496

om ändring av statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet

Given i Helsingfors den 26 april 2007

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,
ändras i statsrådets förordning av den 11 december 2003 om jord- och skogsbruksministeriet

(1061/2003) 1 § 13 och 14 punkten, rubriken för 2 § och 2 § 1 mom. samt 3 § 2 mom., av dem
rubriken för 2 § och 2 § 1 mom., sådana de lyder i förordning 276/2006, samt

fogas till 1 § en ny 15 och en ny 16 punkt och till 3 § ett nytt 3 mom. som följer:

1 §

Ministeriets uppgifter

Till jord- och skogsbruksministeriets upp-
gifter hör
— — — — — — — — — — — — —

13) de uppgifter för den behöriga myndig-
heten som gäller garantisektionen vid Euro-
peiska utvecklings- och garantifonden för
jordbruket,

14) de delegerade uppgifter för förvalt-
ningsmyndigheten som gäller utvecklings-
sektionen vid Europeiska utvecklings- och
garantifonden för jordbruket och de uppgif-
ter för förvaltningsmyndigheten som gäller
gemenskapsinitiativet LEADER+,

15) de uppgifter för den behöriga myndig-
heten som gäller Europeiska garantifonden
för jordbruket och Europeiska jordbruksfon-
den för landsbygdsutveckling (EJFLU) och
de uppgifter för förvaltningsmyndigheten
som gäller programmet för utveckling av
landsbygden på det finländska fastlandet,
samt

16) de uppgifter för förvaltningsmyndighe-
ten, den attesterande myndigheten och till-
synsmyndigheten som gäller Europeiska fis-

kerifonden och de uppgifter för förvaltnings-
myndigheten och den utbetalande myndighe-
ten som gäller det samlade programdoku-
mentet för Fonden för fiskets utveckling.

2 §

Ämbetsverk, inrättningar och andra organ
inom ministeriets ansvarsområde

Till jord- och skogsbruksministeriets an-
svarsområde hör

Landsbygdsverket
forskningscentralen för jordbruk och livs-

medelsekonomi
Forststyrelsen
Skogsforskningsinstitutet
vilt- och fiskeriforskningsinstitutet
Livsmedelssäkerhetsverket
Geodetiska institutet
lantmäteriverket
jord- och skogsbruksministeriets informa-

tionstjänstcentral
landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd
veterinärmedicinska skadenämnden
interventionsfonden för jordbruket
gårdsbrukets utvecklingsfond.

— — — — — — — — — — — — —
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3 §

Ministeriets organisation

— — — — — — — — — — — — —
Vid ministeriet finns dessutom följande

fristående enheter som lyder direkt under
kanslichefen: enheten för internationella
ärenden, enheten för förvaltning och perso-
nalfrågor, ekonomienheten, dataadministra-
tionsenheten och informationsenheten.

Intern revision lyder direkt under kansli-
chefen.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj
2007.

Åtgärder som verkställigheten av denna
förordning förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 26 april 2007

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare Riitta Itkonen
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Statsrådets förordning

Nr 497

om ändring av 2 § i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet

Given i Helsingfors den 26 april 2007

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,
ändras i statsrådets förordning av den 22 maj 2003 om kommunikationsministeriet

(405/2003) 2 §, sådan den lyder i förordning 736/2006, som följer:

2 §

Ämbetsverk, inrättningar och andra organ
som lyder under ministeriet

Till ministeriets ansvarsområde hör:
1) Vägförvaltningen,
2) Sjöfartsverket,
3) Fordonsförvaltningscentralen,
4) Luftfartsförvaltningen,
5) Banförvaltningscentralen,
6) Järnvägsverket,

7) Kommunikationsverket,
8) Havsforskningsinstitutet,
9) Meteorologiska institutet,
10) förvaltningsnämnden för Saima kanal,
11) Vägverket,
12) Luftfartsverket,
13) Lotsverket,
14) Rederiverket, samt
15) Trafikskyddet.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj
2007.

Helsingfors den 26 april 2007

Trafikminister Anu Vehviläinen

Förvaltningsdirektör Päivi Viippola
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Statsrådets förordning

Nr 498

om skyddsupplag för bränntorv

Given i Helsingfors den 26 april 2007

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet,
föreskrivs med stöd av lagen av den 30 mars 2007 om skyddsupplag för bränntorv (321/2007):

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på sådan
skyddsupplagring av bränntorv som avses i
lagen om skyddsupplag för bränntorv
(321/2007).

2 §

Framställan om inrättande av skyddsupplag

En framställning om inrättande av ett
skyddsupplag för bränntorv skall göras skrift-
ligen till Försörjningsberedskapscentralen
före utgången av oktober månad det år då
bränntorven har brutits.

Framställningen skall innehålla
1) uppgift om storleken hos skyddsuppla-

get specificerad enligt energiinnehållet i den
bränntorv som skall upplagras,

2) en plan över de torvmarker och torv-
stackar som skall höra till skyddsupplaget i
fråga,

3) en redogörelse för den mängd bränntorv
som leverantören av bränntorv under de tre
föregående åren har levererat till värme- och
elproduktionsanläggningar,

4) uppgift om sådana befintliga avtal om
skyddsupplag för bränntorv som leverantören
av bränntorv har ingått.

3 §

Innehållet i avtal om skyddsupplag

Avtal om skyddsupplag skall innehålla föl-
jande villkor:

1) en av uppläggaren given förbindelse om
inrättande och upprätthållande av ett skydds-
upplag för bränntorv i enlighet med lagen om
skyddsupplag för bränntorv samt ett omnäm-
nande om att skyddsupplagringen betraktas
som sådan tjänst av allmänt ekonomiskt in-
tresse som avses i artikel 86.2 i EG-fördraget,

2) handelsnamnet på den bränntorv som
skall upplagras samt dess totala mängd och
lägsta kvalitet vid den tidpunkt då avtalet
upphör att gälla,

3) de särskilda villkor som eventuellt för-
orsakas av kvaliteten på den bränntorv som
skall upplagras,

4) en tillräckligt noggrann kartskiss över
eller annan framställning av upplagsplatserna
för den bränntorv som omfattas av avtalet,

5) en plan över lagercirkulationen för den
bränntorv som skall upplagras,

6) Försörjningsberedskapscentralens rätt
att bekanta sig med uppläggarens material-
och lagerbokföring samt vid behov göra kon-
troller och mätningar på upplagsplatserna i
anslutning till verkställigheten av avtalet.

I avtal om skyddsupplag kan dessutom in-
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tas avtalsspecifika villkor som är av bety-
delse för uppnåendet av syftet med skydds-
upplagringen.

4 §

Bestämmande av mängden och kvaliteten i
fråga om bränntorv

Skyddsupplagets storlek bestäms utgående
från energiinnehållet i den bränntorv som
finns upplagrad med hjälp av sådana mät-
nings- och beräkningsmetoder som är allmänt
godkända inom branschen och verifierbara.

Kvaliteten på den bränntorv som finns
upplagrad skall bestämmas i enlighet med
den av Nordic Innovation Centre den 1 sep-
tember 2006 utgivna kvalitetshandboken för
energitorv (NT ENVIR 009.fi) eller en senare
upplaga av denna.

5 §

Kvaliteten på den bränntorv som upplagras

Den bränntorv som upplagras skall vara av
sådan kvalitet att torven förblir användbar
avtalsperioden ut. Kraven beträffande den
kvalitet som bränntorven förutsätts ha vid
tidpunkten för avtalets utgång skrivs in i av-
talet om skyddsupplag uttryckta som netto-
värmevärde och fuktighetsklass.

6 §

Bestämmande av upplagsnivån och lagercir-
kulation för bränntorv

Nettovärmeeffekten hos en enskild torv-
stack bestående av frästorv som godkänns för
ett avtal om skyddsupplag skall uppgå till
minst 5 000 megawattimmar och nettovärme-
effekten hos en enskild torvstack bestående
av stycketorv till minst 2 000 megawattim-
mar.

Mängden bränntorv i en enskild torvstack
får inte under avtalsperioden underskrida det
energiinnehåll som fastställts för stacken i
fråga i avtalet om skyddsupplag.

Uppläggaren får låta den bränntorv som
finns i skyddsupplag cirkulera i affärsverk-
samheten, om mängden av och kvaliteten på
den bränntorv som finns upplagrad fortlö-

pande uppfyller villkoren i avtalet om
skyddsupplag. Cirkulationen skall verkställas
årligen efter produktionsperiodens slut och
omfatta hela torvstackar. I samband med la-
gercirkulationen får dock det avtalsenliga an-
talet torvstackar ändras. Nya torvstackar som
skall ingå i ett skyddsupplag skall märkas ut
innan de gamla torvstackarna tas i bruk. Ar-
betskrafts- och näringscentralen skall under-
rättas om lagercirkulationen av bränntorv i
det närmast följande månadsmeddelandet.

7 §

Ansökan om ersättning för skyddsupplagring
och betalning av ersättningen

Försörjningsberedskapscentralen betalar
årligen på ansökan en ersättning för skydds-
upplagringen för en betalningsperiod som
börjar den 1 maj det år som föregår betal-
ningen eller den dag då avtalet om skydds-
upplag träder i kraft och som avslutas den 30
april. Den sista betalningsperioden avslutas
den dag då avtalet om skyddsupplag upphör
att gälla.

Ansökan om betalning av ersättning för
skyddsupplagringen skall lämnas till Försörj-
ningsberedskapscentralen inom tre månader
från utgången av respektive utbetalningspe-
riod. Ingen ersättning för skyddsupplagring
utbetalas om ansökan inte har lämnats inom
den föreskrivna tiden.

Till ansökan om betalning skall fogas
1) en redovisning av mängden bränntorv

som under betalningsperioden funnits i
skyddsupplaget specificerad enligt den lägsta
mängden torv under respektive månad,

2) en redovisning av de totala mängderna
av bränntorv som uppläggaren producerar per
år,

3) en redovisning av de mängder av bränn-
torv som uppläggaren levererat till el- och
värmeproduktionsinrättningar specificerade
enlig kund,

4) en redogörelse för tillstånd att använda
det skyddsupplag som ansökan gäller.

8 §

Material- och lagerbokföring

Uppläggaren skall ha material- och lager-
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bokföring över sina skyddsupplag, vilka skall
bokföras stackvis. Bokföringen kan utgöra en
del av uppläggarens allmänna material- och
lagerbokföring.

9 §

Meddelanden om skyddsupplag

Uppläggaren är skyldig att kalendermå-
nadsvis tillställa arbetskrafts- och näringscen-
tralen ett meddelande om samtliga skydds-
upplagringsavtal. Meddelandet skall inne-
hålla uppgift om de mängder av bränntorv
som finns upplagrade inom arbetskrafts- och
näringscentralens verksamhetsområde speci-
ficerade stackvis enligt den lägsta mängden
torv per stack under respektive månad. Det
månatliga meddelandet skall lämnas före ut-
gången av den kalendermånad som följer ef-
ter den månad som meddelandet avser.

10 §

Tillstånd att använda skyddsupplag

En ansökan om tillstånd att få använda ett
skyddsupplag skall innehålla en redogörelse
för de grunder på vilka ansökningen baserar

sig samt deras inverkan på uppläggarens pro-
duktion av bränntorv. I ansökan skall dess-
utom anges tidpunkten för användningen av
upplaget samt en specifikation av de torv-
stackar för vilka användningstillstånd söks.
Dessutom kan en plan för komplettering av
skyddsupplaget så att det återfår sin ur-
sprungliga nivå presenteras.

I ett användningstillstånd för skyddsupplag
skall de torvstackar som får tas i bruk enligt
tillståndet specificeras samt planen för kom-
plettering av skyddsupplaget bekräftas vid
behov.

11 §

Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 maj
2007.

En leverantör av bränntorv kan göra en
framställning till Försörjningsberedskapscen-
tralen om inrättande av ett skyddsupplag för
den bränntorv som brutits under 2006 års
produktionsperiod. Framställningen skall gö-
ras senast den 31 maj 2007. För ett skydds-
upplag som inrättats på detta sätt utgår en
ersättning för skyddsupplagring från och med
den 1 maj 2007.

Helsingfors den 26 april 2007

Minister Mari Kiviniemi

Konsultativ tjänsteman Arto Rajala
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Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Nr 499

om registrering av ursprungssorter

Given i Helsingfors den 23 april 2007

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § i lagen av
den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbruks-
politik (1100/1994) och 5 § 6 mom. i lagen av den 29 december 1994 om landsbygdsnärings-
registret (1515/1994):

1 §

Förordningens syfte

Syftet med denna förordning är att reglera
registreringen av lantsorter, gamla handels-
sorter och ändrade stammar av handelssorter
av stråsäd och vallväxter i ursprungsväxtre-
gistret som är ett i lagen om landsbygdsnär-
ingsregistret (1515/1994) avsett funktionellt
underregister till landsbygdsnäringsregistret.
Vid registerföringen skall nämnda lag samt
de bestämmelser och föreskrifter som utfär-
dats med stöd av den iakttas.

2 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på registrering
av ursprungssorter, om vilken föreskrivs i
54 § 1 mom. i statsrådets förordning om
kompensationsbidrag och miljöstöd för jord-
bruket åren 2007—2013 (366/2007).

3 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) ursprungsväxter lantsorter, gamla han-

delssorter eller ändrade stammar av gamla
handelssorter,

2) lantsorter stammar av stråsäd samt vall-
och foderväxter som avses i jord- och skogs-
bruksministeriets förordning om handel med
utsäde av lantsorter av stråsäd samt vall- och
foderväxter (nr 117/00) vilka odlats länge på
samma lägenhet eller område och vilka till
största delen har ett annat ursprung än sådana
kända gamla handelssorter som är vetenskap-
ligt förädlade,

3) gamla handelssorter sorter som har
uppstått som ett resultat av vetenskapligt
växtförädlingsarbete genom olika förädlings-
metoder och förädlats för odlingsförhållan-
dena i Finland men strukits ur Finlands natio-
nella sortlista, och

4) ändrade stammar av gamla handelssor-
ter sorter som har odlats länge på samma
lägenhet så, att sortens ursprungliga egenska-
per har ändrats när sorten har anpassat sig till
förhållandena på lägenheten.

4 §

Registrering

Livsmedelssäkerhetsverket, nedan Evira,
upprätthåller ursprungsväxtregistret för klar-
läggande av om en sort som omfattas av
ansökan om avtal enligt 54 § i statsrådets
förordning om kompensationsbidrag och mil-
jöstöd för jordbruket åren 2007—2013 är så-
dan att ett avtal om odling av ursprungssorter
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i enlighet med förordningen kan ingås om
odling av sorten i fråga.

En sort kan registreras i ursprungsväxtre-
gistret för en sökande genom Eviras registre-
ringsbeslut, om

1) sorten är en ursprungssort,
2) det för sorten har gjorts en sortunder-

sökning som utförts av Evira eller någon
annan motsvarande myndighet och i vilken
sorten har konstaterats vara tillräckligt åt-
skiljbar från andra kända sorter och tillräck-
ligt enhetlig och beständig,

3) sorten inte är upptagen i Finlands natio-
nella eller i någon annan motsvarande sort-
lista,

4) den inte har ett gällande sortskydd,
5) namnet på sorten inte bryter mot lag,

ordning eller god sed och inte kan förväxlas
med namnet på en annan sort i samma art-
grupp, ett varumärke eller ett firmanamn,

6) den som ansöker om registrering har
förutsättningar för att upprätthålla sorten,
samt

7) sökanden har presenterat en godtagbar
motivering för sin äganderätt till sorten.

Evira publicerar två gånger om året, i mars
och september, i facktidningar för lantbruket
namnen på de sorter som är upptagna i regist-
ret samt innehavarna av registreringen och
upprätthållarna av sorterna.

5 §

Registreringsansökan

För registreringen skall en skriftlig ansö-
kan göras, som skall ges in till Evira. Det har
inte fastställts någon ansökningstid utan an-
sökningar kan sändas in året runt.

I ansökan skall antecknas åtminstone föl-
jande uppgifter:

1) sökandens namn och adress,
2) kommun och lägenhetssignum,
3) art och sortnamn,
4) sortens utvecklingshistoria,
5) sökandens detaljerade motivering till

hans eller hennes äganderätt till den ur-
sprungsväxt som presenteras i ansökan,

6) resultaten av den sortundersökning som
Evira har utfört, om en sådan har utförts, och

7) sökandens samtycke till att de registre-
ringsuppgifter som gäller honom eller henne

publiceras beträffande sortnamnet samt nam-
net på innehavaren av registreringen och upp-
rätthållaren av sorten.

Sökanden kan vid behov komplettera sin
ansökan.

6 §

Registreringsbeslut

Evira fattar på grundval av ansökan ett
beslut om registrering efter att resultaten av
sortundersökningen har blivit färdiga. Regi-
streringsbeslutet är avgiftsbelagt. Om storle-
ken på avgiften bestäms i jord- och skogs-
bruksministeriets förordning om Livsmedels-
säkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer
(296/2006). Registreringsbeslutet sänds till
sökanden med en betalningsanvisning.

I registreringsbeslutet och ursprungsväxt-
registret skall antecknas åtminstone följande
uppgifter:

1) sökandens namn och adress,
2) art och sortnamn,
3) vilken i 3 § 2—4 punkten avsedd sort-

form det är fråga om,
4) datum när ansökan har lämnats in och

registreringsbeslutet har fattats, och
5) namn och adress för upprätthållaren av

sorten.
Registreringen är giltig så länge som förut-

sättningarna för registreringen finns eller tills
den person som fått registreringen eller hans
eller hennes representant skriftligen anmäler
att han eller hon avstår från den.

7 §

Upprätthållande av sorten och hävning av
registreringen

Angående en registrerad sort kan ingås ett
avtal om upprätthållande med Evira. Inneha-
varen av registreringen kan överföra upprätt-
hållandet av sorten till en annan person, som
förbinder sig att uppfylla förpliktelsen att
upprätthålla sorten. Den nya upprätthållaren
skall anmäla ändringar i upprätthållandet till
Evira. Evira har rätt att förbjuda överföring
av sorten, om de krav som ställs i denna
förordning inte uppfylls efter överföringen.

En person eller en sammanslutning som
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antecknats i registret och som har fått rätten
att upprätthålla sorten är skyldig att upprätt-
hålla sorten. Om upprätthållaren av sorten
inte klarar av att producera sådant förök-
ningsmaterial av sorten vars sortkännetecken
motsvarar den registrerade sortens känne-
tecken eller upprätthållaren av sorten inte
sänder Evira nödvändiga utredningar om att
sorten upprätthålls på ändamålsenligt sätt och
inte tillåter att metoderna för upprätthållande
granskas, hävs avtalet om upprätthållande av
sorten.

Evira utför på brukningsenheten de kon-
troller som föreskrivs i jord- och skogsbruks-
ministeriets förordning om handel med ut-
säde av lantsorter av stråsäd samt vall- och
foderväxter och de kontroller som förutsätts i
specialstödsavtalet om odling av ursprungs-
sorter.

8 §

Användning av registreringsanmälan vid till-
synen

Evira skall sända tillsynsdokumenten för
sorten i fråga till arbetskrafts- och närings-
centralerna i fråga för att användas vid kon-
trollen av jordbrukarnas specialstödsavtal i
samband med miljöstödet för jordbruket.

9 §

Ändringssökande

I ett beslut som en myndighet fattat med

stöd av denna förordning får ändring sökas
genom besvär hos landsbygdsnäringarnas be-
svärsnämnd med iakttagande av vad som i
förvaltningsprocesslagen (586/1996) före-
skrivs om sökande av ändring.

Ändring i beslut av landsbygdsnäringarnas
besvärsnämnd får sökas genom besvär hos
högsta förvaltningsdomstolen med iaktta-
gande av vad som i förvaltningsprocesslagen
föreskrivs om sökande av ändring.

10 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 30
april 2007. Åtgärder som verkställigheten av
förordningen förutsätter får vidtas innan för-
ordningen träder i kraft.

Genom denna förordning upphävs jord-
och skogsbruksministeriets förordning av den
29 maj 2001 om registrering av ursprungssor-
ter (437/2001).

11 §

Övergångsbestämmelse

Denna förordning tillämpas också på avtal
om odling av ursprungssorter enligt 26 §
1 mom. i jord- och skogsbruksministeriets
förordning om specialstöd i samband med
miljöstödet för jordbruk (647/2000) och på
den registrering av ursprungssorter som avta-
let förutsätter.

Helsingfors den 23 april 2007

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör Suvi Ruuska
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Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Nr 500

om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd i samband
med miljöstödet för jordbruk

Given i Helsingfors den 23 april 2007

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut
ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 30 juni 2000 om specialstöd i

samband med miljöstödet för jordbruk (647/2000) 9 § 1 mom. och 24 § 8 mom., av dessa
lagrum 9 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 247/2004 och 24 § 8 sådant det lyder i
förordning 886/2002, som följer:

9 §

Ansökan om årlig utbetalning av specialstöd
och betalning av specialstöd

Utbetalning av specialstöd skall sökas årli-
gen räknat från det år som följer efter det år
då avtalet om specialstöd har ingåtts. Ansö-
kan skall göras i den årliga ansökan som
gäller arealstöd. Om jordbrukaren inte ansö-
ker om sådana stöd som avses i ansökan om
arealstöd, skall utbetalning sökas separat ge-
nom en skriftlig ansökan eller anmälan som
lämnas in till TE-centralens landsbygdsavdel-
ning. Jordbrukaren skall lämna in en sådan
separat ansökan eller anmälan som avses här
till TE-centralen senast den sista dagen för
inlämnande av den årliga ansökan om areal-
stöd. Specialstöd kan under avtalsperioden
betalas en gång för varje avtalsår och högst
så många gånger som motsvarar antalet av-
talsår.
— — — — — — — — — — — — —

24 §

Avtal om uppfödning av lantraser

— — — — — — — — — — — — —
Avtalet kan justeras med avseende på djur-

antalet från avtalsårets ingång, det vill säga
räknat från den 1 juni, varvid höns som god-
känns i avtalet skall vara minst ett halvt år
gamla och övriga djur minst ett år gamla.
Istället för avelssto eller stamboksprövad
hingst kan endast antingen avelssto eller
stamboksprövad hingst godkännas. Ansökan
om ökning av djurantalet skall göras separat
hos TE-centralen senast den sista ansök-
ningsdagen av arealstöd på jord- och skogs-
ministeriets blankett nummer 218E.

Denna förordning träder i kraft den 30
april 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förord-
ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 23 april 2007

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör Suvi Ruuska
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Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Nr 501

om fördelning av anslagen för kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket vid
ansökan 2007 i fråga om förbindelser och avtal som överförs från programperioden

2000—2006

Given i Helsingfors den 25 april 2007

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 2 mom.
samt 11 § 3 och 4 mom. i lagen av den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar
(329/1999), sådana de lyder, 7 § 2 mom. i lag 274/2003 samt 11 § 3 och 4 mom. i lag 44/2004:

1 §

Införlivande av nya områden med förbindel-
ser som ingåtts under programperioden

2000—2006

På grund av de knappa anslagen godkänns
i fråga om kompensationsbidrags- och miljö-
stödsförbindelser som ingåtts under program-
perioden 2000—2006 och gäller 2007 inte
som stödberättigande några sådana åkerområ-
den som tidigare inte har varit stödberätti-
gande. Enligt bestämmelserna om dessa för-
bindelser kan till förbindelserna dock fogas
icke stödberättigande åkerarealer som härrör
från sådana jordbrukare över 65 år som inte
har förbundit sig vid stödet i fråga och åker-
arealer som har erhållits vid nyskifte.

2 §

Överföring av förbindelse

En förbindelse som gäller en gårdsbruks-
enhet kan överföras, om besittningsrätten till
hela den gårdsbruksenhet som omfattas av
förbindelsen överförs och den nya innehava-
ren uppfyller de villkor som föreskrivs för

mottagare av stöd. Om en jordbrukare eller
make som uppfyller förbindelsens ålderskrav
har fyllt 65 år 2006 och besittningsrätten till
hela gårdsbruksenheten 2007 före inläm-
ningen av den årliga stödansökan överförs på
gårdsbruksenhetens nya innehavare, kan
gårdsbruksenhetens förbindelse i fråga, som
var i kraft 2006, överföras på den nya inneha-
varen.

3 §

Införlivande av nya områden med ett avtal
om ekologisk produktion eller ekologisk hus-

djursproduktion

Till gällande avtal enligt 25 och 25 a § i
statsrådets förordning om kompensationsbi-
drag och miljöstöd för jordbruket (644/2000)
som har börjat 2005 eller 2006 kan på ansö-
kan fogas nya åkerområden 2007, förutsatt
att jordbrukaren ingår en ny förbindelse att
iaktta de bas- och tilläggsåtgärder i samband
med miljöstödet för jordbruket som anges i
lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för
jordbruket samt om vissa andra stöd som har
samband med förbättrande av miljöns och
landsbygdens tillstånd (1440/2006). De nya
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åkrar som fogas till avtalet skall vara sådana
som är stödberättigande 2007, enligt en för-
bindelse om bas- och tilläggsåtgärder i sam-
band med miljöstödet för jordbruket som av-
ses i den sistnämnda lagen, eller för vilkas
del ansökan om stödberättigande kan göras
och godkännas 2007. Omläggningen av de
nya åkerområdena till ekologisk produktion
skall ske samtidigt enligt det ursprungliga
avtalets övergångstidtabell.

Ett nytt ersättande avtal om ekologisk pro-
duktion eller husdjursproduktion enligt den
lag som nämns i 1 mom. kan ingås, om den
åkerareal som önskas bli fogad till ett
2003—2005 eller 2006 ingånget avtal ensam

eller tillsammans med de arealer som god-
känts för avtalet tidigare avtalsår överstiger
50 procent av det tidigare avtalets avtalsareal.
Den åker som godkänns i avtalet skall upp-
fylla de krav som ställs i 1 mom.

4 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 30
april 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förord-
ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 25 april 2007

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare Maija Kaukonen
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