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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av lagen om verkställighet av systemet 
med samlat gårdsstöd 

 
 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

Lagen om verkställighet av systemet med 
samlat gårdsstöd föreslås bli ändrad så att de 
ändringar i systemet med samlat gårdsstöd 
som följer av Europeiska unionens mellan-
kontroll av den gemensamma jordbrukspoli-
tiken blir beaktade i lagen. Till lagen fogas 
bestämmelser om det minsta stödbeloppet 

som betalas ut samt om skyldighet att förvara 
handlingar. Lagen föreslås dessutom bli änd-
rad så att ändringarna i den nationella lag-
stiftningen och  Europeiska unionens lag-
stiftning blir beaktade i den. 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 
2010. 

————— 
 
 

MOTIVERING 

1  Nuläge 

Lagen om verkställighet av systemet med 
samlat gårdsstöd (557/2005), nedan lagen om 
gårdsstöd, trädde i kraft den 1 augusti 2005. 
Genom lagen om gårdsstöd verkställdes sy-
stemet med samlat gårdsstöd, och dess im-
plementering samt grunderna för att fastställa 
de stödrättigheter som bildar en del av sy-
stemet med samlat gårdsstöd fastställdes den 
29 september 2003 i rådets förordning (EG) 
nr 1782/2003 om upprättande av gemen-
samma bestämmelser för system för direkt-
stöd inom den gemensamma jordbrukspoliti-
ken och om upprättande av vissa stödsystem 
för jordbrukare och om ändring av förord-
ningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 
1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 
1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 
1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 
1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 
2529/2001, till den del verkställigheten förut-
satte nationell reglering. I rådets ovan nämn-
da förordning föreskrevs om gemensamma 

bestämmelser för system för direktstöd inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken, såsom 
ett integrerat administrations- och kontrollsy-
stem, ett rådgivningssystem samt den all-
männa verkställigheten av systemet med 
samlat gårdsstöd. 

Lagen om gårdsstöd har sedan den trädde i 
kraft ändrats genom lagarna 618/2006, 
429/2007, 285/2008 och 1091/2008. Änd-
ringarna har huvudsakligen berott på änd-
ringar i Europeiska gemenskapens bestäm-
melser.  

Europeiska unionens system för direkt stöd 
ändrades senast i samband med Europeiska 
unionens mellankontroll av den gemensam-
ma jordbrukspolitiken, dvs. den så kallade 
hälsokontrollen (nedan mellankontrollen). I 
samband med mellankontrollen upphävdes 
också rådets förordning (EG) nr 1782/2003 
med rådets förordning (EG) nr 73/2009 av 
den 19 januari om upprättande av gemen-
samma bestämmelser för system för direkt-
stöd för jordbrukare inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och om upprättande av 
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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, nedan förordningen om gårds-
stöd, som trädde i kraft den 1 februari 2009. 

De stödsystem som vid mellankontrollen 
tidigare förblivit helt eller delvis produk-
tionsbundna ska nu huvudsakligen lösgöras 
från produktionen och ingå i systemet med 
samlat gårdsstöd senast från 2012, då belop-
pet på stöd som lösgjorts från produktionen 
ökar. Samtidigt gavs medlemsstaterna möj-
lighet att använda en viss andel av finansie-
ringsbeloppet för Europeiska unionens direk-
ta stöd för beviljande av specialstöd i strikt 
definierade fall för att nå specialmål. Finland 
fick i sammanhanget en exceptionell möjlig-
het att använda tio procent av det nationella 
maximibelopp som står till förfogande för fi-
nansiering av direkta stöd till att ersätta sär-
skilda olägenheter bl.a. i fråga om utövande 
av vissa ekonomiskt sårbara former av jord-
bruk. För specialstöd enligt artikel 68 i för-
ordningen om gårdsstöd kan således åren 
2010—2013 användas ca 57 miljoner euro 
per år. 

Vid mellankontrollbeslutet gavs medlems-
staterna behörighet att besluta om introduk-
tion av specialstöd och om dess former och 
dessutom bl.a. om tidpunkten då produk-
tionsbundna stöd ska överföras till systemet 
med samlat gårdsstöd. Medlemsstaterna ska 
dock lämna förslag till Europeiska gemen-
skapernas kommission för granskning. Fin-
lands förslag till Europeiska gemenskapernas 
kommission har beretts i samarbete mellan 
staten och lantbruksproducenternas central-
organisationer (Maa- ja metsätaloustuottajain 
Keskusliitto MTK ry och Svenska Lant-
bruksproducenternas Centralförbund SLC). 
Förhandlingarna om det nationella stödet 
ledde till förhandlingsresultat om de huvud-
sakliga riktlinjerna för genomförandet av 
mellankontrollbeslutet för en gemensam 
jordbrukspolitik den 12 juni 2009. På grund-
val av dessa riktlinjer beslutade statsrådet 
den 18 juni 2009 om Finlands ståndpunkt i 
fråga om förslaget till Europeiska gemenska-
pernas kommission enligt artikel 69 punkt 1 i 
rådets förordning (EG) nr 73/2009 69 för 
verkställande av specialstöd samt förslaget 

enligt artikel 51 och 67 om att ta med pro-
duktionsbundna direkta stöd i systemet med 
samlat gårdsstöd i Finland. Jord- och skogs-
bruksministeriet underrättade den 9 juli 2009 
Europeiska gemenskapernas kommission om 
att de produktionsbundna direkta stöden tas 
med i systemet med samlat gårdsstöd och att 
specialstöd tas i bruk i Finland. Kommissio-
nen har ännu inte gett sitt godkännande till 
förslaget. 

Enligt förslaget till Europeiska gemenska-
pernas kommission upphör alla nuvarande 
produktionsbundna stödsystem med undan-
tag för tackbidraget jämte tilläggsbidrag. När 
de tilläggsdelar som hänför sig till gårdsstö-
dets stödrättigheter sänks 2011, överförs de 
medel som frigörs till gårdsstödets delmulti-
pel och en del av de medel som överförts till 
delmultipeln används för att finansiera speci-
alstöden. Enligt förslaget till kommissionen 
ska vidare produktionen av timotejfrö utgöra 
en ny gårdsspecifik tilläggsdel. Som nya 
stödformer enligt artikel 68 i förordningen 
om gårdsstöd introduceras mjölkkobidrag 
och nötbidrag 2010 och kvalitetsbidrag för 
slaktfår 2011. Specialstöd betalas för äggvi-
te- och oljeväxter från 2011 och för stärkel-
sepotatis från 2012. 
 
2  Föreslagna ändringar  

Trots att den nu gällande förordningen om 
gårdsstöd trädde i kraft den 1 februari 2009, 
har lagen om gårdsstöd inte ändrats på mot-
svarande sätt. Därför föreslås att definitionen 
på systemet med samlat gårdsstöd i 2 § 
1 punkt i lagen om gårdsstöd ändas så att den 
hänvisar till den gällande förordningen om 
gårdsstöd. 

Artiklarna i den gällande förordningen om 
gårdsstöd är annorlunda numrerade än i rå-
dets tidigare gårdsstödsförordning. Därför fö-
reslås artikelhänvisningarna i lagen om 
gårdsstöd bli ändrade i överensstämmelse 
med artiklarna i den nu gällande förordning-
en om gårdsstöd. Ändringarna föreslås i frå-
ga om artikelhänvisningar gälla 2 § 4, 6 och 
9 punkt, 3 § 5 mom., 5 § 3 mom., 7 §, 8 § 4 
och 5 mom., 10 § 2 mom., inledningsstycket 
i 11 §, 14 och 18 a § samt 18 d § 1 mom. 

Mjölkbidraget har tagits med i systemet 
med samlat gårdsstöd 2006, vilket innebär att 
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definitionen på mjölkbidrag i 2 § 3 punkt och 
bestämmelsen om att ta med mjölkbidraget 
och dess tilläggsbidrag i systemet med samlat 
gårdsstöd i 3 § 4 mom. i lagen om gårdsstöd 
upphävs som obehövliga. I den gällande för-
ordningen om gårdsstöd ingår inte obligato-
riskt arealuttag till skillnad mot rådets tidiga-
re förordning. Därför föreslås definitionen 
om trädesrättighet i 2 § 5 punkt och bestäm-
melserna om trädesrättighet i 12 § i lagen om 
gårdsstöd bli upphävda.  

Lagen om landsbygdsnäringsregistret 
(1515/1994) upphävdes genom lagen om 
landsbygdsnäringsförvaltningens informa-
tionssystem (284/2008) som trädde i kraft 
den 1 maj 2008. Lagen om gårdsstöd ändra-
des dock inte i sammanhanget vilket innebär 
att hänvisningarna till lagen om landsbygds-
näringsregistret och till landsbygdsnäringsre-
gistret i 1 § 2 mom. och 13 § i lagen om 
gårdsstöd bör ändras i överensstämmelser 
med den gällande lagstiftningen. Förslaget 
inverkar inte på sakinnehållet i lagen om 
gårdsstöd. 

Regeringens proposition till riksdagen med 
förslag till lagstiftning om revidering av re-
gionförvaltningen (RP 59/2009 rd) samt re-
geringens proposition till Riksdagen med 
förslag till ändring av lagstiftningen om regi-
onförvaltningsmyndigheternas uppgifter 
(RP 161/2009rd) behandlas för närvarande i 
riksdagen. Enligt den först nämnda proposi-
tionen indras den 1 januari 2010 bl.a. arbets- 
och näringscentralerna och länsstyrelserna 
och det inrättas två nya regionförvaltnings-
myndigheter, dvs. närings-, trafik- och miljö-
centraler samt regionförvaltningsverk. Inom 
jordbruksministeriets förvaltningsområde 
överförs arbets- och näringscentralernas 
myndighetsuppgifter den 1 januari 2010 till 
närings-, trafik- och miljöcentralerna och 
länsstyrelsens uppgifter överförs till region-
förvaltningsverken. Eftersom denna proposi-
tion också innehåller ändringar i sakinnehål-
let i lagen om gårdsstöd, var det ändamålsen-
ligt att ta med de ändringar som hänför sig 
till revideringen av regionförvaltningen i 
denna proposition i stället för i den sist-
nämnda propositionen. Med hänvisning till 
det ovan anförda föreslås att hänvisningarna 
till arbets- och näringscentralerna i 7 och 
14 §, 10 § 4 mom. och 18 d § i lagen om 

gårdsstöd ska ändras till hänvisningar till när-
ings-, trafik- och miljöcentraler samt att hän-
visningen till länsstyrelsen i 7 § 2 mom. ska 
ändras till hänvisning till regionförvalt-
ningsmyndigheten. 

Enligt artikel 68.1 b (särskild olägenhet) i 
förordningen om gårdsstöd får en medlems-
stat när de villkor som anges i artikeln upp-
fylls bevilja särskilt stöd till jordbrukare 
bland annat inom mjölksektorn och med stöd 
av artikel 182.7 i rådets förordning (EG) nr 
72/2009 om ändring av den gemensamma 
jordbrukspolitiken genom ändring av förord-
ningarna (EG) nr 247/2006, (EG) nr 
320/2006, (EG) nr 1405/2006, (EG) nr 
1234/2007, (EG) nr 3/2008 och (EG) nr 
479/2008 samt genom upphävande av för-
ordningarna (EEG) nr 1883/78, (EEG) nr 
1254/89, (EEG) nr 2247/89, (EEG) nr 
2055/93, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 2596/97, 
(EG) nr 1182/2005 och (EG) nr 315/2007 
kan stödet finansieras också med nationella 
medel. Ibruktagandet av denna möjlighet 
förutsätter att en bestämmelse om detta fogas 
till lagen om gårdsstöd. På basis av vad som 
ovan sagts föreslås att 3 § i lagen om gårds-
bruk kompletteras med ett nytt 6 mom. enligt 
vilket stöd för mjölksektorn enligt artikel 
68.1.b i förordningen om gårdsstöd kan beta-
las ur statens medel. I detta sammanhang är 
det skäl att konstatera att förslaget till kom-
missionen bl.a. innehåller en ny stödform, 
dvs. mjölkbidrag, som betalas åren 2010—
2013 med stöd av artikel 68.1.b i förordning-
en om gårdsstöd. Enligt förslaget till kom-
missionen finansieras en del av mjölkbidra-
get — på årsnivå sex miljoner euro — med 
nationella medel ur anslaget i momentet för 
nationellt stöd för jordbruket och trädgårds-
odlingen (30.20.40). En förutsättning för fi-
nansiering av mjölkbidrag delvis med natio-
nella medel är dock att kommissionen till 
denna del godkänner det förslag som läggs 
fram för kommissionen. 

Utöver artikelhänvisningen i 3 § 5 mom. i 
den gällande lagen om gårdsstöd, som blir 
6 mom., ändras momentet dessutom så att 
bestämmelser kan utfärdas genom statsråds-
förordning också i fråga om finansiering och 
stödområden. I fråga om finansieringen är 
bemyndigandet att utfärda förordning behöv-
ligt på grund av att specialstöd kan finansie-
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ras på flera olika sätt, t.ex. genom överföring 
av finansiering av tidigare betalade bidrag till 
finansiering av specialstöd eller genom att 
göra en schablonmässig minskning av de 
tilläggsdelar som överförts till delmultipeln. 
Möjligheten att föreskriva om stödområden 
genom statsrådsförordning är nödvändig på 
grund av att kommissionens statsstödsbeslut 
om nationella stöd bl.a. innehåller stödområ-
desfördelning kommun för kommun (stöd-
områdena A, B och C1—C4). 

Lagens 5 § 2 mom. ändras i överensstäm-
melser med innehållet i den gällande förord-
ningen om gårdsstöd. Till den nationella re-
serven överförs enligt förslaget stödsystem 
som underskrider gränsen enligt artikel 64.3 i 
förordningen om gårdsstöd, dvs. 250 000 
euro, när de ingår i systemet med samlat 
gårdsstöd. Det innebär i praktiken att belopp 
som frigörs från små produktionsbundna 
stödsystem, dvs. beredningsstöd för spånads-
lin och fiberhampa samt torkat foder, över-
förs till den nationella reserven. Dessutom 
föreslås att en prioritetsordning för de stöd-
rättigheter som beviljas ur den nationella re-
serven ska föreskrivas genom statsrådets för-
ordning om den nationella reserven inte 
räcker för att täcka de fall som tas upp i arti-
kel 41 i förordningen om gårdsstöd eller om 
ett tak som avses i artikel 8 i förordningen 
om gårdsstöd begränsar beviljandet av stöd-
rättigheter. Rådets tidigare förordning gav 
möjlighet att göra schablonmässiga minsk-
ningar i stödrättigheterna för täckning av den 
nationella reserven i de ovan nämnda fallen, 
men den möjligheten finns inte längre i den 
gällande förordningen om gårdsstöd. Avsik-
ten är att de obligatoriska kriterier för reser-
ven som avses i artikel 41 i förordningen om 
gårdsstöd samt nya jordbrukare ska ges förtur 
i prioritetsordningen. 

Lagens 8 § 4 mom. ändras utöver artikel-
hänvisningarna så att definitionen på nya 
jordbrukare ändras i överensstämmelse med 
definitionen i artikel 2.k i kommissionens 
förordning (EG) nr 795/2004 av den 21 april 
2004 om tillämpningsföreskrifter för det sy-
stem med samlat gårdsstöd som föreskrivs i 
rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om 
upprättande av gemensamma bestämmelser 
för system för direktstöd inom den gemen-
samma jordbrukspolitiken och om upprättan-

de av vissa stödsystem för jordbrukare. Den 
nationella reserven kan således enligt försla-
get användas vid beviljande av referenskvan-
titeter för jordbrukare som har inlett sin jord-
bruksverksamhet och som inte har idkat jord-
bruksverksamhet under de fem år som före-
går det år då verksamheten har inletts. Änd-
ringen inverkar inte på sakinnehållet i lagen 
om gårdsstöd. 

Enligt artikel 28 i förordningen om gårds-
stöd ska medlemsstaterna från och med 2010 
inte bevilja direktstöd till en jordbrukare när 
totalbeloppet för de direktstöd som ansökts 
om eller som kommer att beviljas före över-
vaktningspåföljderna under ett visst kalen-
derår är mindre än 100 euro. I förordningens 
bilaga VII föreskrivs för varje medlemsstat 
om en övre gräns i euro till vilken varje med-
lemsstat har rätt att höja minimibeloppet för 
det stöd som betalas ut. För Finlands del är 
minimibeloppet 200 euro. Lagen om gårds-
stöd föreslås bli kompletterad med en ny 
18 e §, enligt vilken stöd eller bidrag som 
helt finansieras av Europeiska gemenskapen 
inte beviljas om stödens eller bidragens 
sammanlagda belopp är 200 euro eller mind-
re. Gränsen på 200 euro är motiverad på 
grund av att stödbeloppet adderas av stöd och 
bidrag från flera olika stödformer. Enligt 
Landsbygdsverkets statistik över stöduppgif-
ter medför en gräns på 200 euro att 380 går-
dar enligt 2009 års uppgifter faller utanför de 
stöd eller bidrag som helt finansieras av Eu-
ropeiska unionen.  

I lagen om gårdsstöd föreskrivs för närva-
rande inte om skyldighet att förvara hand-
lingar, även om avsaknad av vissa handlingar 
till exempel i en tillsynssituation kan leda till 
att stödet sänks eller återkrävs. På grund av 
detta är det angeläget att en bestämmelse i 
frågan införs i lagen. Myndigheternas skyl-
dighet att förvara handlingarna i sin besitt-
ning grundar sig bland annat på arkivlagen 
(831/1994). Därför föreslås lagen om gårds-
stöd bli kompletterad med en ny 18 f §, enligt 
vilken en jordbrukare under ansökningsåret 
och de fyra påföljande kalenderåren ska för-
vara sådana handlingar i original som inte bi-
fogas stödansökan till den stödbeviljande 
myndigheten och som gäller ansökan om och 
överföring av stödrättigheter eller ansökan 
om gårdsstöd och andra stöd och bidrag som 



 RP 206/2009 rd  
  

 

5

helt finansieras av Europeiska unionen. En 
sådan handling är till exempel utdrag ur nöt-
djursregistret med jordbrukarens anteckning-
ar. Den föreslagna förvaringstiden är både 
den förvaringstid för handlingar som avses i 
artiklarna 16 och 18 i förordningen om 
gårdsstöd och minimiförvaringstiden för 
handlingar enligt Europeiska gemenskapens 
bestämmelser om revision och revisionsbe-
stämmelser. Den obligatoriska förvaringsti-
den för handlingar är längre för myndigheter 
än den som nu föreslås för jordbrukare. 
 
3  Proposi t ionens konsekvenser 

Propositionen har inte några direkta verk-
ningar på statsfinanserna, med undantag för 
den del av mjölkbidraget som ska finansieras 
nationellt, eftersom de stöd som ingår i sy-
stemet för direktstöd finansieras helt av Eu-
ropeiska unionen. För 2010 års produktion 
kan totalt högst 544,5 miljoner euro betalas 
till nettobelopp, dvs. efter att moduleringen 
har beaktats, vilket har beaktats i statseko-
nomins utgiftsramar för 2009—2012.  

För specialstöd används 2010 ca 45 miljo-
ner euro, 2011 ca 54 miljoner euro och 
2012—2013 ca 57 miljoner euro, dvs. den 
disponibla mängden om tio procent till näs-
tan fullt belopp. Bidraget för produktion av 
jordbruksgrödor enligt artikel 69 i rådets ti-
digare giltiga förordning som fortsätter år 
2010 (5,8 miljoner euro) beaktas i special-
stödets belopp, vilket innebär att totalt ca 51 
miljoner euro används för specialstöd 2010. 
Specialstödet har inga direkta statsekonomis-
ka verkningar eftersom maximibeloppet om 
tio procent som kan användas till specialstö-
det ingår i Finlands disponibla belopp för di-
rektstöd, vilket är ca 570 miljoner euro. 

Utöver Europeiska unionens finansiering 
används enligt förslaget till kommissionen 
åren 2010—2013 årligen sex miljoner euro 
nationell finansiering med stöd av artikel 
182.7 i rådets förordning (EG) nr 72/2009 
om ändring av den gemensamma jordbruks-
politiken genom ändring av förordningarna 
(EG) nr 247/2006, (EG) nr 320/2006, (EG) 
nr 1405/2006, (EG) nr 1234/2007, (EG) nr 
3/2008 och (EG) nr 479/2008 samt genom 

upphävande av förordningarna (EEG) nr 
1883/78, (EEG) nr 1254/89, (EEG) nr 
2247/89, (EEG) nr 2055/93, (EG) nr 
1868/94, (EG) nr 2596/97, (EG) nr 
1182/2005 och (EG) nr 315/2007. Det natio-
nella stödet finansieras årligen med anslaget i 
momentet för nationellt stöd för jordbruket 
och trädgårdsodlingen i statsbudgeten 
(30.20.40) enligt de fastslagna ramarna för 
statsfinanserna. 
 
4  Beredningen av proposit ionen 

Proposition har beretts vid jord- och skogs-
bruksministeriet. Utlåtanden har inhämtats 
hos justitieministeriet, finansministeriet, 
Landsbygdsverket, Livsmedelssäkerhetsver-
ket, Nylands, Mellersta Finlands och Norra 
Savolax arbets- och näringscentraler, Maa- ja 
metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 
samt Svenska Lantbruksproducenternas Cen-
tralförbund SLC. 

De anmärkningar som framförts i utlåtan-
dena har i mån av möjlighet beaktats då pro-
positionen har beretts. 
 
5  Samband med andra proposi t io-

ner 

Riksdagen behandlar som bäst regeringens 
proposition till riksdagen med förslag till lag-
stiftning om revidering av regionförvaltning-
en (RP 59/2009 rd). Ett godkännande av de 
ändringsförslag som gäller regionförvalt-
ningsmyndigheterna som ingår i föreliggande 
regeringsproposition förutsätter att riksdagen 
godkänner lagförslagen om närings-, trafik- 
och miljöcentraler och regionförvaltnings-
verk i propositionen om revidering av region-
förvaltningen. 
 
6  Ikraft trädande 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2010. Enligt förslaget får åtgärder som verk-
ställigheten av lagen förutsätter vidtas innan 
lagen träder i kraft. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lag 

om ändring av lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd av den 15 juli 2005 

(557/2005) 2 § 3 och 5 punkten, 3 § 4 mom. och 12 §,  
av dem 2 § 5 punkten sådan den lyder i lag 618/2006, 
ändras 1 § 2 mom., 2 § 1, 4, 6 och 9 punkten, 3 § 5 mom., rubriken för 5 § samt 2 och 

3 mom., 7 §, 8 § 4 och 5 mom., 10 § 2 och 4 mom., i 11 § det inledande stycket, 13, 14 och 
18 a § samt 18 d § 1 och 2 mom., 

av dem 2 § 6 och 9 punkten samt 18 d § 2 mom. sådana de lyder i nämnda lag 618/2006, 7 § 
sådan den lyder delvis ändrad i lag 285/2008, det inledande stycket i 11 § och 18 d § 1 mom. 
sådana de lyder i nämnda lag 285/2008, 14 § sådan den lyder i lag 429/2007 och 18 a § sådan 
den lyder i nämnda lagar 618/2006 och 285/2008, samt 

fogas till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 618/2006 och 285/2008, ett nytt 
5 mom., varvid det ändrade 5 mom. blir 6 mom., och till lagen nya 18 e och 18 f §, som följer: 
 

1 § 

Tillämpningsområde och förhållande till an-
nan lagstiftning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Denna lag tillämpas vid administrationen 

av stödrättighetsregistret till den del det inte 
bestäms särskilt om den i lagen om lands-
bygdsnäringsförvaltningens informationssy-
stem (284/2008). 
 
 

2 §  

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) system med samlat gårdsstöd ett stödsy-

stem enligt avdelning III i rådets förordning 
(EG) nr 73/2009 om upprättande av gemen-
samma bestämmelser för system för direkt-
stöd för jordbrukare inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och om upprättande 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, nedan förordningen om gårds-
stöd, 

— — — — — — — — — — — — — —  
4) tjurbidrag och bidrag för stutar ett sär-

skilt bidrag enligt artikel 110 i förordningen 
om gårdsstöd, 

— — — — — — — — — — — — — —  
6) särskild stödrättighet en rättighet enligt 

artikel 44 i förordningen om gårdsstöd, 
— — — — — — — — — — — — — —  
9) ersättning för prissänkningen på socker 

det nationella tak som fastställs i bilaga XV 
till förordningen om gårdsstöd, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 

Blandmodell och verkställighet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Stöd för mjölksektorn enligt artikel 68.1 

punkt b i förordningen om gårdsstöd kan be-
viljas av statens medel. 

Närmare bestämmelser om stödformer en-
ligt artiklarna 51—53 och 63—72 i förord-
ningen om gårdsstöd, grunder för att bevilja 
stöd, stödbelopp, finansiering av stöd, stöd-
områden, nivåer på enhetsstöden samt andra 
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villkor för stöden i fråga utfärdas genom för-
ordning av statsrådet. 
 

5 § 

Nationell reserv och minskningar av stödrät-
tigheter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Till den nationella reserven fogas finansie-

ringen av ett sådant stödsystem som under-
skrider den gränsen som anges i artikel 64.3 i 
förordningen om gårdsstöd, om stödsystemet 
ingår i systemet med samlat gårdsstöd. Om 
den nationella reserven inte är tillräcklig för 
att täcka de fall som avses i artikel 41 i för-
ordningen om gårdsstöd eller om ett tak som 
avses i artikel 8 i förordningen om gårdsstöd 
begränsar beviljandet av stödrättigheter, kan 
bestämmelser om prioritetsordningen utfär-
das genom förordning av statsrådet. 

Stödrättigheter kan vid behov minskas i en-
lighet med artiklarna 8, 40.2, 43.3, 68.8, 69.6 
punkt b i förordningen om gårdsstöd och ar-
tiklarna 9, 10, 44 och 45 i kommissionens 
förordning II. Närmare bestämmelser om 
minskningar av stödrättigheter enligt dessa 
artiklar utfärdas genom förordning av stats-
rådet. 
 

7 §  

Övervakning av föreskrivna verksamhetskrav 

Närings- trafik- och miljöcentralen överva-
kar efterlevnaden av naturvårdslagen 
(1096/1996) och jaktlagen (615/1993) till 
den del övervakningen gäller efterlevnaden 
av föreskrivna verksamhetskrav som avses i 
artikel 5 i förordningen om gårdsstöd. Ge-
nom förordning av statsrådet utfärdas närma-
re bestämmelser om hur efterlevnaden av fö-
reskrivna verksamhetskrav enligt förordning-
en om gårdsstöd ska övervakas. 

Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygds-
verket, närings-, trafik- och miljöcentralen, 
kommunen, regionförvaltningsverket och en 
av regionförvaltningsverket förordnad tjäns-
teveterinär övervakar efterlevnaden av de fö-
reskrivna verksamhetskrav som avses i bila-
ga II och III till förordningen om gårdsstöd 
och kravet på god jordbrukshävd och goda 

miljöförhållanden. Vid övervakningen iakttas 
vad som i livsmedelslagen (23/2006), lagen 
om djursjukdomar (55/1980), veterinär-
vårdslagen (685/1990), lagen om medicinsk 
behandling av djur (617/1997), foderlagen 
(86/2008), lagen om växtskyddsmedel 
(1259/2006) och djurskyddslagen (247/1996) 
föreskrivs om övervakningen av efterlevna-
den av nämnda lagar och bestämmelser som 
utfärdats med stöd av dem samt om tillsyns-
myndigheter. Genom förordning av statsrådet 
kan det utfärdas sådana bestämmelser om 
övervakningen och övervakningsförfarandet 
som preciserar förordningen om gårdsstöd 
och kommissionens förordning I samt be-
stämmelser om vilka bestämmelser i de lagar 
som nämns i detta moment eller bestämmel-
ser som utfärdats med stöd av dem övervak-
ningen av efterlevnaden gäller. 
 

8 §  

Beviljande och fastställande av stödrättighe-
ter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Den nationella reserven används för att 

fastställa referensbelopp för jordbrukare som 
befinner sig i en särskild situation som enligt 
artikel 41.4 i förordningen om gårdsstöd ska 
definieras av kommissionen. Den nationella 
reserven kan dessutom användas till att bevil-
ja referensbelopp för jordbrukare som har in-
lett sin jordbruksverksamhet och som inte har 
idkat jordbruksverksamhet under de fem år 
som föregår det år då verksamheten har in-
letts. Referensbelopp kan också fastställas för 
jordbrukare i de områden som omfattas av 
omstrukturerings- eller utvecklingsprogram 
som rör någon av formerna för offentlig in-
tervention i syfte att undvika nedläggning av 
jordbruksmark eller i syfte att uppväga speci-
fika nackdelar för jordbrukare i de områdena. 
Genom förordning av statsrådet kan det ut-
färdas bestämmelser som preciserar förord-
ningen om gårdsstöd och kommissionens 
förordning II i fråga om användningen av 
den nationella reserven. 

Genom förordning av statsrådet kan det i 
de fall som avses i artikel 41 i förordningen 
om gårdsstöd och i kapitel 3 avsnitt 3 i 
kommissionens förordning II utfärdas närma-
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re bestämmelser om grunderna för det antal 
rättigheter som tilldelas jordbrukare och för 
att öka enhetsvärdet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 §  

Användning och överföringar av stödrättig-
heter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Regioner för handel med stödrättigheter en-

ligt artikel 43.1 i förordningen om gårdsstöd 
är de stödregioner som avses i artikel 46 i 
förordningen om gårdsstöd. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Närings-, trafik- och miljöcentralen har i si-
tuationer som avses i artikel 73a i kommis-
sionens förordning I rätt att vidta åtgärder för 
återbetalning av stödrättigheter. Närmare be-
stämmelser om förfarandet vid återbetalning 
av stödrättigheter kan utfärdas genom för-
ordning av statsrådet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

11 § 

Situationer som gäller generationsväxlingar 

Som förskott på arv betraktas, utöver vad 
som föreskrivs i 6 kap. 1 § 1 mom. i ärvda-
balken (40/1965), vid tillämpning av artikel 
41, 43 och 44 i förordningen om gårdsstöd 
samt kommissionens förordning II även år 
2003 eller senare 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

13 § 

Stödrättighetsregistret 

Uppgifter som finns i landsbygdsnärings-
förvaltningens datasystem får föras in i stöd-
rättighetsregistret. För inskrivning i stödrät-
tighetsregistret tas det inte ut någon avgift. 
 

14 §  

Registeransvarig, användare och ändamål 

Landsbygdsverket ansvarar i egenskap av 
registerägare för förandet av stödrättighetsre-

gistret, medan jord- och skogsbruksministe-
riets informationstjänstcentral ansvarar för 
den tekniska driften av registret. Jord- och 
skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, 
jord- och skogsbruksministeriets informa-
tionstjänstcentral, närings-, trafik- och miljö-
centralerna och kommunernas landsbygds-
näringsmyndigheter har oberoende av sekre-
tessbestämmelserna rätt att få uppgifter ur 
registret vid kontroller av stödrättigheter och 
samkörning av uppgifter i överensstämmelse 
med artikel 20 i förordningen om gårdsstöd 
eller vid annan administration av stödrättig-
heter enligt förordningen om gårdsstöd. 
 
 

18 a §  

System för jordbruksrådgivning 

Rådgivning till jordbrukare angående 
markskötsel och jordbruksdrift enligt artikel 
12 i förordningen om gårdsstöd ges av orga-
nisationer och rådgivare som godkänts av 
Landsbygdsverket. Rådgivningen är avgifts-
belagd. 

Jordbruksrådgivningen genomförs genom 
besök på gårdsbruksenheterna och omfattar i 
enlighet med artiklarna 5 och 6 i förordning-
en om gårdsstöd kravet på god jordbrukshävd 
och goda miljöförhållanden samt miljöför-
fattningar, identifiering och registrering av 
djur, växtskyddsmedel, livsmedel, foder, dju-
rens välbefinnande och djursjukdomar. 
 

18 d §  

Rådgivningsregister 

Landsbygdsverket för ett rådgivningsregis-
ter där det införs nödvändiga identifikations- 
och kontaktuppgifter om rådgivningsorgani-
sationerna, rådgivarna och de deltagande 
jordbrukarna i det system för jordbruksråd-
givning som avses i artikel 12 i förordningen 
om gårdsstöd, uppgifter om jordbrukarnas re-
spons på rådgivningsorganisationerna och 
rådgivarna samt andra uppgifter som behövs 
för genomförande och uppföljning av råd-
givningen. Rådgivningsorganisationer och 
rådgivare kan efter godkännande föras in i 
rådgivningsregistret för högst tre år i sänder. 
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Utöver den registeransvarige har jord- och 
skogsbruksministeriets informationstjänst-
central och kommunernas landsbygdsnär-
ingsmyndigheter rätt att använda registret. 
Livsmedelssäkerhetsverket och närings-, tra-
fik- och miljöcentralerna har rätt att få upp-
gifter ur registret genom en teknisk uppkopp-
ling. Innan uppgifter ges ut genom en teknisk 
uppkoppling ska den som begär uppgifterna 
visa att uppgifterna skyddas. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 kap 

Särskilda bestämmelser 

18 e §  

Minimibelopp för stödberättigande 

Stöd eller bidrag som helt finansieras av 
Europeiska gemenskapen beviljas inte, om 

stödens eller bidragens sammanlagda belopp 
är 200 euro eller mindre.  
 
 

18 f § 

Förvaring av handlingar 

En jordbrukare ska under ansökningsåret 
och de fyra påföljande kalenderåren förvara 
sådana handlingar i original som inte bifogas 
stödansökan till den stödbeviljande myndig-
heten och som gäller ansökan om och överfö-
ring av stödrättigheter eller ansökan om 
gårdsstöd och andra stöd och bidrag som helt 
finansieras av Europeiska unionen. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den          20  . 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

————— 
 

Helsingfors den 16 oktober 2009 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila 
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Bilaga 
Parallelltext 

 
 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd av den 15 juli 2005 

(557/2005) 2 § 3 och 5 punkten, 3 § 4 mom. och 12 §,  
av dem 2 § 5 punkten sådan den lyder i lag 618/2006, 
ändras 1 § 2 mom., 2 § 1, 4, 6 och 9 punkten, 3 § 5 mom., rubriken för 5 § samt 2 och 

3 mom., 7 §, 8 § 4 och 5 mom., 10 § 2 och 4 mom., i 11 § det inledande stycket, 13, 14 och 
18 a § samt 18 d § 1 och 2 mom., 

av dem 2 § 6 och 9 punkten samt 18 d § 2 mom. sådana de lyder i nämnda lag 618/2006, 7 § 
sådan den lyder delvis ändrad i lag 285/2008, det inledande stycket i 11 § och 18 d § 1 mom. 
sådana de lyder i nämnda lag 285/2008, 14 § sådan den lyder i lag 429/2007 och 18 a § sådan 
den lyder i nämnda lagar 618/2006 och 285/2008, samt 

fogas till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 618/2006 och 285/2008, ett nytt 
5 mom., varvid det ändrade 5 mom. blir 6 mom., och till lagen nya 18 e och 18 f §, som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 

1 § 

Tillämpningsområde och förhållande till an-
nan lagstiftning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Denna lag tillämpas vid administrationen av 

stödrättighetsregistret till den del det inte be-
stäms särskilt om det i lagen om landsbygds-
näringsregistret (1515/1994). 

1 § 

Tillämpningsområde och förhållande till an-
nan lagstiftning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Denna lag tillämpas vid administrationen 

av stödrättighetsregistret till den del det inte 
bestäms särskilt om den i lagen om lands-
bygdsnäringsförvaltningens informationssy-
stem (284/2008). 

 
2 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) system med samlat gårdsstöd ett stödsy-

stem enligt avdelning III i rådets förordning 
(EG) nr 1782/2003 om upprättande av ge-

2 §  

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) system med samlat gårdsstöd ett stödsy-

stem enligt avdelning III i rådets förordning 
(EG) nr 73/2009 om upprättande av gemen-
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mensamma bestämmelser för system för di-
rektstöd inom den gemensamma jordbrukspo-
litiken och om upprättande av vissa stödsy-
stem för jordbrukare och om ändring av för-
ordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 
1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 
1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 
1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 
1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 
2529/2001, nedan förordningen om gårds-
stöd, 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) mjölkbidrag ett mjölkbidrag enligt artikel 
95 i förordningen om gårdsstöd, 

4) tjurbidrag och bidrag för stutar ett sär-
skilt bidrag enligt artikel 123 i förordningen 
om gårdsstöd, 

5) trädesrättighet en hektarspecifik stödrät-
tighet som beviljas jordbrukare i enlighet med 
artiklarna 53 och 63.2 i förordningen om 
gårdsstöd,  

6) särskild stödrättighet en rättighet enligt 
artiklarna 47 och 48 i förordningen om gårds-
stöd,  
— — — — — — — — — — — — — —  

9) ersättning för prissänkningen på socker 
det nationella tak som fastställs i punkt K ta-
bell 1 i bilaga VII till förordningen om gårds-
stöd, och 
— — — — — — — — — — — — — —  

samma bestämmelser för system för direkt-
stöd för jordbrukare inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och om upprättande 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, nedan förordningen om gårds-
stöd, 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
(upphävs) 
 

4) tjurbidrag och bidrag för stutar ett sär-
skilt bidrag enligt artikel 110 i förordningen 
om gårdsstöd, 
(upphävs) 
 
 
 

6) särskild stödrättighet en rättighet enligt 
artikel 44 i förordningen om gårdsstöd;, 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
9) ersättning för prissänkningen på socker 

det nationella tak som fastställs i bilaga XV 
till förordningen om gårdsstöd, 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
3 § 

Blandmodell och verkställighet 

— — — — — — — — — — — — — —  
De belopp som är resultatet av mjölkbidrag 

och dess tilläggsbidrag enligt artikel 62 i för-
ordningen om gårdsstöd skall i sin helhet 
ingå i systemet med samlat gårdsstöd från in-
gången av 2006. 
 
 
 

Bestämmelser om stödformer enligt artik-
larna 67–70 i förordningen om gårdsstöd, 
grunder för att bevilja stöd, stödbelopp, nivå-
er på enhetsstöden samt andra villkor för stö-
den i fråga utfärdas genom förordning av 
statsrådet. 
 

3 § 

Blandmodell och verkställighet 

— — — — — — — — — — — — — —  
(upphävs) 
 
 
 
 

Stöd för mjölksektorn enligt artikel 681 
punktb i förordningen om gårdsstöd kan be-
viljas av statens medel. 

Närmare bestämmelser om stödformer en-
ligt artiklarna 51—53 och 63—72 i förord-
ningen om gårdsstöd, grunder för att bevilja 
stöd, finansiering av stöd, stödområden, 
stödbelopp, nivåer på enhetsstöden samt 
andra villkor för stöden i fråga utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet. 
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5 § 

Nationell reserv 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

För att upprätta en nationell reserv används 
en procentuell andel av det nationella taket 
enligt vad som fastställs genom förordning av 
statsrådet. Också efter det att stödrättigheter-
na har fastställts skall linjära minskningar av 
dem genomföras i enlighet med artikel 42.7 i 
förordningen om gårdsstöd, om den nationel-
la reserven inte är tillräcklig för att bevilja 
stödrättigheter och referensbelopp för de fall 
som avses i artikel 42.3 och 42.4 i förord-
ningen om gårdsstöd. Genom förordning av 
statsrådet kan bestämmelser som preciserar 
förordningen om gårdsstöd och kommissio-
nens förordning II utfärdas om minskning av 
stödrättigheternas värde när den nationella re-
serven inte räcker till. 

Stödrättigheter kan vid behov minskas i en-
lighet med artiklarna 42.9 och 46.3 i förord-
ningen om gårdsstöd och artiklarna 9, 10, 44 
och 45 i kommissionens förordning II. När-
mare bestämmelser om minskningar av stöd-
rättigheter enligt dessa artiklar utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet. 
 

5 § 

Nationell reserv och minskningar av stöd-
rättigheter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Till den nationella reserven fogas finansie-

ringen av ett sådant stödsystem som under-
skrider den gränsen som anges i artikel 64.3 
i förordningen om gårdsstöd, om stödsyste-
met ingår i systemet med samlat gårdsstöd. 
Om den nationella reserven inte är tillräcklig 
för att täcka de fall som avses i artikel 41 i 
förordningen om gårdsstöd eller om ett tak 
som avses i artikel 8 i förordningen om 
gårdsstöd begränsar beviljandet av stödrät-
tigheter, kan bestämmelser om prioritetsord-
ningen utfärdas genom förordning av stats-
rådet. 
 
 
 

Stödrättigheter kan vid behov minskas i en-
lighet med artiklarna 8, 40.2, 43.3, 68.8, 69.6 
punkt b i förordningen om gårdsstöd och ar-
tiklarna 9, 10, 44 och 45 i kommissionens 
förordning II. Närmare bestämmelser om 
minskningar av stödrättigheter enligt dessa 
artiklar utfärdas genom förordning av stats-
rådet. 

 
7 § 

Övervakning av föreskrivna verksamhetskrav 

Arbetskrafts- och näringscentralen överva-
kar efterlevnaden av naturvårdslagen 
(1096/1996) och jaktlagen (615/1993) till den 
del övervakningen gäller efterlevnaden av fö-
reskrivna verksamhetskrav enligt artikel 4 i 
förordningen om gårdsstöd. Genom förord-
ning av statsrådet utfärdas närmare bestäm-
melser om hur efterlevnaden av föreskrivna 
verksamhetskrav enligt förordningen om 
gårdsstöd skall övervakas. 

Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygds-
verket, arbetskrafts- och näringscentralen, 
kommunalveterinären, länsstyrelsen och av 
länsstyrelsen förordnad tjänsteveterinär över-
vakar efterlevnaden av de föreskrivna verk-
samhetskraven i bilaga III till förordningen 
om gårdsstöd. Vid övervakningen iakttas i 

7 §  

Övervakning av föreskrivna verksamhetskrav 

Närings- trafik- och miljöcentralen över-
vakar efterlevnaden av naturvårdslagen 
(1096/1996) och jaktlagen (615/1993) till den 
del övervakningen gäller efterlevnaden av fö-
reskrivna verksamhetskrav enligt som avses i 
5 i förordningen om gårdsstöd. Genom för-
ordning av statsrådet utfärdas närmare be-
stämmelser om hur efterlevnaden av före-
skrivna verksamhetskrav enligt förordningen 
om gårdsstöd ska övervakas. 

Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygds-
verket, närings-, trafik- och miljöcentralen, 
kommunen, regionförvaltningsverket och en 
av regionförvaltningsverket förordnad tjäns-
teveterinär övervakar efterlevnaden av de fö-
reskrivna verksamhetskrav som avses i bilaga 
II och III till förordningen om gårdsstöd och 
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övrigt vad som i livsmedelslagen (23/2006), 
lagen om djursjukdomar (55/1980), lagen om 
medicinsk behandling av djur (617/1997), fo-
derlagen (86/2008), lagen om växtskyddsme-
del (1259/2006) och djurskyddslagen 
(247/1996) föreskrivs om övervakningen av 
iakttagandet av nämnda lagar och bestämmel-
ser som utfärdats med stöd av dem samt om 
tillsynsmyndigheter. Genom förordning av 
statsrådet kan utfärdas sådana bestämmelser 
om övervakningen och övervakningsförfa-
randet som preciserar förordningen om gårds-
stöd och kommissionens förordning I samt 
bestämmelser om vilka bestämmelser i de la-
gar som nämns i detta moment eller bestäm-
melser som utfärdats med stöd av dem över-
vakningen av efterlevnaden gäller.  
 

kravet på god jordbrukshävd och goda miljö-
förhållanden. Vid övervakningen iakttas vad 
som i livsmedelslagen (23/2006), lagen om 
djursjukdomar (55/1980), veterinärvårdsla-
gen (685/1990), lagen om medicinsk behand-
ling av djur (617/1997), foderlagen 
(86/2008), lagen om växtskyddsmedel 
(1259/2006) och djurskyddslagen (247/1996) 
föreskrivs om övervakningen av efterlevna-
den av nämnda lagar och bestämmelser som 
utfärdats med stöd av dem samt om tillsyns-
myndigheter. Genom förordning av statsrådet 
kan det utfärdas sådana bestämmelser om 
övervakningen och övervakningsförfarandet 
som preciserar förordningen om gårdsstöd 
och kommissionens förordning I samt be-
stämmelser om vilka bestämmelser i de lagar 
som nämns i detta moment eller bestämmel-
ser som utfärdats med stöd av dem övervak-
ningen av efterlevnaden gäller. 

 
 

8 § 

Beviljande och fastställande av stödrättighe-
ter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Den nationella reserven används för att 

fastställa referensbelopp för jordbrukare som 
befinner sig i en särskild situation som fast-
ställs av kommissionen enligt artikel 42.4 i 
förordningen om gårdsstöd. Den nationella 
reserven kan dessutom användas för att bevil-
ja referensbelopp för jordbrukare som har in-
lett sin jordbruksverksamhet efter den 31 de-
cember 2002, eller under 2002, om de inte 
har fått något direktstöd under det året. Refe-
rensbelopp kan också fastställas för jordbru-
kare i de områden som omfattas av omstruk-
turerings- eller utvecklingsprogram som rör 
någon av formerna för offentlig intervention i 
syfte att undvika nedläggning av jordbruks-
mark eller i syfte att uppväga specifika nack-
delar för jordbrukare i de områdena. Genom 
förordning av statsrådet kan bestämmelser ut-
färdas som preciserar förordningen om gårds-
stöd och kommissionens förordning II i fråga 
om användningen av den nationella reserven. 
 

Genom förordning av statsrådet kan det i de 
fall som avses i artikel 42.3 och 42.5 i förord-

8 §  

Beviljande och fastställande av stödrättighe-
ter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Den nationella reserven används för att 

fastställa referensbelopp för jordbrukare som 
befinner sig i en särskild situation som enligt 
artikel 41.4 i förordningen om gårdsstöd ska 
definieras av kommissionen. Den nationella 
reserven kan dessutom användas till att bevil-
ja referensbelopp till jordbrukare som har in-
lett sin jordbruksverksamhet och som inte 
har idkat jordbruksverksamhet under de fem 
år som föregår det år då verksamheten har 
inletts. Referensbelopp kan också fastställas 
för jordbrukare i de områden som omfattas 
av omstrukturerings- eller utvecklingspro-
gram som rör någon av formerna för offentlig 
intervention i syfte att undvika nedläggning 
av jordbruksmark eller i syfte att uppväga 
specifika nackdelar för jordbrukare i de om-
rådena. Genom förordning av statsrådet kan 
det utfärdas bestämmelser som preciserar 
förordningen om gårdsstöd och kommissio-
nens förordning II i fråga om användningen 
av den nationella reserven. 

Genom förordning av statsrådet kan det i 
de fall som avses i artikel 41 i förordningen 
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ningen om gårdsstöd och i kapitel 3 avsnitt 3 i 
kommissionens förordning II utfärdas närma-
re bestämmelser om grunderna för det antal 
rättigheter som tilldelas jordbrukare och för 
att öka enhetsvärdet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

om gårdsstöd och i kapitel 3 avsnitt 3 i kom-
missionens förordning II utfärdas närmare 
bestämmelser om grunderna för det antal rät-
tigheter som tilldelas jordbrukare och för att 
öka enhetsvärdet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
10 § 

Användning och överföringar av stödrättig-
heter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Regioner för handel med stödrättigheter en-

ligt artikel 63.1 i förordningen om gårdsstöd 
är de stödregioner som avses i artikel 58 i 
förordningen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Arbetskrafts- och näringscentralen har i si-
tuationer enligt artikel 73 a i kommissionens 
förordning I rätt att vidta åtgärder för återbe-
talning av stödrättigheter. Bestämmelser om 
förfarandet vid återbetalning av stödrättighe-
ter kan utfärdas genom förordning av statsrå-
det. 
— — — — — — — — — — — — — —  

10 §  

Användning och överföringar av stödrättig-
heter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Regioner för handel med stödrättigheter en-

ligt artikel 43.1 i förordningen om gårdsstöd 
är de stödregioner som avses i artikel 46 i 
förordningen om gårdsstöd. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Närings-, trafik- och miljöcentralen har i 
situationer som avses i artikel 73a i kommis-
sionens förordning I rätt att vidta åtgärder för 
återbetalning av stödrättigheter. Närmare be-
stämmelser om förfarandet vid återbetalning 
av stödrättigheter kan utfärdas genom för-
ordning av statsrådet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
11 § 

Situationer som gäller generationsväxlingar 

Som förskott på arv betraktas, utöver vad som 
föreskrivs i 6 kap. 1 § 1 mom. i ärvdabalken 
(40/1965), vid tillämpning av artikel 33.1 b, 
artikel 42.8 och artikel 59.3 andra stycket i 
förordningen om gårdsstöd även år 2003 eller 
senare 
— — — — — — — — — — — — — —  

11 § 

Situationer som gäller generationsväxlingar 

Som förskott på arv betraktas, utöver vad 
som föreskrivs i 6 kap. 1 § 1 mom. i ärvda-
balken (40/1965), vid tillämpning av artikel 
41, 43 och 44 i förordningen om gårdsstöd 
samt kommissionens förordning II även år 
2003 eller senare 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
12 § 

Trädesrättigheter 

Genom förordning av statsrådet fastställs 
regionala procentsatser som anger trädes-
kravet. Utsäde får sås på trädesarealen från 
och med den 15 juli i enlighet med de miljö-
aspekter som fastställs särskilt genom förord-
ning av statsrådet. 

Genom förordning av statsrådet kan det fö-
reskrivas om åtgärder enligt artikel 54.5 i 
förordningen om gårdsstöd för att förhindra 

(upphävs) 
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varje betydande ökning av den totala jord-
bruksareal som ger trädesrättigheter. 

Av kostnaden för anläggning av fleråriga 
grödor avsedda för produktion av biomassa 
på mark som tagits ur produktion kan en an-
del som fastställs genom förordning av stats-
rådet vid behov betalas ut som nationellt 
stöd. Andelen kan dock vara högst 50 pro-
cent. 
 

13 § 

Inrättande av ett register 

Uppgifterna i landsbygdsnäringsregistret 
kan användas för inrättandet av ett stödrättig-
hetsregister. Inskrivningen i stödrättighetsre-
gistret är avgiftsfri. 

13 § 

Stödrättighetsregistret 

Uppgifter som finns i landsbygdsnärings-
förvaltningens datasystem får föras in i stöd-
rättighetsregistret. För inskrivning i stödrät-
tighetsregistret tas det inte ut någon avgift. 

 
14 § 

Registeransvarig, användare och ändamål 

Landsbygdsverket ansvarar i egenskap av 
registerägare för förandet av stödrättighetsre-
gistret, medan jord- och skogsbruksministeri-
ets informationstjänstcentral ansvarar för det 
tekniska upprätthållandet av det. Jord- och 
skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, 
jord- och skogsbruksministeriets informa-
tionstjänstcentral, arbetskrafts- och närings-
centralernas landsbygdsavdelningar och 
kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter 
har utan hinder av sekretessbestämmelserna 
rätt att få uppgifter ur registret vid kontroller 
av stödrättigheter och samkörning av uppgif-
ter i överensstämmelse med artikel 21 i för-
ordningen om gårdsstöd samt vid annan ad-
ministration av stödrättigheter enligt förord-
ningen om gårdsstöd. 

14 §  

Registeransvarig, användare och ändamål 

Landsbygdsverket ansvarar i egenskap av 
registerägare för förandet av stödrättighetsre-
gistret, medan jord- och skogsbruksministeri-
ets informationstjänstcentral ansvarar för den 
tekniska driften av registret. Jord- och skogs-
bruksministeriet, Landsbygdsverket, jord- 
och skogsbruksministeriets informations-
tjänstcentral, närings-, trafik- och miljöcen-
tralerna och kommunernas landsbygdsnär-
ingsmyndigheter har oberoende av sekretess-
bestämmelserna rätt att få uppgifter ur re-
gistret vid kontroller av stödrättigheter och 
samkörning av uppgifter i överensstämmelse 
med artikel 20 i förordningen om gårdsstöd 
eller vid annan administration av stödrättig-
heter enligt förordningen om gårdsstöd. 

 
18 a § 

System för jordbruksrådgivning 

Rådgivning till jordbrukare angående mark-
skötsel och jordbruksdrift enligt artikel 13 i 
förordningen om gårdsstöd ges av de organi-
sationer och rådgivare som godkänts av 
Landsbygdsverket. Rådgivningen är avgifts-
belagd.  

Jordbruksrådgivningen genomförs genom 

18 a §  

System för jordbruksrådgivning 

Rådgivning till jordbrukare angående 
markskötsel och jordbruksdrift enligt artikel 
12 i förordningen om gårdsstöd ges av orga-
nisationer och rådgivare som godkänts av 
Landsbygdsverket. Rådgivningen är avgifts-
belagd. 

Jordbruksrådgivningen genomförs genom 
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besök på gårdsbruksenheterna, varvid jord-
brukarna ges rådgivning enligt artiklarna 4 
och 5 i förordningen om gårdsstöd. Rådgiv-
ning ges om kravet på god jordbrukshävd och 
goda miljöförhållanden och miljöförfattning-
ar, identifiering och registrering av djur, växt-
skyddsmedel, livsmedel, foder samt djurens 
välbefinnande och anmälan om djursjukdo-
mar. 

besök på gårdsbruksenheterna och omfattar i 
enlighet av artiklarna 5 och 6 i förordningen 
om gårdsstöd kravet på god jordbrukshävd 
och goda miljöförhållanden samt miljöför-
fattningar, identifiering och registrering av 
djur, växtskyddsmedel, livsmedel, foder, dju-
rens välbefinnande och djursjukdomar. 

 
18 d § 

Rådgivningsregister 

Landsbygdsverket för ett rådgivningsregis-
ter, i vilket införs nödvändiga identifikations- 
och kontaktuppgifter om rådgivningsorgani-
sationerna, rådgivarna och de deltagande 
jordbrukarna i det system för jordbruksråd-
givning som avses i artikel 13 i förordningen 
om gårdsstöd, jordbrukarnas respons på råd-
givningsorganisationerna och rådgivarna samt 
andra uppgifter som behövs för genomföran-
de och uppföljning av rådgivningen. Rådgiv-
ningsorganisationer och rådgivare kan efter 
godkännande föras in i rådgivningsregistret 
för högst tre år i sänder.  

Utöver den registeransvarige har jord- och 
skogsbruksministeriets informationstjänstcen-
tral och kommunernas landsbygdsnärings-
myndigheter rätt att använda registret. Livs-
medelssäkerhetsverket och arbetskrafts- och 
näringscentralernas landsbygdsavdelningar 
har rätt att få uppgifter ur registret genom en 
teknisk uppkoppling. Innan uppgifter ges ut 
genom en teknisk uppkoppling skall den som 
begär uppgifterna visa att uppgifterna skyd-
das. 
— — — — — — — — — — — — — —  

18 d §  

Rådgivningsregister 

Landsbygdsverket för ett rådgivningsregis-
ter där det införs nödvändiga identifikations- 
och kontaktuppgifter om rådgivningsorgani-
sationerna, rådgivarna och de deltagande 
jordbrukarna i det system för jordbruksråd-
givning som avses i artikel 12 i förordningen 
om gårdsstöd, uppgifter om jordbrukarnas re-
spons på rådgivningsorganisationerna och 
rådgivarna samt andra uppgifter som behövs 
för genomförande och uppföljning av rådgiv-
ningen. Rådgivningsorganisationer och råd-
givare kan efter godkännande föras in i råd-
givningsregistret för högst tre år i sänder. 

Utöver den registeransvarige har jord- och 
skogsbruksministeriets informationstjänst-
central och kommunernas landsbygdsnär-
ingsmyndigheter rätt att använda registret. 
Livsmedelssäkerhetsverket och närings-, tra-
fik- och miljöcentralerna har rätt att få upp-
gifter ur registret genom en teknisk uppkopp-
ling. Innan uppgifter ges ut genom en teknisk 
uppkoppling ska den som begär uppgifterna 
visa att uppgifterna skyddas. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 5 kap 

Särskilda bestämmelser 

18 e §  

Minimibelopp för stödberättigande 

Stöd eller bidrag som helt finansieras av 
Europeiska gemenskapen beviljas inte, om 
stödens eller bidragens sammanlagda belopp 
är 200 euro eller mindre.  
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 18 f § 

Förvaring av handlingar 

En jordbrukare ska under ansökningsåret 
och de fyra påföljande kalenderåren förvara 
sådana handlingar i original som inte bifo-
gas stödansökan till den stödbeviljande myn-
digheten och som gäller ansökan om och 
överföring av stödrättigheter eller ansökan 
om gårdsstöd och andra stöd och bidrag som 
helt finansieras av Europeiska unionen. 

——— 
Denna lag träder i kraft den          20  . 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
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