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Statsrådets förordning

416/2013

om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av systemet för jordbruksrådgiv-
ning

Utfärdad i Helsingfors den 13 juni 2013

I enlighet med statsrådets beslut
upphävs i statsrådets förordning om verkställighet av systemet för jordbruksrådgivning

(1011/2006) 6 §, sådan den lyder i förordning 338/2008, och
ändras 3 § och 4 § 1 mom., av dem 4 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 338/2008, som

följer:

3 §

Jordbruksrådgivning

De frågor som avses i 25 § 1 mom. i lagen
om Europeiska unionens direktstöd till jord-
bruket (193/2013) och om vilka rådgivning
ges, har delats upp i följande sju rådgivnings-
moduler

1) kravet på god jordbrukshävd och goda
miljöförhållanden,

2) miljöförfattningar,
3) identifiering och registrering av djur,
4) växtskyddsmedel,
5) livsmedel,
6) foder, samt
7) djurens välbefinnande och anmälan om

djursjukdomar.

4 §

Förfarande för godkännande av rådgivare
och rådgivningsorganisationer

En rådgivare eller rådgivningsorganisation
som ansöker om godkännande som en i 44 § i
lagen om verkställighet av jordbruksstöd
(192/2013) avsedd rådgivare eller rådgiv-
ningsorganisation skall lämna en utredning
om att de krav på utbildning, arbetslivserfar-
enhet och rådgivningserfarenhet som förut-
sätts i lagen uppfylls. Rådgivaren eller råd-
givningsorganisationen skall dessutom med-
dela inom vilken rådgivningsmodul, på vilka
språk och inom vilket område rådgivning
kommer att tillhandahållas. Till ansökan skall
fogas en verksamhetsplan för rådgivningen.



En rådgivare skall med godkänt resultat av-
lägga ett prov som arrangeras av Lands-
bygdsverket innan han eller hon godkänns
som rådgivare inom en rådgivningsmodul.
Avläggande av ett prov med godkänt resultat
förutsätter rätt svar på minst 75 procent av de
frågor som ställts om varje delområde inom

tvärvillkoren. En rådgivningsmodul kan inne-
fatta flera delområden.
— — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 18 juni
2013.

Helsingfors den 13 juni 2013

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska
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