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713/2015
Statsrådets förordning
om övervakning av ersättning för icke-produktiva investeringar och av vissa avtal
I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 15 § 3 mom. i lagen om vissa
programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014) och 22 § 6 mom. och 23 § 4
mom. i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013), av dem 22 § 6 mom. i lagen
om verkställighet av jordbruksstöd sådant det lyder i lag 1358/2014:
1 §
Tillämpningsområde
I denna förordning föreskrivs om övervakning av stöd för sådana icke-produktiva investeringar, nedan investeringsersättning, som avses i artikel 17.1 d i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 samt om sanktionerna vid försummelse att iaktta villkoren för
ersättning inom tillämpningsområdet för programmet för utveckling av lands-bygden i
Fastlandsfinland 2014–2020. I denna förordning föreskrivs också om övervakning av avtal om bevarande av i 5 § 1 mom. 3 punkten i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014) avsedda genetiska resurser i jordbruket och om sanktionerna vid underlåtenhet att iaktta avtalsvillkoren.
2 §
Tillsynsmyndigheter
Den tjänsteman som deltagit i beviljande eller betalning av ersättning får inte utföra
kontroll på plats eller efterkontroll. Den tjänsteman som utfört kontrollen på plats får inte
utföra efterkontrollen av samma icke-produktiva investering.
Landsbygdsverket svarar för de stickprov som görs när det gäller efterkontroller.
3 §
Administrativa kontroller
Bestämmelser om administrativa kontroller finns i artikel 48 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor, nedan kontrollförordningen.
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Ett kontrollbesök i samband med den administrativa kontrollen behöver inte göras, om
erfarenheterna av sökandens tidigare verksamhet inte talar för behovet av ett kontrollbesök eller de totala kostnaderna är låga, risken för att investeringen inte har gjorts är liten,
handlingarna är tillförlitliga, planen är utförlig eller antalet utgiftsverifikat är litet, eller om
någon annan omständighet gör ett kontrollbesök onödigt.
4 §
Kontroller på plats
Bestämmelser om kontroller på plats finns i artiklarna 49—51 i kontrollförordningen.
5 §
Efterkontroller
Bestämmelser om efterkontroller finns i artikel 52 i kontrollförordningen och i artikel
71 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser
för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning
(EG) nr 1083/2006.
6 §
Utförande av kontroll
Kontrollen ska utföras före den slutliga utbetalningen av den ersättning som beviljats
sökanden.
På arealmätningar tillämpas vad som i statsrådets förordning om övervakning av arealer
och arealbaserade stöd som finansieras av Europeiska unionen (712/2015) föreskrivs om
kartor, mätutrustning och måttavvikelser som ska användas vid övervakningen.
7 §
Sanktioner vid underlåtenhet att iaktta villkoren för investeringsersättning
Bestämmelser om minskningar och sanktioner finns i artikel 35 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kon-trollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa
sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor, nedan
administrationsförordningen, och i artikel 63 i kontrollförordningen. Om villkoren för ersättning inte iakttas ska ersättningen minskas eller inte alls betalas ut. Ansökan om utbetalning ska avslås om förutsättningarna för beviljande av ersättning inte uppfylls.
Om en kostnad som sökanden lägger fram inte uppfyller förutsättningarna för betalning
av ersättning, ersätts kostnaden inte. Om det vid kontrollen inte hittas en prestation som
motsvarar en kostnad som sökanden lagt fram, ersätts kostnaden inte.
En i 21 § i statsrådets förordning om ersättning för icke-produktiva investeringar
(238/2015) avsedd engångsersättning betalas inte, om det konstateras försummelser i genomförandet av en åtgärd.
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8 §
Övervakning av avtal om bevarande av jordbrukets genetiska resurser samt sanktioner
vid underlåtenhet att iaktta villkoren för ersättning
Bestämmelser om minskningar och sanktioner finns i artikel 35 i administrationsförordningen och i artikel 63 i kontrollförordningen. Om villkoren för ersättning inte iakttas ska
ersättningen minskas eller inte alls betalas ut. Ansökan om utbetalning ska avslås om förutsättningarna för beviljande av ersättning inte uppfylls.
Om det vid kontroll av avtal som gäller klonarkiv för ursprungsväxter eller bevarande
av lantrasers genom upptäcks att en kostnad som sökanden lägger fram inte uppfyller förutsättningarna för betalning av ersättning, ersätts kostnaden inte. Om det vid kontrollen
inte hittas en prestation som motsvarar en kostnad som sökanden lagt fram, ersätts kostnaden inte.
9 §
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2015.
Helsinfors den 11 juni 2015
Näringsminister Olli Rehn

Äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska
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