
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 14 april 2014

Statsrådets förordning

297/2014

om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2014

Utfärdad i Helsingfors den 10 april 2014

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om nationella stöd till
jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) samt 22 § 6 mom. och 23 § 4 mom. i lagen om
verkställighet av jordbruksstöd (192/2013):

1 kap.

Tillämpningsområde och definitioner

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om övervak-
ningen av sådana nationella stöd för växtpro-
duktion och nationella husdjursstöd inom
jordbruket och trädgårdsodlingen som anges i
följande förordningar av statsrådet:

1) statsrådets förordning om nationellt stöd
till södra Finland 2014 (13/2014), nedan för-
ordningen om nationellt stöd till södra Fin-
land,

2) statsrådets förordning om nordligt stöd
2014 (14/2014), nedan förordningen om
nordligt stöd,

3) statsrådets förordning om nationell til-
läggsdel till kompensationsbidraget för 2014
(45/2014),

4) statsrådets förordning om nationellt stöd
för biodling som utbetalas enligt antalet bi-
samhällen för 2014 (240/2014),

5) statsrådets förordning om nationellt stöd
för sockerbeta 2014 (44/2014).

Denna förordning tillämpas dock inte på
sådana stöd till trädgårdsodlingen som avses i
5 kap. i förordningen om nationellt stöd till
södra Finland och i 5 kap. i förordningen om
nordligt stöd.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) rådets förordning om gårdsstöd rådets

förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande
av gemensamma bestämmelser för system för
direktstöd för jordbrukare inom den gemen-
samma jordbrukspolitiken och om upprät-
tande 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,

2) tillämpningsförordningen kommissio-
nens förordning (EG) nr 1122/2009 om til-
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,

3) förordningen om identifiering Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr
1760/2000 om upprättande av ett system för
identifiering och registrering av nötkreatur
samt märkning av nötkött och nötköttspro-
dukter och om upphävande av rådets förord-
ning (EG) nr 820/97,

4) svin- och fjäderfäförordningen statsrå-



dets förordning om från produktionen fri-
kopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning
samt kompensation för strukturförändringar
inom svin- och fjäderfähushållning
(759/2008),

5) förordningen om registrering av får och
getter rådets förordning (EG) nr 21/2004 om
upprättande av ett system för identifiering
och registrering av får och getter och om
ändring av förordning (EG) nr 1782/2003
samt direktiven 92/102/EEG och
64/432/EEG,

6) får- och getregistret ett sådant register
som avses i artikel 3.1 d i förordningen om
registrering av får och getter och i 2 kap. i
lagen om ett system för identifiering av djur
(238/2010),

7) fårförteckning ett administrativt doku-
ment som skrivits ut ur får- och getregistret
och som avses i artikel 5 i förordningen om
registrering av får och getter och i 3 kap. i
lagen om ett system för identifiering av djur,

8) nötkreatursregistret systemet för identi-
fiering och registrering av nötkreatur enligt
förordningen om identifiering,

9) nötkreatursförteckning ett administrativt
dokument som skrivits ut ur nötkreatursre-
gistret och som avses i artikel 7 i förord-
ningen om identifiering,

10) icke odlad åker som sköts åkrar som
inte används för produktion och som kan
vara naturvårdsåkrar eller trädesåkrar,

11) naturvårdsåker icke odlad åker som
sköts och som med stödansökan har anmälts
som naturvårdsåker enligt programmet för
utveckling av landsbygden i Fastlandsfin-
land, och som kan bestå antingen av fleråriga
vallåkrar eller av mångfaldsåkrar som har
besåtts med frön till vilt- eller landskapsväx-
ter eller vall,

12) trädesåker icke odlad åker som sköts
och som kan bestå av grönträda, stubbträda
eller svartträda,

13) basskifte ett sådant i geografiskt hänse-
ende sammanhängande referensskifte enligt
artikel 2.27 i tillämpningsförordningen som
sökanden odlar och besitter,

14) jordbruksskifte ett enhetligt område
som hör till ett basskifte och på vilket en
växtart odlas för ett speciellt syfte, som sköts
som icke odlad åker eller som används för
andra ändamål,

15) djurgrupp dikor, dikokvigor som är
minst åtta månader och högst två år gamla,
dikokvigor som är över två år gamla, mjölk-
kor, kvigor som är minst sex månader och
högst två år gamla, kvigor som är över två år
gamla, tjurar och stutar som är minst sex
månader och högst två år gamla, tjurar och
stutar som är över två år gamla, slaktade
kvigor, slaktade tjurar och stutar, tackor som
är minst ett år gamla, tackor under ett år som
har lammat, hongetter som är minst ett år
gamla, hongetter under ett år som har fått
avkomma, avelsston inklusive ponnyston,
finska hästar som är minst ett år gamla eller
övriga hästar och ponnyer som är minst ett år
och högst tre år gamla.

2 kap.

Allmänna bestämmelser om övervakning

3 §

Förutsättningar för beviljande av stöd

Kontrollen av att förutsättningarna för be-
viljande av stöd uppfylls ska utföras med
iakttagande av vad som föreskrivs i artikel 20
i rådets förordning om gårdsstöd och i artikel
28 i tillämpningsförordningen.

4 §

Lägsta antal kontroller på plats

Av de gårdsbruksenheter som ansökt om
nationellt stöd för växtproduktion ska minst 5
procent kontrolleras på plats.

Av de gårdsbruksenheter som ansökt om
nationellt husdjursstöd för nötkreatur ska
minst 5 procent kontrolleras. Av de gårds-
bruksenheter som ansökt om nationellt hus-
djursstöd för tackor och hongetter ska minst
5 procent kontrolleras. Av de gårdsbruksen-
heter som ansökt om nationellt husdjursstöd
för hästar ska minst 5 procent kontrolleras.

Av de gårdsbruksenheter som ansökt om
från produktionen frikopplat stöd för svin-
och fjäderfähushållning ska minst 5 procent
kontrolleras.

Av de renslakterier som avses i 6 § 22
punkten i livsmedelslagen (23/2006) och de
slakterier som avses i 23 punkten i den para-
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grafen, där det har slaktats kvigor, tjurar och
stutar för vilka det har ansökts om nationellt
husdjursstöd, ska sammanlagt minst 10 pro-
cent kontrolleras. Kontrollen ska omfatta ett
urval på 2 procent av de kvigor, tjurar och
stutar som det ansökts om nationellt hus-
djursstöd för.

Av de sökande som ansökt om nationellt
stöd för biodling som utbetalas enligt antalet
bisamhällen ska minst 5 procent kontrolleras.

5 §

Kontroller på plats

Stickproven görs på det sätt som anges i
artikel 31 i tillämpningsförordningen.

6 §

Delområden för kontroller på plats

De gårdsbruksenheter som valts ut för kon-
troll i enlighet med 5 § ska kontrolleras i
fråga om arealbaserade stöd med iakttagande
av vad som föreskrivs i artikel 33 i tillämp-
ningsförordningen och i fråga om husdjurs-
stöd med iakttagande av vad som föreskrivs i
artikel 42 i tillämpningsförordningen.

Kontrollen av bisamhällen kan begränsas
till ett urval vars storlek är minst hälften av
de bisamhällen för vilka stöd har sökts. Om
en kontroll av ett urval bisamhällen visar en
skillnad på över 5 procent eller fler än två
bisamhällen jämfört med det inrapporterade,
ska övervakningen utvidgas till att gälla sö-
kandens alla bisamhällen.

7 §

Mätning av arealen på ett skifte

Vid mätning av arealen på ett bas- och
jordbruksskifte ska iakttas vad som före-
skrivs i 10–12 § i statsrådets förordning om
övervakning av arealbaserade stöd som helt
eller delvis finansieras av Europeiska unio-
nen (591/2007), nedan förordningen om
övervakning av arealbaserade stöd.

8 §

Kartor som används vid övervakningen

Vid övervakningen ska det användas så-

dana kartor som avses i 9 § i förordningen
om övervakning av arealbaserade stöd.

3 kap.

Övervakning av stöd för växtproduktion

9 §

Förutsättningarna för beviljande av stöd

Vid övervakningen ska det kontrolleras att
förutsättningarna för beviljande av stöd för
växtproduktion uppfylls.

10 §

Skiftesgränser

Vid kontroll av skiftesgränser ska 3 kap. i
förordningen om övervakning av arealbase-
rade stöd iakttas.

Vid övervakningen ska besittningen av
skiftet kontrolleras. Om besittningen av skif-
tet inte kan fastställas vid övervakningen,
förkastas skiftet.

11 §

Produktionssätt som beaktar produktionsför-
hållandena på orten

Vid övervakningen ska det kontrolleras att
produktionssätt med beaktande av produk-
tionsförhållandena på orten som anges i be-
stämmelser som utfärdats med stöd av lagen
om nationella stöd till jordbruket och träd-
gårdsodlingen (1559/2001), nedan stödlagen,
har iakttagits på gårdsbruksenheten.

12 §

Miljövillkor för nordligt stöd för växt-
produktion

Vid övervakningen ska det kontrolleras att
miljövillkoren enligt 9 § i förordningen om
nordligt stöd har iakttagits på gårdsbruksen-
heten.

13 §

Övervakning av hampa

Vid övervakningen av hampa och hampa-
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sorter som avses i artikel 39 i rådets förord-
ning om gårdsstöd och artikel 10 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 verkställandeförord-
ningen, ska det kontrolleras att växtbeståndet
bevaras och att alla villkor uppfylls enligt vad
som föreskrivs i artikel 13.1 i tillämpnings-
förordningen, artikel 10 i verkställandeför-
ordningen och artikel 39.1 i rådets förordning
om gårdsstöd.

4 kap.

Övervakning av husdjursstöd

14 §

Förutsättningar för beviljande av djurstöd

Vid övervakningen ska det kontrolleras att
förutsättningarna för beviljande av husdjurs-
stöd uppfylls.

I samband med övervakningen av natio-
nella husdjursstöd ska det kontrolleras att det
antal djur som anmälts i ansökan har funnits
på gårdsbruksenheten på dagen för faststäl-
lande av stöd och att djuren berättigar till
stöd.

Vid övervakningen ska det kontrolleras att
sedvanliga produktionssätt som anges i be-
stämmelser som utfärdats med stöd av stödla-
gen för det djurslag som stödet betalas för
iakttas på gårdsbruksenheten.

15 §

Nötkreatur

Vid övervakningen ska det kontrolleras att
nötkreaturen har registrerats i nötkreatursre-
gistret och att de har märkts. Nötkreaturen får
inte godkännas vid övervakningen om de inte
har registrerats eller märkts i enlighet med
stödvillkoren.

Vid övervakningen ska det kontrolleras att
nötkreaturen har bokförts på gårdsbruksenhe-

ten i enlighet med bestämmelser som utfär-
dats med stöd av lagen om nationella stöd till
jordbruket och trädgårdsodlingen.

Vid övervakningen ska iakttas vad som i
3 kap. i statsrådets förordning om övervak-
ning av djurbidrag som helt finansieras av
Europeiska unionen (592/2007), nedan för-
ordningen om övervakning av djurbidrag, fö-
reskrivs om kontroll av stödvillkoren i fråga
om nötkreaturs öronmärken, registrering, nöt-
kreatursförteckning, plats där djuren hålls,
ålder, kön, ras och kalvning.

Vid övervakningen av inköps- och försälj-
ningsfakturor och andra handlingar iakttas
12 § i förordningen om övervakning av djur-
bidrag.

16 §

Tackor och hongetter

Vid övervakningen ska det kontrolleras att
tackorna och hongetterna har registrerats i
får- och getregistret i enlighet med lagen om
ett system för identifiering av djur och enligt
bestämmelser som utfärdats med stöd av la-
gen om förfarandet vis skötseln av stödupp-
gifter i fråga om landsbygdsnäringar
(1336/1992) och lagen om verkställighet av
Europeiska gemenskapens gemensamma
jordbrukspolitik (1100/1994). Vid övervak-
ningen ska det kontrolleras att tackorna och
hongetterna har märkts i enlighet med förord-
ningen om registrering av får och getter och
enligt bestämmelser som utfärdats med stöd
av lagen om förfarandet vis skötseln av stöd-
uppgifter i fråga om landsbygdsnäringar och
lagen om verkställighet av Europeiska ge-
menskapens gemensamma jordbrukspolitik.
Tackor och hongetter får inte godkännas vid
övervakningen om de inte har registrerats
eller märkts i enlighet med stödvillkoren.

Vid övervakningen ska det kontrolleras att
tackorna och hongetterna har bokförts på
gårdsbruksenheten i enlighet med bestäm-
melser som utfärdats med stöd av stödlagen.

Vid övervakningen under tackornas djur-
hållningsperiod ska det kontrolleras att de
förutsättningar för beviljande av stöd för
tackor som anges i 12 § i förordningen om
nationellt stöd till södra Finland och i 12 § i
förordningen om nordligt stöd uppfylls och
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att antalet stödberättigande tackor motsvarar
det antal tackor som anmälts i ansökan. Vid
övervakningen efter djurhållningsperioden
ska det med hjälp av får- och getregistret,
bokföring och verifikat klarläggas att förut-
sättningarna för beviljande av stöd uppfylls
och att det antal stödberättigande tackor som
anmälts i ansökan har funnits på gårds-
bruksenheten under hela djurhållningsperio-
den.

Vid övervakningen av inköps- och försälj-
ningsfakturor och andra handlingar iakttas
12 § i förordningen om övervakning av djur-
bidrag.

Om tackor har dött eller avlägsnats under
djurhållningsperioden ska det i samband med
övervakningen kontrolleras att en skriftlig an-
mälan om att antalet tackor har förändrats har
lämnats in till den kommunala landsbygdsnä-
ringsmyndigheten så som föreskrivs i be-
stämmelser som utfärdats med stöd av lagen
om nationella stöd till jordbruket och träd-
gårdsodlingen.

Vid övervakningen ska det kontrolleras att
getternas mjölkproduktion har bokförts på
gårdsbruksenheten i enlighet med bestäm-
melser som utfärdats med stöd av stödlagen.
Vid övervakningen kontrolleras det att de
bokförda uppgifterna är korrekta genom att
bokföringen jämförs med de inköps- och för-
säljningsfakturor samt andra handlingar på
gårdsbruksenheten som beviljandet av stödet
grundar sig på.

17 §

Hästar

Vid övervakningen ska det kontrolleras att
hästarna har bokförts på gårdsbruksenheten i
enlighet med bestämmelser som utfärdats
med stöd av stödlagen.

Vid övervakningen av nationellt husdjurs-
stöd för hästar ska följande kontrolleras un-
der den djurhållningsperiod för hästar som
avses i förordningen om nationellt stöd till
södra Finland och i 14 § 1 mom. i förord-
ningen om nordligt stöd:

1) de hästar som finns på gårdsbruksenhe-
ten vid tidpunkten för kontrollen,

2) innehavet och registreringen av hästarna
på basis av gårdsbruksenhetens bokföring

över djuren, det register som förs av Finlands
Hippos rf, den identitetshandling som avses i
bestämmelser som utfärdats med stöd av la-
gen om verkställighet av Europeiska gemen-
skapens gemensamma jordbrukspolitik och
lagen on djursjukdomar (55/1980) samt öv-
riga handlingar,

3) att de kännetecken som anmälts i den
identitetshandling som avses i 2 punkten eller
i stödansökan motsvarar de hästar som finns
på gårdsbruksenheten.

Vid övervakningen efter djurhållningspe-
rioden för hästar ska innehavet och registre-
ringen av hästarna kontrolleras på basis av
gårdsbruksenhetens bokföring över djuren,
det register som förs av Finlands Hippos rf,
identitetshandlingen och övriga handlingar.
Antalet djur under djurhållningsperioden ska
kontrolleras på basis av gårdsbruksenhetens
bokföring över djuren och det register som
förs av Finlands Hippos rf. Det ska kontrolle-
ras att de kännetecken som anmälts i stödan-
sökan eller till det register som förs av Fin-
lands Hippos rf motsvarar de hästar som an-
mälts i stödansökan och som finns på gårds-
bruksenheten vid tidpunkten för kontrollen.

Om en häst som antecknats i det register
som förs av Finlands Hippos rf inte enligt
registeruppgifterna är i sökandens besittning,
utbetalas inget stöd. Om en häst inte har
antecknats i registret i fråga och ingen tillför-
litlig utredning över hästens kännetecken och
över att hästen är i sökandens besittning har
lämnats tillsammans med stödansökan, utbe-
talas inget stöd.

18 §

Stöd för svin- och fjäderfähushållning

Vid övervakningen ska det kontrolleras att
svin och fjäderfä har bokförts på gårds-
bruksenheten i enlighet med bestämmelser
som utfärdats med stöd av stödlagen.

Vid övervakningen av från produktionen
frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushåll-
ning ska den referenskvantitet kontrolleras
som fastställts för gårdsbruksenheten i enlig-
het med 10 c och 10 d § i stödlagen.

Vid övervakningen av från produktionen
frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushåll-
ning ska det kontrolleras att det på gårds-
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bruksenheten bedrivs husdjursskötsel i enlig-
het med 10 § 1 mom. i svin- och fjäderfäför-
ordningen och att kravet på djurtäthet på
gårdsbruksenheten enligt 10 § 2—5 mom.
uppfylls.

19 §

Registrering av djurhållare

Vid övervakningen ska det kontrolleras att
gårdsbruksenheten är registrerad som djur-
hållare i fråga om nötkreatur i enlighet med
2 kap. i lagen om ett system för identifiering
av djur och bestämmelser som utfärdats med
stöd av lagen om verkställighet av Europe-
iska gemenskapens gemensamma jordbruks-
politik, i fråga om tackor i enlighet med 2
kap. i lagen om ett system för identifiering av
djur och förordningen om registrering av får
och getter samt i fråga om svinhushållning i
enlighet med bestämmelser som utfärdats
med stöd av lagen om ett system för identi-
fiering av djur. Vid övervakningen ska det
kontrolleras att sökanden i fråga om den
hönshushållning som bedrivs är registrerad
som djurhållare på det sätt som föreskrivs i
bestämmelser som utfärdats med stöd av la-
gen om ett system för identifiering av djur.
Om det vid övervakningen upptäcks brister i
registreringen, betalas inget stöd förrän
gårdsbruksenheten har registrerats som djur-
hållare i enlighet med stödvillkoren.

20 §

Slakteriövervakning

Vid övervakningen ska det kontrolleras att
stödvillkoren i 15 § och 16 § i förordningen
om nationellt stöd till södra Finland och 14 §
och 15 § i förordningen om nordligt stöd
uppfylls.

I renslakterier enligt 6 § 22 punkten i livs-
medelslagen och i slakterier enligt 23 punk-
ten ska det kontrolleras att förutsättningarna
för beviljande av stöd uppfylls genom att
handlingar granskas samt genom att uppgif-
terna i handlingarna jämförs med uppgifterna
i nötkreatursregistret. I slakteriet ska också på
dagen för kontrollen genomföras en kontroll
av slakterna genom stickprov.

5 kap.

Påföljder

21 §

Övervakningspåföljder inom stöden för växt-
produktion

Bestämmelser om övervakningspåfölj-
derna inom systemet med stöd för växtpro-
duktion finns i 18 § i stödlagen när det gäller
arealen och den konstaterade växten. Bestäm-
melser om påföljderna inom systemet med
nationell tilläggsdel till kompensationsbidra-
get finns i 10 a § 2 mom. i stödlagen. Be-
stämmelser om påföljder inom systemet med
arealbaserade stöd för husdjurslägenheter
finns i 10 b § 5 mom. i stödlagen.

Om den anmälan som avses i 16 § 3 mom.
i lagen om verkställighet av jordbruksstöd
(192/2013) inte gjorts på behörigt sätt, beräk-
nas beloppet för tilläggsdelen enligt stödni-
vån för en växtodlingslägenhet och sänks det
belopp för tilläggsdelen som i övrigt beviljas
för en växtodlingslägenhet med 10 procent
för det aktuella stödåret.

Om det vid övervakningen konstateras att
arealen är större än den areal som anmälts i
ansökan, betalas stöd högst för den areal som
anmälts i ansökan. Om det vid övervak-
ningen konstateras att skillnaden mellan den
totala areal som berättigar till stöd och den
totala areal som anmälts i ansökan är högst
0,1 hektar och om stödvillkoren inte har
kringgåtts på det sätt som avses i 16 § i
stödlagen, betalas stöd för den areal som
anmälts i ansökan.

Om skillnaden mellan den anmälda arealen
och den areal som godkänts vid övervak-
ningen i förhållande till den areal som god-
känts vid övervakningen är

1) högst 3 procent men dock minst 0,1
hektar och högst 2 hektar, betalas stödet uti-
från den areal som godkänts vid övervak-
ningen,

2) över 3 procent eller mer än 2 hektar,
men högst 20 procent, dras den konstaterade
överskridningen av från den areal som god-
känts vid övervakningen,

3) över 20 procent men högst 50 procent,
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dras två gånger den konstaterade överskrid-
ningen av från den areal som godkänts vid
övervakningen,

4) över 50 procent, betalas inget stöd alls.
Om det vid övervakningen konstateras att

det på skiftet finns växter som berättigar till
samma stöd men till en lägre stödnivå än vad
som anmälts i ansökan, sänks stödet för skif-
tet med 20 procent.

22 §

Påföljder som hänför sig till miljövillkoren
för nordligt stöd

Om de miljövillkor som anges i 9 § i
förordningen om nordligt stöd inte har iaktta-
gits på gårdsbruksenheten, sänks de nordliga
stöd som beviljas gårdsbruksenheten med
högst 5 procent. Om det vid övervakningen
konstateras att jordbrukaren avsiktligt under-
låtit att iaktta miljövillkoren, sänks stödet
med minst 15 och högst 100 procent. Påfölj-
derna beräknas på det totala beloppet av det
nordliga hektarstödet, det allmänna hektarstö-
det och stödet till unga jordbrukare.

23 §

Övervakningspåföljder inom sådana stöd för
husdjursskötsel som är kopplade till

produktionen

Om det konstateras att skillnaden mellan
det anmälda och det vid övervakningen fast-
ställda faktiska eller genomsnittliga djuranta-
let för en djurgrupp i förhållande till det
faktiska djurantalet vid övervakningen är

1) högst 5 procent eller högst 2 djur, fast-
ställs stödet enligt det faktiska djurantalet,

2) över 5 procent, men högst 20 procent,
eller om skillnaden är mer än 2 men högst 4
djur, fastställs stödet enligt det djurantal som
fås genom att från det faktiska djurantalet dra
av skillnaden mellan det anmälda och det
faktiska djurantalet,

3) över 20 procent, men högst 40 procent,
fastställs stödet enligt det djurantal som fås
genom att från det faktiska djurantalet dra av
den dubbla skillnaden mellan det anmälda
och det faktiska djurantalet,

4) över 40 procent, är det djurantal som
ligger till grund för fastställande av stöd 0.

Om det vid övervakningen fastställda fak-
tiska djurantalet är större än det djurantal för
vilket stöd har sökts, betalas stöd högst för
det djurantal för vilket stöd har sökts.

Om det vid övervakningen konstateras att
en djurgrupp inte alls har bokförts eller om
det djurantal som utgör grund för faststäl-
lande av stöd inte kan utredas på basis av
bokföringen, betalas inget stöd för det aktu-
ella stödåret för den djurgruppen.

Om det vid kontroll av nötkreatursregist-
ret, nötkreatursförteckningen och de verifikat
som gäller djuren konstateras att föränd-
ringen i antalet stödberättigade dagar för nöt-
kreaturen på gårdsbruksenheten är mer än
fyra dagar, ska det genomsnittliga antalet nöt-
kreatur på gårdsbruksenheten räknas på nytt.

24 §

Påföljder inom sådana stöd för husdjurssköt-
sel som frikopplats från produktionen

Om de förutsättningar som anges i 10 § i
svin- och fjäderfäförordningen inte uppfylls
på en gårdsbruksenhet för vilken en refe-
renskvantitet som avses i 10 c § 1—3 mom.
och 10 d § 1—3 mom. i stödlagen har fast-
ställts, betalas inget från produktionen fri-
kopplat stöd för svin- och fjäderfähushåll-
ning.

25 §

Påföljder som hänför sig till produktions-
sättet

Bestämmelser om påföljder som hänför sig
till produktionssättet finns i 19 och 20 § i
stödlagen.

26 §

Uträkning av påföljder

Från stöden för växtproduktion ska de på-
följder som beror på fel i arealen dras av före
andra påföljder.

De påföljder i husdjursstöden som beror på
skillnader i djurantal räknas ut före andra
påföljder. Om skillnaden i djurantal leder till
ett annat slutresultat än skillnaden i procent,
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används vid övervakningen det resultat som
är fördelaktigare för sökanden.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

27 §

Kringgående av stödvillkoren

Vid övervakningen ska det kontrolleras att
stödvillkoren inte har kringgåtts på det sätt
som avses i 16 § i stödlagen. Vid övervak-
ningen ska det dessutom kontrolleras om
gårdsbruksenheten motsvarar kännetecknen
för en självständig gårdsbruksenhet enligt
statsrådets förordning om kännetecknen för
en funktionellt och ekonomiskt självständig
gårdsbruksenhet (213/2007).

28 §

Sammanslagning av kontrollerna av
husdjursstöd

Övervakningen av nationellt husdjursstöd
för dikor, dikokvigor, tjurar, stutar, mjölkkor,
kvigor och slaktade kvigor, tjurar och stutar

utförs i samband med övervakningen av Eu-
ropeiska unionens bidrag för nötkreatur och
mjölkkor. Övervakningen av det nationella
stödet för tackor utförs i samband med över-
vakningen av Europeiska unionens tackbi-
drag.

29 §

Anmälningsskyldighet

Om det i samband med övervakningen
framkommer att djur sköts eller behandlas i
strid med djurskyddslagen (247/1996) eller i
strid med bestämmelser som utfärdats eller
föreskrifter som meddelats med stöd av den,
ska överträdelserna omedelbart anmälas till
kommunalveterinären, hälsovårdsinspektören
eller polisen.

Den kommunala landsbygdsnäringsmyn-
digheten ska informeras om att utredning av
ett ärende som avses i 1 mom. har inletts.

30 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15
april 2014.

Helsingfors den 10 april 2014

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska
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