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L a g

1356/2014

om ändring av lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013) 12 och 25 §,
ändras 1 § 1 mom., 2—6 §, 7 § 2 mom., rubriken för 3 kap., 11 och 13 §, rubriken för 14 §

samt 14 § 1 och 3 mom., 15—18 §, det inledande stycket i 19 §, rubriken för 4 kap. och
20—24 §, samt

fogas till lagen en ny 6 a § som följer:

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas vid beviljande av stöd
enligt bilaga I till Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om reg-
ler för direktstöd för jordbrukare inom de
stödordningar som ingår i den gemensamma
jordbrukspolitiken och om upphävande av rå-
dets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets
förordning (EG) 73/2009, nedan stödförord-
ningen, och vid beviljande, användning,
överföring, återlämnande och överlämnande
av stödrättigheter.
— — — — — — — — — — — — —

2 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) direktstöd stöd enligt bilaga I till stöd-

förordningen,
2) grundstöd stöd enligt artiklarna 21—35

i stödförordningen,

3) stödrättigheter en stödrättighet enligt
artikel 21.3, artikel 30.4—30.7 och artikel
30.9 i stödförordningen,

4) förgröningsstöd stöd enligt artiklarna
43—47 i stödförordningen,

5) produktionskopplat stöd stöd enligt ar-
tiklarna 52—55 i stödförordningen,

6) den horisontella förordningen Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) nr
1306/2013 om finansiering, förvaltning och
övervakning av den gemensamma jordbruks-
politiken och om upphävande av rådets för-
ordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94,
(EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr
1290/2005 och (EG) nr 458/2008,

7) administrationsförordningen kommis-
sionens delegerade förordning (EU) nr
640/2014 om komplettering av Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) nr
1306/2013 vad gäller det integrerade admi-
nistrations- och kontrollsystemet och villkor
för avslag på eller indragning av betalningar
samt administrativa sanktioner som gäller för
direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och
tvärvillkor,
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8) tillämpningsförordningen kommissio-
nens delegerade förordning (EU) nr 639/2014
om komplettering av Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om reg-
ler för direktstöd för jordbrukare inom de
stödordningar som ingår i den gemensamma
jordbrukspolitiken och om ändring av bilaga
X till den förordningen,

9) kontrollförordningen kommissionens
genomförandeförordning (EU) nr 809/2014
om regler för tillämpningen av Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) nr
1306/2013 vad gäller det integrerade admi-
nistrations- och kontrollsystemet, lands-
bygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor,

10) genomförandeförordningen kommis-
sionens genomförandeförordning (EU) nr
641/2014 om tillämpningsföreskrifter för Eu-
ropaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 1307/2013 om regler för direktstöd för
jordbrukare inom de stödordningar som ingår
i den gemensamma jordbrukspolitiken,

11) jordbrukare jordbrukare enligt artikel
4.1 a i stödförordningen,

12) aktiva jordbrukare jordbrukare enligt
artikel 9.2—9.5 i stödförordningen,

13) unga jordbrukare jordbrukare enligt
artikel 50.2 och 50.11 i stödförordningen,

14) jordbrukare som etablerar jordbruks-
verksamhet jordbrukare som avses i artikel
30.11 b i stödförordningen,

15) make jordbrukarens äkta make och
personer som lever under äktenskapsliknande
förhållanden i enlighet med 7 § 3 mom. i
inkomstskattelagen (1535/1992),

16) familjemedlem jordbrukarens make
och en person som lever varaktigt i jordbru-
karens hushåll och som är släkt med jordbru-
karen eller med jordbrukarens make i rätt
upp- eller nedstigande led eller som är make
till en sådan person,

17) areal med ekologiskt fokus areal enligt
artikel 46 i stödförordningen,

18) Naturaområde ett område enligt 64 § i
naturvårdslagen (1096/1996),

19) basskifte ett i geografiskt hänseende
sammanhängande odlingsområde som jord-
brukaren odlar och besitter och som begrän-
sas av en kommungräns, en stödregionsgräns,
ett vattendrag, ett gräns- eller utfallsdike, en
väg, en skog eller något motsvarande,

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

3 §

Stödformer

Aktiva jordbrukare kan beviljas grundstöd,
förgröningsstöd och stöd till unga jordbru-
kare samt följande produktionskopplade stöd:

1) bidrag för mjölkkor,
2) bidrag för nötkreatur,
3) bidrag för jordbruksgrödor,
4) får- och getbidrag.
En jordbrukare som under det föregående

stödåret har fått högst 5 000 euro i direktstöd
betraktas som en aktiv jordbrukare enligt ar-
tikel 9.4 i stödförordningen. Den gräns för de
totala intäkterna som avses i artikel 13.1 an-
dra stycket i tillämpningsförordningen är fem
procent.

4 §

Tvärvillkor och hållande av jordbruksmark i
skick

Jordbrukaren ska iaktta tvärvillkoren enligt
artiklarna 91—95 i den horisontella förord-
ningen.

Bestämmelser om skyldigheten att hålla
jordbruksmark i ett skick som lämpar sig för
bete eller odling, vilket krävs för beviljande
av direktstöd, finns i artikel 4.2 a i stödför-
ordningen.

Närmare bestämmelser om de lagbestämda
verksamhetskraven enligt tvärvillkoren och
om kraven på god jordbrukshävd och goda
miljöförhållanden samt om permanent betes-
mark och permanent gräsmark samt skötseln
av dem och om hållande av jordbruksmark i
ett skick som lämpar sig för bete eller odling
får utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 §

Förhandsgodkännande för omställning av
permanent betesmark till annan användning

Det förfarande med förhandsgodkännande
som avses i artikel 37.1 i administrationsför-
ordningen ska tas i bruk 2015, om den kon-
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troll av arealen som Landsbygdsverket utfört
den 31 oktober 2014 visar att den permanenta
betesmarkens andel av jordbruksmarken
minskar på nationell nivå med minst fem men
under tio procent jämfört med den referensa-
real för 2003 som Europeiska kommissionen
har fastställt. Krav får då ställas på att jord-
brukaren inhämtar godkännande innan per-
manent betesmark enligt artikel 93.3 i den
horisontella förordningen ställs om till annan
användning.

Statsrådet beslutar vid sitt allmänna sam-
manträde om att ta i bruk förfarandet med
förhandsgodkännande enligt 1 mom. och om
att frångå det. Bestämmelser om förutsätt-
ningarna för förhandsgodkännande får utfär-
das genom förordning av statsrådet inom de
gränser som anges i artikel 37.1 i administra-
tionsförordningen.

6 §

Skyldighet att återställa permanent betes-
mark och permanent gräsmark

Det förfarande med återställande som av-
ses i artikel 37.3 i administrationsförord-
ningen ska tas i bruk 2015, om den kontroll
av arealen som Landsbygdsverket utfört den
31 oktober 2014 visar att den permanenta
betesmarkens andel av jordbruksmarken
minskar på nationell nivå med minst tio pro-
cent jämfört med den referensareal för 2003
som Europeiska kommissionen har fastställt.
Jordbrukaren får då förpliktas att till perma-
nent betesmark återställa en areal som mot-
svarar den permanenta betesmark som om-
ställts till annan användning.

Det förfarande med återställande som av-
ses i artikel 44.2. och 44.3 i tillämpningsför-
ordningen ska tas i bruk från och med år
2016, om den kontroll av arealen som Lands-
bygdsverket utför årligen den 31 oktober vi-
sar att den permanenta gräsmarkens andel av
jordbruksmarken minskar på nationell nivå
med minst fem procent jämfört med referen-
sarealen för permanent gräsmark 2015. Jord-
brukaren får då förpliktas att till permanent
gräsmark återställa en areal som motsvarar
den permanenta gräsmark som omställts till
annan användning.

Statsrådet beslutar vid sitt allmänna sam-

manträde om att ta i bruk förfarandet med
återställande enligt 1 och 2 mom. och om att
frångå det. Bestämmelser om förutsättning-
arna för och genomförandet på gårdsnivå av
återställandet får utfärdas genom förordning
av statsrådet inom de gränser som anges i
artikel 37.3 i administrationsförordningen
och i artikel 44.2 och 44.3 i tillämpningsför-
ordningen.

6 a §

Permanent gräsmark på Naturaområde och
skyldighet att återställa den

Permanent gräsmark på Naturaområde är
miljömässigt känslig permanent gräsmark en-
ligt artikel 45.1 i stödförordningen. Ett bas-
skifte anses i dess helhet utgöra permanent
gräsmark på Naturaområde, om en del av
skiftet ligger inom ett Naturaområde. Det år
då förgröningsstöd enligt 25 § första gången
söks för en areal med permanent gräsmark på
Naturaområde kan jordbrukaren bilda ett nytt
basskifte av arealen så att det i dess helhet
ligger inom Naturaområdet. Det nya basskif-
tet ska bildas senast den dag då stödansökan
sista gången kan ändras enligt artikel 15 i
kontrollförordningen.

Om användningsändamålet för en perma-
nent gräsmark på Naturaområde har ändrats,
ska arealen återställas till permanent gräs-
mark så som anges i artikel 42 i tillämpnings-
förordningen. Arealen ska återställas till per-
manent gräsmark senast den 30 juni det föl-
jande året.

Närmare bestämmelser om hur permanent
gräsmark på Naturaområde bestäms, om tid-
tabeller och andra förutsättningar för återstäl-
lande samt om hur återställandet ska genom-
föras på gårdsnivå får utfärdas genom förord-
ning av statsrådet.

7 §

Förvägran och sänkning av direktstöd

— — — — — — — — — — — — —
Närmare bestämmelser om sänkning och

förvägran av stöd utifrån tillsyn får i den
omfattning som krävs enligt den horisontella
förordningen, administrationsförordningen
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och kontrollförordningen utfärdas genom för-
ordning av statsrådet.

3 kap.

Grundstöd

11 §

Stödrättighet

Bestämmelser om grundstöd som beviljas
aktiva jordbrukare utifrån stödrättigheter och
stödberättigande areal finns i artikel 21.1 b
och artikel 21.3 i stödförordningen. I den
situation som avses i artikel 11.1 i stödför-
ordningen sänks grundstödets belopp med
fem procent. Om en jordbrukare den 15 juni
2015 innehar stödrättigheter i en mängd som
överstiger den stödberättigande arealen, ska
antalet stödrättigheter som överstiger den
stödberättigande arealen uteslutas i enlighet
med artikel 21.4 i stödförordningen.

En stödrättighets värde utgörs av en enhet-
lig stöddel och en eventuell gårdsspecifik
tilläggsdel. Värdet av den enhetliga stöddelen
bestäms enligt stödregion. Värdet av de
gårdsspecifika tilläggsdelarna sjunker stegvis
under en övergångsperiod. Stödrättigheternas
värde inom en och samma stödregion är en-
hetligt från och med den 1 januari 2019 i
enlighet artikel 25.3 i stödförordningen.
Stödrättigheternas värde ändras på det sätt
som avses i artikel 25.9 i stödförordningen.

Närmare bestämmelser om förutsättning-
arna för beviljande av stödrättigheter, om
beräkning av antalet stödrättigheter, om vär-
det av den regionala enhetliga stöddelen och
om stödregioner samt om höjning av det na-
tionella taket i fråga om grundstöd, om den
regionala fördelningen av grundstödet och
om sänkning av grundstödsbeloppet får utfär-
das genom förordning av statsrådet. Genom
förordning av statsrådet får också närmare
bestämmelser utfärdas om bestämmande av
värdet av gårdsspecifika tilläggsdelar, om
övergångsperioden, om den stegvisa sänk-
ningen av värdet av tilläggsdelar, om använd-
ningen av medel som frigörs på grund av att
värdet av tilläggsdelar sänks och om höjning
av värdet av den enhetliga stöddelen.

13 §

Användningen av och ordningen för nytt-
jande av stödrättigheter

Stödrättigheter kan användas endast inom
en och samma stödregion.

I situationer enligt artikel 31.1 b i stödför-
ordningen ska av de stödrättigheter med en-
hetligt värde som en jordbrukare innehar, till
den nationella reserven återgå i första hand
de stödrättigheter som jordbrukaren äger och
i andra hand de som han eller hon hyr.

Närmare bestämmelser om förutsättning-
arna för användning av stödrättigheter och
om stödregionerna får utfärdas genom för-
ordning av statsrådet.

14 §

Överföring av stödrättigheter

Den som överför en stödrättighet ska
skriftligen underrätta den kommunala lands-
bygdsnäringsmyndigheten om överföringen.
Anmälan ska undertecknas.
— — — — — — — — — — — — —

Närmare bestämmelser om förutsättning-
arna för överföring av stödrättigheter 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 stödrättigheter.

15 §

Ändring av stödrättigheternas värde

Värdet av stödrättigheterna kan ändras på
de grunder som anges i artikel 7.1 andra
stycket och artikel 22.5 i stödförordningen.
Värdet på stödrättigheterna kan också ändras
på de grunder som anges i artikel 23.4, artikel
25.9 andra stycket och artikel 31.1 f och
artikel 31.1 g i stödförordningen samt för
iakttagande av de finansiella bestämmelserna
i artiklarna 47, 51 och 53 i stödförordningen.

Närmare bestämmelser om vidtagande av
åtgärder för ändring av värdet av stödrättig-
heterna, om tillvägagångssättet och om an-
vändningen av medel som frigörs när värdet
ändras får utfärdas genom förordning av
statsrådet.
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16 §

Besittning av stödberättigande areal i sam-
band med grundstöd

Bestämmelser om den stödberättigande
arealen finns i artikel 32 i stödförordningen.
Grundstöd kan beviljas på ansökan för en
stödberättigande areal som är i jordbrukarens
besittning den dag då ansökan om stöd sista
gången kan ändras enligt artikel 15 i kontroll-
förordningen.

Närmare bestämmelser om tidsfristen för
överföring av besittningsrätten till en hel
gårdsbruksenhet, om hur stödberättigande
arealer fastställs och om uttag av stödberätti-
gande areal ur jordbruksanvändning får utfär-
das genom förordning av statsrådet. Närmare
bestämmelser om hur bas- och jordbruksskif-
ten 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 hur de handlingar
som utgör dokumentation för besittningen av
stödberättigande areal ska presenteras.

17 §

Den nationella reserven och beviljande av
stödrättigheter

Den nationella reserv som avses i artikel
30.1 i stödförordningen administreras på na-
tionell nivå. Den procentandel av det natio-
nella taket som används för inrättande av den
nationella reserven fastställs genom förord-
ning av statsrådet.

Ur den nationella reserven beviljas stödrät-
tigheter som motsvarar stödrättigheternas ge-
nomsnittliga värde i stödregionen i fall som
avses i artikel 30.6 och, om inte något annat
fastställts, i artikel 30.9 i stödförordningen.
Ur den nationella reserven är det dessutom
möjligt att i fall som avses i artikel 30.7 i
stödförordningen bevilja stödrättigheter som
motsvarar stödrättigheternas genomsnittliga
värde i stödregionen, utom i de fall som
avses i artikel 30.7 d.

Bestämmelser som preciserar stödförord-
ningen och tillämpningsförordningen och

gäller det belopp som kan användas till inrät-
tande av den nationella reserven, användning
av reserven, antalet stödrättigheter som kan
beviljas jordbrukare, stödrättigheternas värde
och höjning och sänkning av värdet samt
grunderna och prioriteringsordningen för till-
delning av stödrättigheter från reserven får
utfärdas genom förordning av statsrådet. Ge-
nom förordning av statsrådet får också när-
mare bestämmelser utfärdas om sänkning av
stödrättigheternas värde, om den nationella
reserven inte räcker till att täcka de fall som
avses i artikel 30.6 och artikel 30.9 i stödför-
ordningen eller om det tak som avses i artikel
7 i stödförordningen begränsar beviljandet av
stödrättigheter. Landsbygdsverket får med-
dela närmare föreskrifter om blanketter och
tidsfrister för ansökan om stödrättigheter ur
den nationella reserven.

18 §

Återlämnande och överlämnande av stödrät-
tigheter till den nationella reserven

Ägaren till en stödrättighet kan på frivillig
väg återlämna stödrättigheten till den natio-
nella reserven. En skriftlig anmälan om åter-
lämnandet av stödrättigheter ska göras till
närings-, trafik- och miljöcentralen.

Bestämmelser om hur stödrättigheter som
tilldelats utan grund överlämnas till den na-
tionella reserven finns i artikel 23 i kontroll-
förordningen. Stödrättigheter behöver inte
överlämnas, om värdet av de enhetliga stöd-
delarna är sammanlagt högst 50 euro uträknat
enligt värdet för vilket år som helst då grund-
stöd tillämpats.

Närmare bestämmelser om förfarandet vid
återlämnande och överlämnande av stödrät-
tigheter får utfärdas genom förordning av
statsrådet.

19 §

Generationsväxling

Vid tillämpning av artiklarna 30 och 34 i
stödförordningen samt vid tillämpning av til-
lämpningsförordningen och genomförande-
förordningen betraktas som förskott på arv
sådant förskott som avses i 6 kap. 1 § 1 mom.
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i ärvdabalken (40/1965) och även år 2003
eller därefter
— — — — — — — — — — — — —

4 kap.

Produktionskopplade stöd, förgrönings-
stöd och stöd till unga jordbrukare

20 §

Bidrag för mjölkkor och nötkreatur

Aktiva jordbrukare kan beviljas bidrag för
mjölkkor som bestäms utifrån stödregionen
och det genomsnittliga antalet mjölkkor.

Aktiva jordbrukare kan beviljas bidrag för
nötkreatur som bestäms utifrån stödregionen
och det genomsnittliga antalet tjurar, stutar,
dikor och kvigor.

Aktiva jordbrukare kan dessutom beviljas
bidrag för slaktade kvigor utifrån till djurre-
gistret anmälda slakter av kvigor med en
slaktvikt på minst 170 kilogram.

Djurantalet och besittningen av djuren ve-
rifieras utifrån uppgifterna i djurregistret och
tillsyn.

Närmare bestämmelser om förutsättning-
arna för beviljande av bidrag, finansiering,
stödregioner, skärgårdsområden, stödbelopp,
bidragsnivåer, beräkning av det genomsnitt-
liga djurantalet och andra villkor för bidraget
i fråga får utfärdas genom förordning av
statsrådet.

21 §

Bidrag för jordbruksgrödor

Aktiva jordbrukare kan beviljas bidrag för
jordbruksgrödor som bestäms utifrån stödre-
gionen samt odlingsarealen för proteingrödor
och oljeväxter, stärkelsepotatis, frilandsgrön-
saker, sockerbeta eller råg.

Beviljandet av bidrag för jordbruksgrödor i
fråga om stärkelsepotatis förutsätter att den
aktiva jordbrukaren ingår odlingskontrakt
med potatisstärkelseindustrin om odlingsa-
realen för stärkelsepotatis.

Närmare bestämmelser om förutsättning-
arna för beviljande av bidrag, finansiering,
stödregioner, stödbelopp, nivåer på enhets-

stöden och andra villkor för bidraget i fråga
får utfärdas genom förordning av statsrådet.

22 §

Får- och getbidrag

Aktiva jordbrukare kan beviljas får- och
getbidrag som bestäms utifrån stödregionen
och det genomsnittliga antalet levande tackor
eller hongetter, om jordbrukaren under ett
stödår har i sin besittning i genomsnitt minst
20 tackor eller hongetter.

Aktiva jordbrukare kan dessutom beviljas
bidrag för slaktade lamm och killingar. Bi-
drag för slaktade lamm kan beviljas utifrån
till djurregistret anmälda slakter av högst 12
månader gamla lamm med en slaktvikt på
minst 18 kilogram. Bidrag för slaktade kil-
lingar kan beviljas utifrån till djurregistret
anmälda slakter av högst 18 månader gamla
killingar med en slaktvikt på minst 15 kilo-
gram.

Djurantalet och besittningen av djuren ve-
rifieras utifrån uppgifterna i djurregistret och
tillsyn.

Närmare bestämmelser om förutsättning-
arna för beviljande av bidrag, finansiering,
stödregioner, skärgårdsområden, stödbelopp,
bidragsnivåer, beräkning av det genomsnitt-
liga djurantalet och andra villkor för bidraget
får utfärdas genom förordning av statsrådet.

23 §

Förgröningsstöd

Aktiva jordbrukare kan i enlighet med för-
utsättningarna enligt artiklarna 43—47 i stöd-
förordningen beviljas förgröningsstöd för den
areal för vilken grundstöd beviljas. Förutsätt-
ningarna granskas jordbrukarspecifikt, dock
så att bestämmelserna i artikel 43.3 i stödför-
ordningen inte tillämpas vid granskningen.
Stödbeloppet bestäms utifrån stödregionen
samt artikel 43.9 första och andra stycket och
artikel 47.2 andra stycket i stödförordningen.

Trädesarealer, arealer med kvävefixerande
grödor och arealer med energiskog med kort
omloppstid samt arealer med landskapsele-
ment som är förenliga med tvärvillkoren och
som ska bibehållas enligt de normer som
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avses i punkt GAEC 7 i bilaga II till den
horisontella förordningen är sådana arealer
med ekologiskt fokus som avses i artikel 46.2
i stödförordningen. Undantaget enligt artikel
46.7 i stödförordningen tillämpas på region-
nivå.

Närmare bestämmelser om stödbeloppet,
arealerna med ekologiskt fokus och de area-
ler som kan hänföras till arealerna med eko-
logiskt fokus, de växtarter som räknas som
kvävefixerande grödor och som energiskog
med kort omloppstid, diversifieringen av grö-
dor, uppföljningsmetoden för permanent
gräsmark, stödnivåerna, stödregionerna och
de områden där undantaget enligt artikel 46.7
i stödförordningen tillämpas utfärdas genom
förordning av statsrådet.

24 §

Stöd till unga jordbrukare

Stöd till unga jordbrukare kan på basis av
artikel 50.4, artikel 50.8 och artikel 50.9 i

stödförordningen beviljas i enlighet med de i
artikel 32 i stödförordningen avsedda stödrät-
tigheter som berättigar till grundstöd, dock
högst för 90 stödrättigheter som berättigar till
grundstöd. Om sökanden är en sammanslut-
ning ska en eller flera unga jordbrukare ha
bestämmanderätten i sammanslutningen. Be-
loppet av stöd till unga jordbrukare beräknas
med iakttagande av vad som föreskrivs i arti-
kel 50.8 i stödförordningen.

Närmare bestämmelser om förutsättning-
arna för beviljande av stöd, bestämmanderät-
ten i en sammanslutning, stödbeloppet och
det maximala stödbeloppet utfärdas genom
förordning av statsrådet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
På ansökningar som har blivit anhängiga

före denna lags ikraftträdande tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

De särskilda stödrättigheter som har bevil-
jats före denna lags ikraftträdande upphör att
gälla när denna lag träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2014

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo
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