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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av lagen om kompensationsbidrag, 
miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som 
har samband med förbättrande av miljöns och landsbyg-
dens tillstånd 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås att lagen om kom-
pensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket 
samt om vissa andra stöd som har samband 
med förbättrande av miljöns och landsbyg-
dens tillstånd ändras så att det till lagen fogas 
bestämmelser om minimiarealen för icke-
produktiva investeringar och om möjligheten 
att till en annan aktör överföra den rätt till 
stöd för icke-produktiva investeringar som 
följer av ett stödbeslut. Det föreslås att också 
fogas till lagen bestämmelser om hävning av 

avtal. Dessutom föreslås att det till lagen fo-
gas en bestämmelse om att minskningar av 
stödet till följd av överträdelse av tvärvillko-
ren inte görs, om det med hänsyn till överträ-
delsens allvarlighet, omfattning och varak-
tighet är fråga om en mindre överträdelse. I 
lagen görs även några tekniska ändringar 
som beror på ändringar i Europeiska unio-
nens lagstiftning. 

Lagen föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt. 

————— 
 

MOTIVERING 

1  Nuläge 

Landsbygdsutvecklingspolitiken utgör ett 
led i Europeiska unionens gemensamma 
jordbrukspolitik. Som landsbygdsutveckling 
betraktas framför allt verksamhet som syftar 
till att utveckla näringsverksamheten på 
landsbygden, förbättra gårdsbrukets konkur-
renskraft, främja hållbart nyttjande av förny-
bara naturresurser och förbättra boendemil-
jön på landsbygden. 

Under programperioden 2007-2013 baserar 
sig utvecklingen av landsbygden på rådets 
förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för 
landsbygdsutveckling från Europeiska jord-
bruksfonden för landsbygdsutveckling (EJ-
FLU), nedan rådets landsbygdsförordning, 
samt på rådets beslut 2006/144/EG om ge-
menskapens strategiska riktlinjer för lands-
bygdsutvecklingen (programperiod 2007—

2013), vilket utfärdats med stöd av nämnda 
förordning. 

I rådets landsbygdsförordning förutsätts att 
varje medlemsstat utformar sin egen natio-
nella strategiska plan för landsbygdsutveck-
ling. Enligt rådets landsbygdsförordning 
genomförs den nationella strategiska planen 
genom landsbygdsutvecklingsprogram via ett 
antal åtgärder som samordnas i enlighet med 
de axlar som anges i avdelning IV i förord-
ningen. De fyra axlarna är: att förbättra kon-
kurrenskraften inom jord- och skogsbruket, 
att förbättra miljön och landsbygden, livskva-
litet och diversifierad ekonomi på landsbyg-
den, samt Leader. 

Finlands nationella strategi för landsbygds-
utvecklingen gäller hela Finland och den 
genomförs via landsbygdsutvecklingspro-
grammen för Fastlandsfinland och landskapet 
Åland. Europeiska kommissionen godkände 
den 10 augusti 2007 Finlands nationella 
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landsbygdsutvecklingsprogram för Fastlands-
finland 2007—2013. 

Lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd 
för jordbruket samt om vissa andra stöd som 
har samband med förbättrande av miljöns 
och landsbygdens tillstånd (1440/2006) träd-
de i kraft den 1 januari 2007. Genom lagen 
föreskrivs centraliserat om de områden och 
stöd som ingår i axel två (att förbättra miljön 
och landsbygden) i Europeiska gemenska-
pens landsbygdsförordning. De stöd som in-
går i axel två omfattar i artikel 37 i Europeis-
ka gemenskapens landsbygdsförordning av-
sedda stöd för naturbetingade svårigheter i 
bergsområden och för andra områden med 
svårigheter, i artikel 39 avsedda stöd för mil-
jövänligt jordbruk, i artikel 40 avsedda stöd 
för djurens välbefinnande, och i artikel 41 
avsedda stöd för icke-produktiva investering-
ar. 
 
2  Föreslagna ändringar  

3 §. Definitioner. 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 har upphävts genom rådets för-
ordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av 
gemensamma bestämmelser för system för 
direktstöd för jordbrukare inom den gemen-
samma jordbrukspolitiken och om upprättan-
de 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. Denna förordning trädde 
i kraft den 1 februari 2009. Lagen har dock 
inte ändrats på motsvarande sätt. På grund av 
detta föreslås det att definitionen av tvärvill-
koren i lagens 3 § 1 mom. 6 punkt ändras så 
att det i definitionen hänvisas till gällande 
rådets förordning, och att hänvisningarna till 
artiklarna ändras så att de motsvarar artiklar-
na i nu gällande rådets förordning. 

Rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om 
ekologisk produktion av jordbruksprodukter 
och uppgifter därom på jordbruksprodukter 
och livsmedel har upphävts genom rådets 
förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk 
produktion och märkning av ekologiska pro-
dukter och om upphävande av förordning 
(EEG) nr 2092/91. Denna förordning trädde i 
kraft den 1 februari 2009. Lagen har dock 
inte ändrats på motsvarande sätt. Därför före-
slås det att definitionen av förordningen om 
ekologisk produktion i lagens 3 § 1 mom. 
10 punkt ändras så att det i definitionen hän-
visas till gällande rådets förordning. 

6 §. Förutsättningar som gäller stödberät-
tigande areal och antal djur. Det föreslås att 
det till 6 § 2 mom. i lagen fogas en bestäm-
melse om den stödberättigande minimiareal 
som gäller stöd för icke-produktiva invester-
ingar. Icke-produktiva investeringar är till 
exempel anläggning av mångfunktionella 
våtmarker och inledande röjning och stängs-
ling av värdefulla vårdbiotoper. En förutsätt-
ning för att stöd ska beviljas för icke-
produktiva investeringar är att den icke-
produktiva investeringens totala areal är 
minst 0,30 hektar. Nämnda areal kan bestå av 
flera olika jordbruksskiften. Den föreslagna 
minimiarealen är densamma som minimiare-
alen i specialstödsavtal som gäller vård av 
mångfunktionella våtmarker. Eftersom ett 
specialstödsavtal som gäller skötsel av områ-
det måste ingås då ett icke-produktivt inve-
steringsprojekt slutförts, är det motiverat att i 
lag ställa upp ett motsvarande krav på en mi-
nimiareal för beviljande av icke-produktivt 
stöd. 

9 §. Krav i fråga om ändring och giltighet 
för en förbindelse eller ett avtal. Det föreslås 
att till 9 § i lagen fogas ett nytt 5 mom. där 
det föreskrivs om förutsättningarna för hä-
vande av ett avtal. Enligt förslaget ska när-
ings-, trafik- och miljöcentralen kunna häva 
ett avtal, om den jordbrukare som har ingått 
avtalet har hemlighållit någon omständighet 
av väsentlig betydelse med tanke på ingåen-
det av avtalet eller lämnat en väsentligen 
oriktig uppgift om en sådan omsändighet, el-
ler om jordbrukaren eller gårdsbruksenhetens 
senare ägare, på vilken avtalet har överförts, i 
väsentlig grad bryter mot avtalsvillkoren. För 
närvarande måste man i dessa situationer år-
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ligen fatta beslut om att inte betala ut stöd el-
ler om återkrav tills det att avtalet upphör, 
även om förutsättningarna för att fortsätta av-
talet har upphört till exempel andra året efter 
att avtalet ingåtts och det är fråga om ett tio-
årigt avtal. Om avtalet i stället kan hävas, kan 
man på detta sätt minska det administrativa 
arbete som hänför sig till ärendet och således 
också effektivisera verksamheten inom för-
valtningen.  

Som exempel på sådana situationer där av-
talsvillkoren i väsentlig grad har bryts mot 
kan nämnas till exempel en situation där en 
jordbrukare som ingått ett avtal om lantraser 
slaktar alla sina djur och inte ersätter dem 
med nya eller då ett område för vilket ett av-
tal om skyddszon gjorts upp plöjs och sås 
med säd, eller då det på hagmarker eller 
skogsbeten görs en sluthuggning där alla träd 
avlägsnas. När det gäller ekologisk produk-
tion kan som exempel nämnas en situation 
där det på en gård används förbjudna produk-
tionsmetoder såsom växtskyddsmedel så att 
gården avförs från kontrollsystemet som fö-
reskrivs i jord- och skogsbruksministeriets 
förordning om ekologisk produktion och om 
märkning av och tillsyn över ekologiska pro-
dukter (846/2008). 

9 a §. Överföring av den rätt till stöd som 
följer av stödbeslut för icke-produktiva inve-
steringar. Avtal om specialstöd ingås inte i 
inledningsskedet av ett icke-produktivt inve-
steringsprojekt, utan innan projektet inleds 
ska man ansöka om stödet i fråga av den be-
höriga närings-, trafik- och miljöcentralen. 
Icke-produktiva investeringar får inte inledas 
förrän närings-, trafik- och miljöcentralen 
fattat beslut om beviljande av stöd. Enligt 
18 § i statsrådets förordning om stöd för 
icke-produktiva investeringar åren 2008—
2013 (185/2008) ska en investering genom-
föras inom två år från det att ett stödbeslut 
har fattats. Närings-, trafik- och miljöcentra-
len kan av särskilda skäl bevilja den som an-
söker om stöd ett uppskov på ett år för att 
genomföra investeringsprojektet. När det 
icke-produktiva investeringsprojektet är slut-
fört ska ett avtal om specialstöd ingås om 
skötseln av området. I lagen finns det be-
stämmelser om överföring av en förbindelse 
eller ett avtal, men det föreskrivs inte om en 
möjlighet att till en annan aktör överföra den 

rätt till stöd för icke-produktiva investeringar 
som följer av ett stödbeslut då investerings-
projektet ännu inte slutförts. Med stöd av vad 
som anförts ovan föreslås det att till lagen 
fogas en ny 9 a § enligt vilken den rätt till 
stöd för icke-produktiva investeringar som 
följer av ett stödbeslut kan överföras, om 
villkoren för beviljande av stödet uppfylls 
och den som får överföringen uppfyller de 
villkor som gäller mottagare av stödet. I 
praktiken kan sådana här situationer tänkas 
uppkomma till exempel då en hel gård säljs 
till en annan part eller då ett dödsbo delas. 
När ett avtal om specialstöd ingåtts, tillämpas 
bestämmelserna i lagens 9 § på överföringen 
av avtalet. 

10 §. Sänkning och förvägran av stöd. Rå-
dets landsbygdsförordning har ändrats genom 
rådets förordning (EG) nr 74/2009 av den 19 
januari 2009 om ändring av förordning (EG) 
nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveck-
ling från Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU). Enligt artikel 
51.4 a i nu gällande rådets landsbygdsförord-
ning kan en medlemsstat besluta att inte före-
skriva minskningar av stöd för mindre över-
trädelser. Detta tillämpas dock inte på fall där 
en överträdelse innebär en direkt risk för 
människors och djurs hälsa. Om jordbrukaren 
inte genast vidtar åtgärder för att rätta till en 
överträdelse, ska myndigheterna följa upp 
fallet tills överträdelsen rättats till. Uppfölj-
ningen kan ske genom administrativ kontroll. 
Jordbrukaren ska informeras både om de 
överträdelser som konstaterats och om de åt-
gärder som ska vidtas för att rätta till dem. 
Efter ändringen av rådets förordning om 
landsbygdsstöd är det möjligt att nationellt 
besluta om möjligheten att i vissa fall inte 
genomföra minskningar av stöd ska tilläm-
pas. Det föreslås därför att till 10 § i lagen 
fogas ett nytt 3 mom. enligt vilket minsk-
ningar av stöd till följd av överträdelser av 
tvärvillkoren inte genomförs om det med 
hänsyn till överträdelsens allvarlighet, om-
fattning och varaktighet är fråga om en mind-
re överträdelse. Samtidigt blir 3 mom. i 10 § 
4 mom. Med förslaget strävar man även efter 
att förenhetliga påföljderna av de olika stöd-
systemen. En motsvarande ändring i fråga 
om direktstöd har redan inkluderats i lagen 
om verkställighet av systemet med samlat 
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gårdsstöd (557/2005), som ändrats genom lag 
285/2008. 

En överträdelse av tvärvillkoren kan be-
traktas som mindre till exempel i ett sådant 
fall där jordbrukaren på våren har gjort en 
mycket liten gödselstack av fast hästgödsel, 
men har försummat att göra en anmälan till 
kommunen och detta har upptäckts i sam-
band med en kontroll. Gödselstacken ligger 
dock på ett område i vars närhet det inte 
finns diken eller vattendrag, och ingen avrin-
ning har observerats. Överträdelsen gäller 
dessutom endast basskiftet i fråga och den 
kan avhjälpas till exempel genom att sprida 
ut gödselstacken på en åker i samband med 
höstbearbetningen.  

Paragrafens 2 mom. ändras i överensstäm-
melse med ordform i den gällande rådets 
landsbygdsförordning. Ändringen inverkar 
inte på sakinnehållet i lagen. 

14 §. Beviljande av stöd. Eftersom det fö-
reslås att till lagen fogas en bestämmelse om 
att den rätt till stöd för icke-produktiva inve-
steringar som följer av stödbeslut ska kunna 
överföras på en annan aktör, föreslås det att 
1 mom. i paragrafen ändras så att närings-, 
trafik- och miljöcentralen fattar beslut om 
ärendet. Därmed är det samma myndighet 
som fattar beslut om både överföring och be-
viljande av stödet. 

18 §. Avbrytande av utbetalningen av stöd 
och återkrav i vissa situationer. För att för-
enhetliga påföljdssystemen föreslås det att 
18 § ändras så att avbrytande av utbetalning-
en av stöd och återkrav inte enbart ska gälla 
stödet för djurens välbefinnande utan även de 
avtal om miljöspecialstöd för jordbruket som 
gäller uppfödning av lantraser. Såväl stöd för 
djurens välbefinnande som stöd enligt avtal 
om miljöspecialstöd för uppfödning av lant-
raser bestäms på basis av det antal djur den 
sökande besitter. De påföljder som avses i 
paragrafen ska endast gälla stöd som fast-
ställs och betalas på basis av antalet djur vid 
djurskyddsbrott och djurhållningsförbud. 
Motsvarande bestämmelse ingår även i 16 § i 
lagen om nationella stöd till jordbruket och 
trädgårdsodlingen (1559/2001) när det gäller 
nationellt stöd för husdjursskötsel per djurart. 
I slutet av år 2009 fanns det 1135 gällande 
avtal om miljöspecialstöd för uppfödning av 
lantraser. 

3  Proposi t ionens konsekvenser 

Det faktum att medlemsstaterna kan besluta 
att inte genomföra minskningar av stöd till 
följd av överträdelser av tvärvillkoren, om de 
beslutar tillämpa undantaget gällande mindre 
överträdelser, medför tilläggskostnader för 
Europeiska unionen. I Finland gjordes år 
2008 urvalsbaserade och administrativa kon-
troller på sammanlagt 3034 gårdar. De över-
trädelser av tvärvillkoren som upptäcktes vid 
kontrollerna orsakade minskningar av stöd 
för 639 gårdar. Det sammanlagda beloppet 
av minskningar var år 2008 ungefär 285 000 
euro. I samband med ovan nämnda kontroller 
gavs anmärkningar som kan jämföras med 
mindre överträdelser till 144 gårdar.  

Propositionen bedöms inte ha några konse-
kvenser för statsfinanserna och den ökar inte 
behovet av att vidga utgiftsramen för statens 
budget. 

Ibruktagandet av undantaget som rör mind-
re överträdelser medför i viss mån ytterligare 
administrativa åtgärder, eftersom myndighe-
terna i dessa fall måste följa upp fallet tills 
överträdelsen rättats till. Dessa uppföljningar 
kan dock göras med de nuvarande personal-
resurserna. Kommissionen har meddelat att 
den ska föreslå en ändring till uppföljning så 
att myndigheterna skulle följa upp endast 20 
procent av fall för mindre överträdelser. 

Den föreslagna möjligheten att häva upp-
gjorda avtal minskar däremot det administra-
tiva arbetet jämfört med nuläget. 
 
4  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid jord- och 
skogsbruksministeriet. Utlåtanden om propo-
sitionen har inhämtats hos justitieministeriet, 
finansministeriet, miljöministeriet, Livsme-
delssäkerhetsverket, Landsbygdsverket, när-
ings-, trafik- och miljöcentraler i Egentliga 
Finland och i Nyland, Maa- ja metsätalous-
tuottajain Keskusliitto MTK ry, Svenska 
Lantbruksproducenternas Centralförbund 
SLC och Maaseudun Kehittäjät ry. 

De anmärkningar som framförts i utlåtan-
dena har i mån av möjlighet beaktats då pro-
positionen har beretts. 
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5  Ikraft trädande 

Lagen föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt. Åtgärder som verkställigheten av la-

gen förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa 
andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 29 december 2006 om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket 

samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens 
tillstånd (1440/2006) 3 § 1 mom. 6 och 10 punkten, 6 § 2 mom., 10 § 2 mom., 14 § 1 mom. 
och 18 §, av dem 14 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1502/2009, samt 

fogas till 9 § ett nytt 5 mom., varvid det nuvarande 5 mom. blir 6 mom., till lagen en ny 
9 a § och till 10 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer: 
 

3 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) tvärvillkor villkoren enligt artiklarna 5 
och 6 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, 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, 
— — — — — — — — — — — — — —  

10) förordningen om ekologisk produktion 
rådets förordning (EG) nr 834/2007 om 
ekologisk produktion och märkning av 
ekologiska produkter och om upphävande av 
förordning (EEG) nr 2092/91, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 §  

Förutsättningar som gäller stödberättigande 
areal och antal djur 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ett avtal om miljöstöd för jordbruket för 

skötsel av vårdbiotoper kan gälla endast 
andra arealer än åkrar. För ingående av avtal 
krävs att den areal som omfattas av avtalet är 
minst 0,30 hektar. Om avtalet gäller värde-
fulla objekt med liten areal, krävs att den 
areal som omfattas av avtalet är minst 0,05 
hektar. I andra avtal som baserar sig på en 
plan och när avtalet kan gälla både åkerarea-
ler och andra arealer ska den areal som om-
fattas av avtalet vara minst 0,30 hektar. En 
förutsättning för att stöd för icke-produktiva 
investeringar ska beviljas är att den areal som 
är föremål för den icke-produktiva invester-
ingen är minst 0,30 hektar. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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9 § 

Krav i fråga om ändring och giltighet för en 
förbindelse eller ett avtal 

— — — — — — — — — — — — — —  
Närings-, trafik- och miljöcentralen kan 

häva ett avtal, om den jordbrukare som har 
ingått avtalet har hemlighållit någon omstän-
dighet av väsentlig betydelse med tanke på 
ingåendet av avtalet eller lämnat en väsentli-
gen oriktig uppgift om en sådan omsändig-
het, eller om jordbrukaren eller gårdsbruks-
enhetens senare ägare, på vilken avtalet har 
överförts, i väsentlig grad bryter mot avtals-
villkoren. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

9 a § 

Överföring av den rätt till stöd som följer av 
stödbeslut för icke-produktiva investeringar 

Den rätt till stöd som följer av ett beslut om 
stöd som avses i 4 § 1 mom. 4 punkten kan 
överföras, om villkoren för beviljande av 
stödet uppfylls och den som får överföringen 
uppfyller de villkor som gäller mottagare av 
stödet. 
 
 

10 § 

Sänkning och förvägran av stöd 

— — — — — — — — — — — — — —  
Stödet kan minskas eller stödet behöver 

inte betalas ut, om detta krävs i Europeiska 
unionens lagstiftning eller om stödtagaren 
inte har iakttagit de stödvillkor som grundar 
sig på förbindelsen eller avtalet. Det belopp 
med vilket stödet minskas påverkas av hur 
allvarlig, omfattande och varaktig försum-
melsen av stödvillkoren är. 

Minskning av stöd till följd av överträdelse 
av tvärvillkoren görs inte, om det med hän-
syn till överträdelsens allvarlighet, omfatt-
ning och varaktighet är fråga om en mindre 
överträdelse. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

14 § 

Beviljande av stöd 

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet 
beslutar om godkännande av förbindelser. 
Närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar 
om ingående av avtal om miljöspecialstöd för 
jordbruket och om beviljande av stöd som 
avses i 4 § 1 mom. 4 punkten samt om över-
föring av en rätt som avses i 9 a §. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

18 § 

Avbrytande av utbetalningen av stöd och 
återkrav i vissa situationer 

Utbetalningen av stöd för djurens välbefin-
nande och stöd enligt avtal om miljöspecial-
stöd för uppfödning av lantraser ska avbry-
tas, om det på stödtagarens gårdsbruksenhet 
har utförts tillsyn som gäller produktionsdjur 
eller någon annan tillsyn och det till följd av 
tillsynen på initiativ av djurskyddsmyndighe-
ten har inletts åtalsprövning som gäller ett 
brott enligt 17 kap. 14 eller 15 § i strafflagen 
eller en förseelse enligt 54 § i djurskyddsla-
gen. 

Om stödtagaren eller en familjemedlem 
som bedriver företagsverksamhet tillsam-
mans med denne har dömts för ett brott enligt 
17 kap. 14 eller 15 § i strafflagen och varken 
stödtagaren eller familjemedlemmen samti-
digt har meddelats djurhållningsförbud enligt 
17 kap. 23 § i strafflagen, ska stödet för dju-
rens välbefinnande och stödet enligt avtal om 
miljöspecialstöd för uppfödning av lantraser 
återkrävas eller inget stöd betalas för det ka-
lenderår under vilket gärningen har uppda-
gats i samband med tillsyn och till följd av 
vilket åtalsprövning som avses i 1 mom. har 
inletts. 

Om stödtagaren eller en familjemedlem 
som bedriver företagsverksamhet tillsam-
mans med denne har dömts för något av brot-
ten enligt 17 kap. 14 eller 15 § i strafflagen 
eller en förseelse enligt 54 § i djurskyddsla-
gen och samtidigt meddelats djurhållnings-
förbud enligt 17 kap. 23 § i strafflagen, ska 
stödet för djurens välbefinnande och stödet 
enligt avtal om miljöspecialstöd för uppföd-
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ning av lantraser återkrävas eller inget stöd 
betalas från och med det kalenderår under 
vilket gärningen har uppdagats i samband 
med tillsyn och till följd av vilket åtalspröv-
ning som avses i 1 mom. har inletts till dess 
att djurhållningsförbudet upphör att gälla. 

——— 

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

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

 
 

————— 
 

Helsingfors den 19 mars 2010 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila 
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Bilaga 
Parallelltext 

 
 

Lag 

om ändring av lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa 
andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 29 december 2006 om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket 

samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens 
tillstånd (1440/2006) 3 § 1 mom. 6 och 10 punkten, 6 § 2 mom., 10 § 2 mom., 14 § 1 mom. 
och 18 §, av dem 14 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1502/2009, samt 

fogas till 9 § ett nytt 5 mom., varvid det nuvarande 5 mom. blir 6 mom., till lagen en ny 
9 a § och till 10 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer: 
 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 

3 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) tvärvillkor villkoren enligt artiklarna 4 
och 5 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 
om upprättande av gemensamma bestämmel-
ser för system för direktstöd inom den ge-
mensamma jordbrukspolitiken och om upp-
rättande av vissa stödsystem för jordbrukare 
och om ändring av förordningarna (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, 
— — — — — — — — — — — — — —  

10) förordningen om ekologisk produktion 
rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om 
ekologisk produktion av jordbruksprodukter 
och uppgifter därom på jordbruksprodukter 
och livsmedel, 
— — — — — — — — — — — — — —  

3 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) tvärvillkor villkoren enligt artiklarna 5 
och 6 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 
om upprättande av gemensamma bestämmel-
ser för system för direktstöd 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, 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

10) förordningen om ekologisk produktion 
rådets förordning (EG) nr 834/2007 om 
ekologisk produktion och märkning av ekolo-
giska produkter och om upphävande av för-
ordning (EEG) nr 2092/91, 
— — — — — — — — — — — — — —  
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6 § 

Förutsättningar som gäller stödberättigande 
areal och antal djur 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ett avtal om miljöstöd för jordbruket för 

skötsel av vårdbiotoper kan gälla endast 
andra arealer än åkrar. För ingående av avtal 
krävs att den areal som omfattas av avtalet är 
minst 0,30 hektar. Om avtalet gäller värdeful-
la objekt med liten areal, krävs att den areal 
som omfattas av avtalet är minst 0,05 hektar. 
I andra avtal som baserar sig på en plan och 
när avtalet kan gälla både åkerarealer och 
andra arealer skall den areal som omfattas av 
avtalet vara minst 0,30 hektar. 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

6 §  

Förutsättningar som gäller stödberättigande 
areal och antal djur 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ett avtal om miljöstöd för jordbruket för 

skötsel av vårdbiotoper kan gälla endast 
andra arealer än åkrar. För ingående av avtal 
krävs att den areal som omfattas av avtalet är 
minst 0,30 hektar. Om avtalet gäller värde-
fulla objekt med liten areal, krävs att den are-
al som omfattas av avtalet är minst 0,05 hek-
tar. I andra avtal som baserar sig på en plan 
och när avtalet kan gälla både åkerarealer och 
andra arealer ska den areal som omfattas av 
avtalet vara minst 0,30 hektar. En förutsätt-
ning för att stöd för icke-produktiva invester-
ingar ska beviljas är att den areal som är fö-
remål för den icke-produktiva investeringen 
är minst 0,30 hektar. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

9 § 

Krav i fråga om ändring och giltighet för en 
förbindelse eller ett avtal 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

9 § 

Krav i fråga om ändring och giltighet för en 
förbindelse eller ett avtal 

— — — — — — — — — — — — — —  
Närings-, trafik- och miljöcentralen kan 

häva ett avtal, om den jordbrukare som har 
ingått avtalet har hemlighållit någon 
omständighet av väsentlig betydelse med tan-
ke på ingåendet av avtalet eller lämnat en 
väsentligen oriktig uppgift om en sådan 
omsändighet, eller om jordbrukaren eller 
gårdsbruksenhetens senare ägare, på vilken 
avtalet har överförts, i väsentlig grad bryter 
mot avtalsvillkoren. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 
 9 a §

Överföring av den rätt till stöd som följer av 
stödbeslut för icke-produktiva investeringar 

Den rätt till stöd som följer av ett beslut om 
stöd som avses i 4 § 1 mom. 4 punkten kan 
överföras, om villkoren för beviljande av stö-
det uppfylls och den som får överföringen 
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uppfyller de villkor som gäller mottagare av 
stödet. 

 
 

10 § 

Sänkning och förvägran av stöd 

— — — — — — — — — — — — — —  
Stödet kunna sänkas eller stödet behöver 

inte betalas ut, om detta krävs i Europeiska 
gemenskapens lagstiftning eller om stödtaga-
ren inte har iakttagit de stödvillkor som grun-
dar sig på förbindelsen eller avtalet. Det be-
lopp med vilket stödet minskas påverkas av 
hur allvarlig, omfattande och varaktig för-
summelsen av stödvillkoren är. 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

10 § 

Sänkning och förvägran av stöd 

— — — — — — — — — — — — — —  
Stödet kan minskas eller stödet behöver 

inte betalas ut, om detta krävs i Europeiska 
unionens lagstiftning eller om stödtagaren 
inte har iakttagit de stödvillkor som grundar 
sig på förbindelsen eller avtalet. Det belopp 
med vilket stödet minskas påverkas av hur 
allvarlig, omfattande och varaktig försum-
melsen av stödvillkoren är. 

Minskning av stöd till följd av överträdelse 
av tvärvillkoren görs inte, om det med hän-
syn till överträdelsens allvarsgrad, omfatt-
ning och varaktighet är fråga om en mindre 
överträdelse. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

14 § 

Beviljande av stöd 

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet 
beslutar om godkännande av förbindelser. 
Närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar 
om ingående av avtal om miljöspecialstöd för 
jordbruket och om beviljande av stöd enligt 
4 § 1 mom. 4 punkten. 
 
— — — — — — — — — — — — — — 

14 § 

Beviljande av stöd 

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet 
beslutar om godkännande av förbindelser. 
Närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar 
om ingående av avtal om miljöspecialstöd för 
jordbruket och om beviljande av stöd som 
avses i 4 § 1 mom. 4 punkten samt om över-
föring av en rätt som avses i 9 a §. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

18 § 

Avbrytande av utbetalningen av stöd och 
återkrav i vissa situationer 

Utbetalningen av stöd för djurens välbefin-
nande skall avbrytas, om det på stödtagarens 
gårdsbruksenhet har utförts tillsyn som gäller 
produktionsdjur eller någon annan tillsyn och 
det som ett resultat av detta på initiativ av 
djurskyddsmyndigheten har inletts åtalspröv-
ning som gäller ett brott enligt 17 kap. 14 el-
ler 15 § i strafflagen eller en förseelse enligt 

18 §

Avbrytande av utbetalningen av stöd och 
återkrav i vissa situationer 

Utbetalningen av stöd för djurens välbefin-
nande och stöd enligt avtal om miljöspecial-
stöd för uppfödning av lantraser ska avbry-
tas, om det på stödtagarens gårdsbruksenhet 
har utförts tillsyn som gäller produktionsdjur 
eller någon annan tillsyn och det till följd av 
tillsynen på initiativ av djurskyddsmyndighe-
ten har inletts åtalsprövning som gäller ett 
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54 § i djurskyddslagen. 
 
 

Om stödtagaren eller en familjemedlem 
som bedriver företagsverksamhet tillsammans 
med denne har dömts för ett brott enligt 17 
kap. 14 eller 15 § i strafflagen och varken 
stödtagaren eller familjemedlemmen samti-
digt har meddelats djurhållningsförbud enligt 
17 kap. 23 § i strafflagen, skall stödet för dju-
rens välbefinnande återkrävas eller stödet inte 
betalas för det kalenderår under vilket gär-
ningen har uppdagats i samband med tillsyn 
och till följd av vilket åtalsprövning enligt 
1 mom. har inletts. 
 
 

Om stödtagaren eller en familjemedlem 
som bedriver företagsverksamhet tillsammans 
med denne har dömts för något av brotten en-
ligt 17 kap. 14 eller 15 § i strafflagen eller en 
förseelse enligt 54 § i djurskyddslagen samt 
samtidigt meddelats djurhållningsförbud en-
ligt 17 kap. 23 § i strafflagen, skall stödet för 
djurens välbefinnande återkrävas eller stödet 
inte betalas med början det kalenderår under 
vilket gärningen har uppdagats i samband 
med tillsyn och till följd av vilket åtalspröv-
ning enligt 1 mom. har inletts tills djurhåll-
ningsförbudet upphör att gälla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

brott enligt 17 kap. 14 eller 15 § i strafflagen 
eller en förseelse enligt 54 § i djurskyddsla-
gen. 

Om stödtagaren eller en familjemedlem 
som bedriver företagsverksamhet tillsam-
mans med denne har dömts för ett brott enligt 
17 kap. 14 eller 15 § i strafflagen och varken 
stödtagaren eller familjemedlemmen samti-
digt har meddelats djurhållningsförbud enligt 
17 kap. 23 § i strafflagen, ska stödet för dju-
rens välbefinnande och stödet enligt avtal om 
miljöspecialstöd för uppfödning av lantraser 
återkrävas eller inget stöd betalas för det ka-
lenderår under vilket gärningen har uppda-
gats i samband med tillsyn och till följd av 
vilket åtalsprövning som avses i 1 mom. har 
inletts. 

Om stödtagaren eller en familjemedlem 
som bedriver företagsverksamhet tillsam-
mans med denne har dömts för något av brot-
ten enligt 17 kap. 14 eller 15 § i strafflagen 
eller en förseelse enligt 54 § i djurskyddsla-
gen och samtidigt meddelats djurhållnings-
förbud enligt 17 kap. 23 § i strafflagen, ska 
stödet för djurens välbefinnande och stödet 
enligt avtal om miljöspecialstöd för uppföd-
ning av lantraser återkrävas eller inget stöd 
betalas från och med det kalenderår under 
vilket gärningen har uppdagats i samband 
med tillsyn och till följd av vilket åtalspröv-
ning som avses i 1 mom. har inletts till dess 
att djurhållningsförbudet upphör att gälla. 
 

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

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
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