Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om nationella stöd till jordbruket
och trädgårdsodlingen
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att det ges en ny beviljas på grundval av lagen om finansiering
lag om nationella stöd till jordbruket och av landsbygdsnäringar, lagen om finansiering
trädgårdsodlingen. I lagen föreskrivs om av renhushållning och naturnäringar eller
stödformerna och beslutandet om dem, om skoltlagen.
fastställandet av grunderna för stöden, om Den
huvudsakliga
orsaken
till
sänkning och förvägran av stöd samt om totalrevideringen är behovet att revidera den
omständigheter
som
gäller
vissa lag som gäller nationella stöd till jordbruket
förfaringssätt.
och trädgårdsodlingen på det sättet att den
Till
den
föreslagna
lagens uppfyller de krav som ställs i den nya
tillämpningsområde hör inom gränserna för grundlagen. I fråga om grundprinciperna är
det anslag som anvisats i statsbudgeten de
förslaget i huvudsak i enlighet med gällande
nationella stöd som beviljas jordbruket och lag och nuvarande praxis.
trädgårdsodlingen i enlighet med fördraget Propositionen hänför sig i fråga om
om Finlands anslutning till Europeiska bestämmelserna om bemyndigande till
unionen, fördraget om upprättandet av regeringens proposition med förslag till
Europeiska
gemenskapen
och
övrig lagstiftning
om
inrättande
av
lagstiftning av Europeiska gemenskapen. Landsbygdsverket.
Lagen tillämpas inte på stöd och arvoden Den föreslagna lagen är avsedd att träda i
som helt finansieras av Europeiska kraft den 1 januari 2002.
gemenskapen och inte på de stöd som
—————
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ALLMÄN MOTIVERING

1.

Nuläge

1.1.

Lagstiftning

Ibruktagandet av alla nationella stöd
förutsätter
Europeiska
gemenskapens
godkännande oberoende av formen på stödet
eller beloppet av det. Godkännande söks
genom att ett förslag föreläggs Europeiska
gemenskapernas
kommission,
nedan
kommissionen, som gäller något särskilt stöd
eller en mer omfattande stödhelhet. Om
kommissionen godkänner förslaget beviljar
den tillstånd att betala stödet på de villkor
som det bestäms om i kommissionens beslut
gällande stödet eller meddelar att den inte
motsätter sig att det föreslagna stödet tas i
bruk i föreslagen form.
Fördraget om Finlands anslutning till
Europeiska
unionen,
nedan
anslutningsfördraget, artikel 138—144 om
jordbruk samt de beslut som kommissionen
fattat med stöd av dessa utgör den
huvudsakliga
rättaktsgrunden
inom
gemenskapslagstiftningen i fråga om
nationella
stöd
till
jordbruket
och
trädgårdsodlingen. Artikel 138—140 i
anslutningsfördraget
gäller
successivt
minskande stöd under övergångsperioden,
vilka betalats till produktionen åren 1995—
1999. I fall det uppstår allvarliga svårigheter
finns artikel 141 i anslutningsfördraget, med
stöd av vilken nationellt stöd till södra
Finland betalas. Långsiktigt nordligt stöd
betalas med stöd av artikel 142. Artikel 143 i
anslutningsfördraget gäller verkställandet av
nationella stöd och på grundval av artikel
144 har kommissionen åter godkänt en
förlängning av vissa stödsystem som gällde
innan EU-medlemskapet. En del stödformer
har godkänts med stöd av artikel 87—89 i
Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen och/eller med stöd av rådets
eller kommissionens förordningar.
Lagen om nationella stöd till jordbruket och
trädgårdsodlingen
(1059/1994),
nedan
stödlagen, utgör nationell bestämmelse om
bemyndigande i fråga om betalning av stöd.
Syftet med lagen är att främja en fullständig
integration av det finländska jordbruket och

trädgårdsodlingen
med
Europeiska
gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik
samt
att
trygga
jordbruket
och
trädgårdsodlingen i Finland.
I stödlagens tillämpningsområde ingår i
enlighet med anslutningsfördraget stöd under
övergångsperioden, nordligt stöd, nationellt
specialstöd samt andra stöd. Lagen tillämpas
inte på stöd för investeringar i jordbruk och
trädgårdsodling, stöd som delfinansieras av
Europeiska gemenskapen och inte helle r på
ersättningar som betalas för förluster på
grund
av
att
industrins,
Statens
spannmålsförråds,
handelns
och
gårdsbruksenheternas lager minskar i värde.
Enligt 3 § i stödlagen fastställer statsrådet
vilka former av stöd som betalas, stödens
belopp och fördelningsgrunderna för stöd,
villkoren för att stöd betalas och för vilken
tid stöden gäller, om inte i stödlagen stadgas
särskilt om stödens giltighetstid. Statsrådet
beslutar också om villkoren för stöd som
grundar sig på avtal och om grunderna för
upphörande
av
avtal.
Jordoch
skogsbruksministeriet kan ge närmare
bestämmelser om utförliga grunder för
fördelning och utbetalning av stöd.
I fråga om ändringsförslag till kommissionen
angående nationella stöd ingår i 4 § i
stödlagen en skyldighet till förhandlingar
med
lantbruksproducenternas
centralorganisationer.
Vid beviljande, utbetalning, återkrav, rättelse
och övervakning av nationella stöd iakttas
lagen om förfarandet vid skötseln av
stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar
(1336/1992), nedan stödförfarandelagen. I
beslut som fattats med stöd av bestämmelser
eller föreskrifter som utfärdats med stöd av
stödlagen får ändring sökas enligt
bestämmelserna i stödförfarandelagen.
1.2.

Praxis

På grund av ogynnsamma naturförhållanden,
en småbruksdominerad produktionsstruktur
och andra karakteristiska drag för jordbruket
blir produktionskostnaderna höga i Finland.
Försäljningsinkomsterna från marknaden
täcker inte produktionskostnaderna. För att
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trygga verksamhetsförutsättningarna för
jordbruket och produktionens lönsamhet
samt för att säkerställa en rimlig inkomstnivå
för jordbrukarbefolkningen stöds jordbruket
både med Europeiska gemenskapens
budgetmedel
och
med
nationella
budgetmedel.
Stödformer
enligt
den
gemensamma
jordbrukspolitiken
utgör
grunden
för
jordbrukets stödsystem. Mest centrala av
dessa stöd är stödet för jordbruksgrödor samt
djurstödet (CAP-stöd) som helt finansieras
av
Europeiska
gemenskapen,
samt
kompensationsbidraget
(LFA-stöd)
och
miljöstödet för jordbruket, som delvis
finansieras av Europeiska gemenskapen.
Avsikten med det nationella stödsystemet är
att komplettera stödsystemet enligt den
gemensamma
jordbrukspolitiken,
att
säkerställa verksamhetsförutsättningarna för
jordbruket
inom
olika
produktionsinriktningar och regioner samt att
bidra till att landsbygden förblir livskraftig.
Det nationella stödsystemet består av tre
centrala stödformer, vilka är nationellt stöd
till södra Finland, nordligt stöd och nationellt
stöd för växtodling. Dessutom betalas vissa
andra nationella stöd. För en regional
differentiering av stöden har Finland indelats
i sju huvudsakliga stödområden från syd till
nord (A, B, C1, C2, C2nord, C3 och C4). I
fråga om vissa nordliga stöd har områdena
C3 och C4 dessutom indelats i
understödområden (P1—P5). Vissa stöd kan
beviljas förhöjda inom skärgårdsområden.
Nationella
stöd
till
jordbruket
och
trädgårdsodlingen beviljas huvudsakligen till
jordbruks- och trädgårdsproducenter. I vissa
fall kan stöd även beviljas till andra grupper
t.ex. transportbidraget för mjölk till mejerier.
Nationellt stöd till södra Finland betalas
inom stödområdena A och B för
husdjursskötsel, växthusproduktion och för
lagring av trädgårdsprodukter. Utbetalningen
av stödet baserar sig på artikel 141 i
anslutningsfördraget, med stöd av vilken
kommissionen den 22 december 1999 fattade
beslutet om godkännande av ett finskt
stödprogram för genomförande av särskilt
artikel 141 i Akten om villkoren för
Republiken Österrikes, Republiken Finlands
och Konungariket Sveriges anslutning

2000/167/EG (ändrat 2000/364/EG), nedan
stödbeslutet för södra Finland. I stödbeslutet
för södra Finland bestäms om s.k. stöd för
allvarliga svårigheter, som är avsett för
husdjurslägenheter
och
för
trädgårdsproduktion i södra Finland. Beslutet
gäller i fyra år. Enligt det kan Finland bevilja
successivt minskande, nationella, direkta stöd
fram till utgången av 2003. Fortsättningen av
stödsystemet prövas på basis av de uppgifter
som Finland tillhandahåller kommissionen
före den 30 juni 2003.
Med
stöd
av
artikel
142
i
anslutningsfördraget har kommissionen i
kommissionens beslut om systemet för
långsiktigt stöd på nationell nivå till
jordbruket i de nordliga områdena i Finland
(95/196/EG ändrad senast 2000/405/EG),
nedan beslutet om nordligt stöd, godkänt ett
långsiktigt system för stöd till regioner norr
om den sextioandra breddgraden samt för
vissa områden som gränsar till den
sextioandra breddgraden och där det råder
liknande klimatförhållanden som gör det
särskilt svårt att driva jordbruk och
trädgårdsodling (C-stödområden). Nordligt
stöd
utbetalas
till
husdjursskötsel,
växtproduktion, växthusproduktion, lagring
av trädgårdsprodukter, lagring av skogsbär
och skogssvampar, renhushållning samt som
transportbidrag för mjölk och kött.
Som ett resultat av de förhandlingar som
fördes 1996 avtalades med stöd av artikel
141 i anslutningsfördraget om nationellt stöd
för växtodling till växtproduktionen i södra
Finland. Utgående från förhandlingarna
tillkom
kommissionens
beslut
om
godkännande av ett finskt stödprogram samt
andra därtill relaterade åtgärder för
genomförande av särskilt artikel 141 i Akten
om anslutningsvillkoren för Republiken
Österrike,
Republiken
Finland
och
Konungariket Sverige (97/428/EG), nedan
beslutet om stöd för växtodling. Nationellt
stöd för växtodling kan betalas för alla
centrala jordbruks- och trädgårdsväxter.
Villkor för beviljande av stöd är att
jordbrukaren omfattas av miljöprogrammet
för jordbruket eller förbinder sig att under ett
år från det att förbindelsen ingåtts följa
motsvarande villkor. Kommissionen har
1997 i fråga om vissa växter godkänt ett
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stödarrangemang av motsvarande typ med
statligt stöd Nr N 148/97 för C-stödområden,
nedan statligt stöd Nr N 148/97.
Jämsides med de tre centrala stödformerna
utbetalas vissa andra nationella stöd som
antingen är sådana gamla statliga stöd som i
samband med anslutningen anmäldes till
kommissionen eller sådana stöd som har
godkänts med stöd av de allmänna
bestämmelserna om statligt stöd i EGfördraget eller annan gemenskapslagstiftning.
Objekt
som
hör
till
stödlagens
tillämpningsområde finansieras ur anslaget
för nationellt stöd för jordbruket och
trädgårdsodlingen
i
budgetpropositionen
(moment 30.12.41). På grund av anslaget
som står till förfogande för nationellt stöd till
jordbruket och trädgårdsodlingen och på
grund av att kommissionens beslut medför
olika betalningsbemyndiganden i olika delar
av landet har nationella stöd inte i alla
avseenden
kunnat
betalas
enligt
kommissionens beslut. Avsikten med den
årliga beredningen av de nationella stöden till
jordbruket och trädgårdsodlingen är att
anpassa nivån för stöden per enhet till
anslaget som står till förfogande med
beaktande
av
inkomstoch
lönsamhetsutvecklingen för jordbruket och
trädgårdsodlingen på olika områden och
inom olika produktionsinriktningar. Om
fördelningsförslaget för nationellt stöd
förhandlas med centralförbunden för
lantbruksproducenter.
För nationellt stöd som utbetalas till
jordbruks- och trädgårdsproduktionen för
2001 står 3 499 milj. mk (ca 588 490 000
euro) till förfogande. Av denna summa
uppskattas 60 % utgöra nordligt stöd, 23 %
nationellt stöd till södra Finland och 14 %
nationellt stöd för växtodling. För andra
stödobjekt används uppskattningsvis 3 % av
anslaget
för
nationellt
stöd.
Till
stödområdena A och B har utbetalts en
tredjedel och till C-områdena de återstående
två tredjedelarna av stödbeloppet. Största
delen (ca 70 %) av nationella stöd utbetalas
till husdjursproduktionen.
2.

Propositionens mål och de
viktigaste förslagen

I propositionen föreslås att det stiftas en ny
lag om nationella stöd till jordbruket och
trädgårdsodlingen. Stödlagen har givits 1994
och den har ändrats två gånger (988/1995
och 1343/1996). På grund av de ändringar i
fråga om jordbrukets stödsystem som skett
efter att lagen stiftades är det motiverat att
bringa bestämmelserna i lagen så att de
motsvarar nuvarande praxis.
Den
huvudsakliga
orsaken
till
totalrevideringen av lagen är behovet av att
uppdatera lagen om nationella stöd till
jordbruket och trädgårdsodlingen så, att den
uppfyller de krav som ställs i den nya
grundlagen. Om grundprinciperna för
stödsystemet bestäms i lag. I lagen föreslås
ingå utförligare befogenheter än tidigare för
statsrådet
och
jordoch
skogsbruksministeriet att genom förordning
utfärda närmare bestämmelser. Dessutom
föreslås att Landsbygdsverket, som skall
inrättas, ges befogenhet att bestämma om
undantag gällande stödvillkoren samt utfärda
närmare föreskrifter såsom föreskrivs i
stödförfarandelagen. Propositionens mål är
dessutom att förbättra den tekniska nivån på
författningarna om nationella stöd. I fråga
om
grundprinciperna
överensstämmer
förslaget i huvudsak med gällande lag och
nuvarande praxis.
3.

Propositionens verkningar

3.1.

Statsekonomiska verkningar

Propositionen
har
inga
direkta
statsekonomiska verkningar. Riksdagen
bestämmer årligen totalbeloppet av det stöd
som betalas med stöd av den föreslagna
lagen i samband med att man anvisar medel
för nationellt stöd till jordbruket och
trädgårdsodlingen. I budgeten för 2001 är
anslaget för momentet för nationellt stöd för
jordbruket och trädgårdsodlingen (30.12.41)
3 399 milj. mk (ca 571 671 000 euro). I
samband med den första tilläggsbudgeten för
2001 höjdes anslaget med 100 milj. mk (ca
16 819 000 euro). För nationellt stöd som
betalas till jordbruket och trädgårdsodlingen
står följaktligen sammanlagt 3 499 milj. mk
(ca 588 490 000 euro) till förfogande.
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3.2.
Verkningar i fråga om organisation
och personal

Propositionen har inga direkta verkningar i
fråga om organisation och personal. De
nuvarande verkställande åtgärderna i fråga
om nationella stöd fördelas mellan jord- och
skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket
som skall inrättas. Angående inrättande av
Landsbygdsverket och de uppgifter som
överförs till verket har avlåtits regeringens
proposition med förslag till lagstiftning om
inrättande av Landsbygdsverket, i vars
motiveringar verkningarna i fråga om
organisation och personal framgår.
3.3.

Övriga verkningar

Eftersom avsikten med propositionen inte är
att ändra innehållet i det nuvarande
stödsystemet bedöms den inte ha direkta
miljökonsekvenser eller verkningar som
hänför sig till den regionala utvecklingen i
jämförelse med nuläget.
4.

Beredning av propositionen

Regeringens proposition har beretts vid jordoch skogsbruksministeriet.
I beredningsstadiet har angående förslaget till

proposition
begärts
justitieministeriets
ställningstagande
om
propositionens
överensstämmelse med den nya grundlagen.
Regeringens proposition har granskats på
granskningsbyrån
vid
justitieministeriets
lagberedningsavdelning.
Angående
förslaget
till
regeringens
proposition har utlåtande begärts av
justitieministeriet,
finansministeriet,
Centralförbundet
för
lantoch
skogsbruksproducenter
MTK,
Svenska
Lantbruksproducenters Centralförbund SLC,
Ålands
landskapsstyrelse,
landsbygdsnäringarnas
besvärsnämnd,
arbetskrafts- och näringscentralerna, jordoch
skogsbruksministeriets
informationstjänstcentral,
Trädgårdsförbundet,
Handelsträdgårdsförbundet samt av Fruktoch Bärodlarnas förbund rf. Anmärkningar i
utlåtandena har beaktats i mån av möjlighet.
5.

Andra omständigheter som
inverk at på propositionens innehåll

Beredningen av lagförslaget hänför sig i
fråga om bestämmelserna om bemyndigande
till
beredningen
av
lagen
om
Landsbygdsverket.

DETALJMOTIVERING
1.

Lagförslag

1.1. Lagen om nationella stöd till
jordbruket och trädgårdsodlingen

1 kap. Allmänna bestämmelser
1 §. Tillämpningsområde. I paragrafen
föreslås
bestämmelser
om
tillämpningsområdet för lagen om nationella
stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen.
I
1
mom.
föreslås
att
lagens
tillämpningsområde omfattar de stöd som
beviljas ur det anslag som anvisats för
nationella
stöd
till
jordbruket
och
trädgårdsodlingen
(moment
30.12.41).

Rättsakter på gemenskapsnivå som ur den
föreslagna lagens synvinkel är viktiga för
betalningen av inkomststöd är artikel 141,
142 och 144 i anslutningsfördraget samt
artikel 87, 88 och 89 i EG-fördraget.
I 1 mom. föreslås att till lagens
tillämpningsområde hör också de övriga
nationella formerna av inkomststöd till
jordbruket och trädgårdsodlingen som
föreskrivs och eventuellt kommer att
föreskrivas i gemenskapslagstiftningen i
enlighet med vad som föreskrivs på andra
ställen i gemenskapslagstiftningen.
Paragrafens 2 mom. avgränsar lagens
tillämpningsområde så att detta inte omfattar
de stöd och bidrag som Europeiska
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gemenskapen helt finansierar och som 2001 i
Finland har betalats bl.a. i form av stöd för
jordbruksgrödor, djurbidrag samt ett flertal
andra mindre bidragsformer. I momentet
avgränsas också lagens tillämpningsområde
så att detta inte omfattar stöd som beviljas i
enlighet med lagen om finansiering av
landsbygdsnäringar (329/1999), lagen om
finansiering
av
renhushållning
och
naturnäringar (45/2000) samt skoltlagen
(253/1995).
Den föreslagna paragrafens 2 mom.
avgränsar
dock
inte
lagens
tillämpningsområde så att det inte skulle
omfatta fall i vilka en uttrycklig
gemenskapsbestämmelse möjliggör betalning
av en stödandel som är helt eller delvis
nationellt finansierad som en del av en
inkomststödsform
som
gemenskapen
finansierar. Ett exempel på ett sådant fall är
det tilläggsbidrag för am- och dikor som
avses i artikel 6.5 i rådets förordning (EG) nr
1254/1999
om
den
gemensamma
organisationen av marknaden för nötkött.
Den föreslagna lagen tillämpas inte på vissa
separata
stöd
till
jordbruket
och
trädgårdsodlingen som beviljas på grundval
av statsunderstödslagen (688/2001). Exempel
på sådana är de statsunderstöd som beviljas
för att befrämja avsättningen samt till
rådgivningsorganisationer.
2 §. Definitioner. I paragrafen föreslås
bestämmelser om definitionerna. Avsikten
med paragrafen är att precisera den
terminologi som används i lagen och de
författningar på lägre nivå som utfärdas med
stöd av den. Definitionerna motsvarar
nuvarande praxis.
Definitionen av stödår som föreslås i 1
punkten är nödvändig för att definiera olika
slags tidsgränser bl.a. för att klarlägga att
villkoren uppfylls i fråga om åldern på den
som söker stöd.
Definitionen av makar som föreslås i 2
punkten är nödvändig för att konstatera att
åldersvillkoren som ställts för att få stödet
uppfylls.
Definitionen av ung jordbrukare som föreslås
i 3 punkten är nödvändig för en exakt
definition av de villkor som ställs för
beviljande av de stöd som betalas till unga
jordbrukare.

De definitioner av bas- och jordbruksskiften
som föreslås i 4 och 5 punkten är nödvändiga
för att specificera grunderna för fastställandet
av
stöden
för
växtproduktion
och
husdjursskötsel. Definitionerna av bas- och
jordbruksskiften har i sak samma innehåll
som när det gäller de stödformer som
Europeiska gemenskapen helt eller delvis
finansierar.
De definitioner av stödform och stödtyp som
föreslås i 6 och 7 punkten är viktiga med
tanke på systematiken i lagen. Med
stödformen avses ett nationellt stödsystem
som Europeiska gemenskapen godkänt för ett
speciellt syfte. I allmänhet finns det om en
stödform en rättsakt eller kommissionens
beslut som berättigar till den på
gemenskapsnivå
samt
motsvarande
förordning av statsrådet. Som exempel på en
stödform kan det nordliga stödet nämnas. I
det nordliga stödet ingående stödtyper som
baserar sig på odlingsarealen är det nordliga
hektarstödet, det allmänna hektarstödet samt
stödet till unga odlare.
Definitionen av en medlem i ett
familjeföretag i 8 punkten är nödvändig för
att definiera den direkta närmaste kretsen av
de
människor
som
ålagits
djurhållningsförbud på grund av brott och
förseelser
som
gäller
djurskyddslagstiftningen.
De
definitioner
av
stöd
för
växthusproduktion
och
stöd
för
husdjursskötsel som föreslås i 9 och 10
punkten är nödvändig med tanke på
systematiken i lagen.
3 §. Sökande. I paragrafen föreslås
bestämmelser om de villkor som ställs i fråga
om den som söker stöd. Det föreslås att
nationella
stöd
till
jordbruket
och
trädgårdsodlingen beviljas för produktion
eller verksamhet som idkas i Finland. Det
föreslås inga begränsningar i företagsformen
för den som söker stöd, men avsikten är att
föreskriva begränsningar när det gäller åldern
för de fysiska personer som är berättigade till
stöd.
Den åldersbegränsning som föreslås i 2
mom. 1 punkten innebär att personer som är
berättigade
till
försörjning
som
vårdnadshavaren tryggar eller folkpension
inte är berättigade till stöd. Förslaget
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motsvarar nuvarande praxis.
I 2 mom. 2 punkten föreskrivs det om fall, i
vilka verksamheten idkas av flera fysiska
personer tillsammans eller verksamheten
idkas i form av en sammanslutning. I
punkten föreslås det att villkoren för
beviljandet av stödet preciseras så att minst
en jordbrukare, bolagsman, medlem eller
aktieägare skall vara en person som uppfyller
åldersvillkoren och som själv idkar jordbruk
eller trädgårdsodling.
I 3 mom. föreslås bestämmelser om undantag
från de ålderskrav som ställs i 2 mom.
Således kan stöd beviljas till en minderårig
sökande då han eller hon ingått äktenskap.
Detta motsvarar tanken i 2 mom. att en
person under 18 år är berättigad till
försörjning men när en minderårig ingår
äktenskap upphör denna rättighet. Härvid är
det motiverat att den som själv ansvarar för
sin försörjning också kan idka näring med
alla rättigheter. Också en person som idkar
verksamheten tillsammans med sina föräldrar
har möjlighet att få stöd, vilket är motiverat
för att göra situationer där olika slags
dödsbon är inblandade skäligare. Prövningen
av andra motsvarande omständigheter är en
uppgift för den myndighet som beviljar stöd.
I 4 mom. föreslås bestämmelser om
offentligrättsliga samfunds, skollägenheters
och fängelselägenheters rätt till stöd. I
enlighet med nuvarande praxis föreslås det
att de villkor som ställs i fråga om fysiska
personer inte gäller ovan nämnda sökande av
stöd.
I 5 mom. föreslås bestämmelser om kretsen
av de sökande som är berättigade till de
stödformer som betalas till unga jordbrukare.
Då en grupp av fysiska personer söker stöd är
det motiverat att alla gruppmedlemmar
uppfyller åldersvillkoren för att förebygga att
villkoren för stödet kringgås.
I 6 mom. föreslås att jord- och
skogsbruksministeriet ges bemyndigande att
bestämma närmare om de villkor som gäller
den sökande. T.ex. i en situation enligt 2
mom. 2 punkten uppfyller inte en
stödberättigande fysisk persons formella
delaktighet i en lantbrukssammanslutning,
vars andra delägare inte uppfyller de villkor
som gäller ålder, de villkor som gäller den
sökande. För att vara berättigad till stöd

måste man delta i idkandet av själva
verksamheten på ett sätt som ministeriet
närmare bestämmer.
4 §. Beaktandet av gemenskapslagstiftningen.
I paragrafen föreslås bestämmelser om
beaktandet av gemenskapslagstiftningen.
Som villkor för beviljandet av de stödformer
och stödtyper som avses i den föreslagna
lagen skall i de nationella författningarna
föreskrivas om alla begränsningar som gäller
en
enskild
stödsökande
och
som
kommissionen eller andra behöriga organ har
satt som villkor för beviljande av stöd. T.ex.
kommissionens beslut är riktade till
republiken Finland varvid ikraftsättandet av
dem nationellt förutsätter att de tas in i en
nationell författning. Avsikten är att det
genom förordning av statsrådet föreskrivs om
verkställandet av begränsningar som satts
som villkor för beviljande av stöd i
kommissionens beslut eller i annan
gemenskapslagstiftning.
5 §. Tillämpning av andra bestämmelser. I
paragrafen föreslås bestämmelser om
tillämpningen av andra bestämmelser. I
paragrafen föreslås en bestämmelse med
hänvisning till lagen om förfarandet vid
skötseln av stöduppgifter i fråga om
landsbygdsnäringar, som tillämpas som en
komplement till den föreslagna lagen i ett
flertal situationer. Lagen i fråga är en
speciallag och som ett komplement till den
tillämpas för sin del som en allmän lag lagen
om förvaltningsförfarande (598/1982).
I 2 mom. finns en informativ hänvisning till
13 § i den lag som nämns i 1 mom., med
vilken avsikten är att lyfta fram omfattningen
av
de
bemyndiganden
som
getts
Landsbygdsverket. Till denna del finns det
närmare motivering i regeringens proposition
till Riksdagen med förslag till lagstiftning om
inrättande av Landsbygdsverket (xxx/2001).
2 kap. Stödformer och beslut om dem
6 §. Stödformer. I paragrafen föreslås
bestämmelser om stödformerna.
På grundval av 1 punkten kan nationellt stöd
till södra Finland beviljas. Avsikten är att
med
hjälp
av
stödet
underlätta
producenternas fulla integration i den
gemensamma
jordbrukspolitiken,
om
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anslutningen åsamkar allvarliga svårigheter
som fortfarande kvarstår när de övriga
stödåtgärderna
tillämpats.
Stödformen
baserar
sig
på
artikel
141
i
anslutningsfördraget och förutsätter beslut av
kommissionen, vilket stödbeslutet för södra
Finland utgör till utgången av 2003.
Nationellt stöd till södra Finland betalas för
husdjursskötsel, växthusproduktion samt för
lagring av trädgårdsprodukter.
På grundval av 2 punkten kan långvarigt
nordligt stöd beviljas. Avsikten är att med
hjälp av stödformen upprätthålla jordbruk
och trädgårdsodling på jordbruksområden
som är belägna norr om den 62 breddgraden
samt på vissa områden söder om breddgraden
i fråga som är belägna nära den. Beviljandet
av stödet baserar sig på artikel 142 i
anslutningsfördraget och förutsätter beslut av
kommissionen, vilket beslutet om det
nordliga stödet tills vidare utgör.
Som nordligt stöd betalas stöd för
växtproduktion,
husdjursskötsel,
växthusproduktion,
lagring
av
trädgårdsprodukter, lagring av skogsbär och
skogssvamp,
renhushållning
samt
transportbidrag för mjölk och kött.
På grundval av 3 punkten kan nationellt stöd
för växtodling beviljas på hela landets
område. Om det nationella stödet för
växtodling kom man på grundval av artikel
141 i anslutningsfördraget överens om som
ett resultat av de förhandlingar som fördes
1996 och dess gemenskapsrättsliga grund
utgörs tills vidare av det gällande beslutet om
stöd för växtproduktion samt beträffande Cområdena av statens stöd Nr N 148/97.
Nationellt stöd för växtodling kan beviljas
för produktion av alla växter som är viktiga
för jordbruket och trädgårdsodlingen.
På grundval av 4 punkten kan dessutom
andra än i 1—3 punkten avsedda stöd till
jordbruket och trädgårdsodlingen beviljas.
Stöden
kan
basera
sig
på
anslutningsfördraget, artiklarna om statsstöd
i
EG-fördraget
eller
övrig
gemenskapslagstiftning.
Stödformer som hör till denna grupp och som
beviljats på grundval av den gällande
stödlagen är det nationella stödet för
potatisproduktion, nationella stödet för
utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd,

stöd som utbetalas enligt antalet bisamhällen,
tilläggsbidraget för am- och dikor som hänför
sig till gemenskapens am- och dikobidrag,
studiepenning för lantbruksföretagare samt
temporära inkomststödet i anslutning till byte
av produktionsinriktning.
Den föreslagna 4 punkten är nödvändig
därför att de eventuella nya stödformer som
finansieras av anslaget för nationellt stöd till
jordbruket och trädgårdsodlingen i budgeten
skall
kunna
inkluderas
i
lagens
tillämpningsområde.
Stödformerna
kan
ändras och de kan inte förtecknas på ett
uttömmande sätt. T.ex. i budgetpropositionen
för 2002 har som i punkten avsett stöd som
finansieras ur det ovan nämnda anslaget
föreslagits ersättning av lagringskostnader
för den sockermängd som överförs till
produktionen för följande regleringsår.
7 §. Stödbeloppet och stödområden. I
paragrafen föreslås bestämmelser om
stödbeloppet samt om stödområdena.
I 1 mom. föreslås att statsrådet ges
bemyndigande att ange beloppen av stöden,
nivåerna på stöden per enhet samt
stödområdena.
I 2 mom. föreslås att statsrådet ges
bemyndigande att bestämma om de stöd som
baserar sig på ett avtal mellan staten och
jordbrukaren.
I 3 mom. föreslås bemyndigande för jordoch skogsbruksministeriet att besluta om
definitionerna
av
kommunernas
skärgårdsområden på det sätt som avses i
stödsystemet på kommundelsnivå. Som
skärgård
kan
förutom
de
hela
skärgårdskommunerna anses ett område som
inte har någon fast vägförbindelse till
kommuncentrumet eller från vilket en sådan
vägförbindelse är oskäligt lång. Förslaget
motsvarar i sak nuvarande praxis.
I 4 mom. föreslås bestämmelser om det
minsta beloppet som betalas per stödform
eller stödtyp. Fr.o.m. 1997 har detta belopp i
huvuddelen av stödformerna varit 500 mk
(84,09 euro). Det föreslås att det minsta
beloppet av det stöd i eurobelopp som betalas
avrundas till närmaste hela euro, vilket är 84
euro. Betalning av stödförskott är i allmänhet
möjligt i fråga om stöden för husdjursskötsel
och beträffande dessa föreslås att det minsta
beloppet som betalas skall vara 500 euro,
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vilket är 4,56 euro mindre än det
minimibelopp på 3 000 mk enligt nuvarande
praxis.
8 §. Förhandlingsförfarande. I paragrafen
föreslås att nuvarande förhandlingspraxis
bevaras med intresseorganisationerna för
jordoch
skogsbruksproducenterna.
Paragrafen innehåller bestämmelser om det
förfarande som iakttas vid utarbetandet av
framställningar i fråga om nationella stöd.
Om förslagen i fråga förhandlas och
överenskoms i förhandlingar som förs mellan
staten och centralorganisationerna för
lantbruksproducenterna. Om ett enhälligt
förhandlingsresultat inte fås till stånd före
den
tidpunkt
som
jordoch
skogsbruksministeriet angivit beslutar ändå
statsrådet om den framställning som görs till
Europeiska gemenskapen.
Vid förhandlingarna kan också behandlas
andra frågor som hänför sig till stödsystemen
för jordbruket och trädgårdsodlingen och
inkomstbildningen för jordbrukare.
De
centralorganisationer
med
vilka
förhandlingarna förs är i enlighet med
nuvarande
praxis
Maaja
metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y
och
Svenska
lantbruksproducenternas
centralförbund r.f. (SLC).
3 kap. Grunderna för fastställandet av stöden
9 §. Stöd för växtproduktion. I paragrafen
föreslås bestämmelser om stöden för
växtproduktion. Det föreslås att de allmänna
grunderna för fastställandet av stöden för
växtproduktion är odlingsarealen eller
produktionsmängden av den växt som odlas.
Stödområdet där ett enskilt bas- eller
jordbruksskifte är beläget bestämmer för sin
del vilken stödform eller nivå på stödet per
enhet som tillämpas. Förslaget motsvarar
nuvarande praxis. I lagen ställs tre typer av
villkor för beviljande av stöd.
I 2 mom. 1 punkten föreslås som villkor för
beviljande av stöd besittning av minst tre
åkerhektar som lämpar sig för odling.
Beträffande trädgårdsväxter kan stöd dock
beviljas om den areal som används för odling
av trädgårdsväxter är minst en halv hektar.
Begränsningen är nödvändig för att avgränsa
verksamhet i liten skala och odling för eget

behov utanför stödet.
I 2 mom. 2 punkten föreslås som villkor för
beviljande att produktionen skall idkas med
målsättningen att producera en bärgningsoch marknadsduglig skörd i enlighet med
normal jordbrukarsed på orten. Den normala
jordbrukarseden
anses
innehålla
ändamålsenliga odlingsåtgärder samt en
förpliktelse att bärga skörden med undantag
av vissa skördeskadesituationer. Punkten är
nödvändig för att säkerställa en miniminivå
av odlingen.
I 2 mom. 3 punkten föreslås att det föreskrivs
en skyldighet att iaktta de miljövillkor som
ställts i kommissionens beslut som gäller
nationellt stöd eller i de nationella
författningar som utfärdas för att verkställa
dem. Med miljövillkor avses beträffande de
stöd som är i användning 2001 att
motsvarande villkor som villkoren för
jordbrukets miljöstöd vilka ställts som villkor
för beviljande av stöd i ett beslut om stöd för
växtodlingen iakttas och att de miljövillkor i
stödsystemet för jordbruksgrödor som
Europeiska gemenskapen helt finansierar
vilka nationellt uppställts som villkor för de
nordliga stöden som baserar sig på
odlingsarealen iakttas.
I 3 mom. föreslås att statsrådet ges
bemyndigande att bestämma om villkoren för
stödet och grunderna för fastställandet av det.
I förslaget nämns speciellt att bestämmelser
om beslut om stödberättigande växter,
definition av miljövillkoren för stödformerna
och stödtyperna samt innehållet i dem
utfärdas genom förordning av statsrådet.
Andra omständigheter som skall föreskrivas
genom förordning av statsrådet är t.ex. att
iakttagande av registreringsskyldigheterna
skall ställas som villkor för beviljande av
stöd.
I 4 mom. föreslås att jord- och
skogsbruksministeriet ges bemyndigande att
bestämma om de detaljerade grunderna för
stödet. I förslaget nämns speciellt att
bestämmelser om definition av en åker som
lämpar sig för odling, om tiden för besittning
samt normal jordbrukarsed på orten utfärdas
genom
förordning
av
jordoch
skogsbruksministeriet.
10 §. Stöd för husdjursskötsel. I paragrafen
föreslås bestämmelser om stöden för

11
husdjursskötsel. Det föreslås att som
allmänna grunder för fastställandet av stöden
för husdjursskötsel föreskrivs antalet djur
eller djurenheter eller produktionsmängden
inom
den
verksamhet
som
idkas.
Stödområdet där driftscentret är beläget
bestämmer för sin del vilken stödform eller
nivå på stödet per enhet som tillämpas.
Förslaget motsvarar nuvarande praxis. I
lagen ställs två typer av villkor för beviljande
av stöd.
I 2 mom. föreslås som villkor för betalning
av husdjursstöden förutom arealkravet att på
lägenheten idkas husdjursskötsel i enlighet
med gängse produktionssätt för varje djurart
som ligger till grund för stödet. Detta innebär
i första hand att exempelvis dikor hålls på
gården för produktion av kalvar som uppföds
för köttproduktion, att suggor hålls för
produktion av små grisar och att tackor har så
många lamningar som skall anses normalt.
Produktionen, t.ex. antalet smågrisar per
sugga, skall vara på normal nivå i förhållande
till djurantalet.
Avsikten är dock inte i fråga om 2 mom. 2
punkten att utanför den produktion som stöds
avgränsa
olika
nya
former
av
husdjursskötsel, vilka idkas i syfte att
förvärva inkomster. Avsikten är att en
nödvändig utredning vid behov skall
presteras i fråga om verksamheten och dess
inkomstförvärvandekaraktär.
En
sådan
utredning kunde t.ex. vara ett intyg över att
personen
i
fråga
hör
till
förskottsinnehållningsregistret i fråga om den
verksamhet
som
stöds.
Målet
för
bestämmelsen är att avgränsa verksamhet av
hobbykaraktär utanför stödet.
I 3 mom. föreslås bestämmelser om
tillämpning av villkoret som gäller besittning
av åker när flera jordbrukare tillsammans
idkar husdjursskötsel eller i husdjursskötsel
som idkas i form av en sammanslutning.
Förslaget motsvarar nuvarande praxis.
I 4 mom. avgränsas produktionsstödet för
mjölk i 2 mom. 1 punkten utanför
tillämpningsområdet.
I 5 mom. möjliggörs ibruktagande av ett
sedvanligt djurantal som grund för beviljande
av stödet i situationer med karaktär av force
majeure.
I 6 mom. föreslås att statsrådet ges

bemyndigande att bestämma om villkoren för
stödet och grunderna för fastställandet av det.
Speciellt nämns i propositionen att
beräknandet av de genomsnittliga antalen
djur, användning av sedvanligt djurantal,
begränsningar i fråga om djurenheter samt
definition av innehållet i villkoren för
betalning av förskott bestäms genom
förordning
av
statsrådet.
Andra
omständigheter som skall föreskrivas genom
förordning av statsrådet är t.ex. att
iakttagande av registreringsskyldigheterna
skall ställas som villkor för beviljande av
stöd.
I paragrafens 7 mom. föreslås att det vid
behov genom förordning av jord- och
skogsbruksministeriet
föreskrivs
om
detaljerade grunder för stöd. I momentet ges
ministeriet bemyndigande att bestämma om
bl.a. närmare definitioner av gängse
produktionssätt.
11 §. Stöd för växthusproduktion. I
paragrafen föreslås bestämmelser om stödet
för växthusproduktion. Det föreslås att som
allmänna grunder för fastställandet av stödet
för växthusproduktion föreskrivs längden på
odlingssäsongen, den tekniska nivån på
växthusen,
den
areal
som
är
i
odlingsanvändning samt de växter som odlas.
Stödområdet där växthuset är beläget
bestämmer vilken stödform eller nivå på
stödet per enhet som tillämpas. Förslaget
motsvarar nuvarande praxis. I lagen ställs
fyra typer av villkor för beviljande av stöd.
I 2 mom. 1 punkten föreslås som villkor för
beviljande av stöd att de växthus som
används för idkande av trädgårdsodling
besitts av den som söker stöd. Den som söker
stöd kan ansöka om stöd enbart för sin egen
produktion. Det föreslås att ett villkor av
motsvarande typ föreskrivs i 9 § 2 mom. 1
punkten, som gäller stöd för växtproduktion,
och i 10 § 2 mom. 1 punkten, som gäller stöd
för husdjursskötsel.
I 2 mom. 2 punkten föreslås som villkor för
beviljande av stöd att målet för odlingen är
att
producera
en
bärgningsoch
marknadsduglig skörd i enlighet med normal
jordbrukarsed på orten. Jordbrukaren skall i
växthusodlingen vidta de åtgärder som hör
till jordbrukarseden, i vilka ingår också
bärgande av skörd. Det föreslås att samma
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villkor föreskrivs också i 9 § 2 mom. 2
punkten
som
gäller
stödet
för
växtproduktion.
Enligt 2 mom. 3 punkten föreslås som villkor
för beviljande av stöd att den sammanlagda
arealen av växthusen minst är av åtminstone
en viss storlek. I den sammanlagda arealen
räknas de växthus och arealer med som
överensstämmer med stödvillkoren. Det
föreslås att det föreskrivs om kravet på
minimiareal genom förordning av statsrådet
så att den motsvarar den minimiareal som
skall anses vara i professionell odling.
I 2 mom. 4 punkten föreslås som villkor för
beviljande av stöd att växthusen är utrustade
med uppvärmningsanordningar och att de
uppfyller vissa tekniska krav i fråga om
konstruktioner och odlingssäsong. Det
föreslås att det föreskrivs om kraven i fråga
om växthusens konstruktioner genom
förordning
av
jordoch
skogsbruksministeriet. De krav som ställs på
växthusen i enlighet med längden på
odlingssäsongen är krav som gäller
uppvärmnings- och vädringssystem för
växthus. Det föreslås att det föreskrivs också
om dessa genom förordning av jord- och
skogsbruksministeriet.
Avsikten med de föreslagna villkoren för
beviljande av stöd i 2 mom. 3 och 4 punkten
är att utanför stödet avgränsa ickeyrkesmässig säsongbetonad verksamhet i
liten skala i växthus, vilka inte i fråga om
konstruktionen passar för odling av
stödberättigande växter.
I 3 mom. föreslås en bestämmelse om att den
myndighet som beviljar stödet kan besluta att
stödet beviljas i enlighet med ansökan även
om villkoren för beviljande av stöd inte
uppfylls på grund av växtsjukdom, brand
eller någon annan av producenten oberoende
orsak som kan jämföras med dessa. Avsikten
är inte att ändra nuvarande praxis till denna
del.
I 4 mom. föreslås att det genom förordning
av statsrådet föreskrivs om stödberättigande
växter, om differentiering av stödet per enhet
i enlighet med längden på odlingssäsongen,
om den sammanlagda minimiarealen på
växthus samt om övriga villkor för stödet och
grunder för fastställandet av det. Som
exempel på övriga villkor för stöd kan

nämnas den sökandes skyldighet att höra till
de register som Kontrollcentralen för
växtproduktion upprätthåller beträffande de
växter, vilkas marknadsföring förutsätter det.
I 5 mom. föreslås att det genom förordning
av jord- och skogsbruksministeriet föreskrivs
om tiden för och överföring av besittning av
växthusen, om de tekniska krav och krav i
fråga om den areal som är i
odlingsanvändning som ställs på växthusen,
beräknandet av och anmälan om arealen på
växthusen, definition av odlingssäsongen, om
normal jordbrukarsed på orten i fråga om
växthusproduktionen
samt
om
andra
motsvarande omständigheter. Som exempel
på en annan motsvarande omständighet kan
nämnas de krav som gäller innehållet i
odlingsplanen. Eftersom det är fråga om
detaljerade grunder för stöd kan det anses
vara
lämpligt
att
jordoch
skogsbruksministeriet bemyndigas att utfärda
förordningar.
12 §. Lagringsstöd för trädgårdsprodukter. I
paragrafen föreslås bestämmelser om
lagringsstödet för trädgårdsprodukter. Det
föreslås att som allmänna grunder för
fastställandet
av
lagringsstödet
för
trädgårdsprodukter
föreskrivs
trädgårdsprodukterna och lagermängderna av
dem, den tekniska nivå på det lager som
används för lagring samt om det är fråga om
färskproduktion eller avtalsproduktion för
industrin. Det stödområde där produkter som
lagras är odlade bestämmer vilken stödform
och nivå på stödet per enhet som tillämpas.
Förslaget motsvarar nuvarande praxis. I
lagen ställs fem typer av villkor för
beviljande av stöd.
I 2 mom. 1 punkten föreslås som villkor för
beviljande av stöd att det lager som används
för lagring av trädgårdsprodukter är i den
sökandes besittning. Den som söker om stöd
kan ansöka om stöd endast för produkter i ett
lager som är i hans eller hennes besittning.
Det föreslås att ett villkor av motsvarande
typ föreskrivs i 9 § 2 mom. 1 punkten, som
gäller stöd för växtproduktion, i 10 § 2 mom.
1
punkten
som
gäller
stöd
för
husdjursskötsel, och i 11 § 2 mom. 1
punkten,
som
gäller
stöd
för
växthusproduktion.
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I 2 mom. 2 punkten föreslås som villkor för
beviljande av stöd att den sökande själv har
producerat de trädgårdsprodukter han eller
hon lagrar. Stöd beviljas alltså enbart för
egen produktion. Om produkterna är köpta
till lagret beviljas inget stöd. Om en
sammanslutning av producenter står som
sökande kan stöd dock beviljas på grundval
av den sammanlagda mängden av de
trädgårdsprodukter som medlemmarna av
sammanslutningen själva producerat.
I 2 mom. 3 punkten föreslås som villkor för
beviljande av stöd att odlingsarealen i fråga
om trädgårdsväxter är minst en halv hektar.
Det föreslås att samma villkor föreskrivs i 9
§ 2 mom. 1 punkten om stöd för
växtproduktion beträffande trädgårdsväxter.
Avsikten är att begränsa mottagarna av stödet
till dem som har det som sin näring att både
odla och lagra trädgårdsprodukter. Att söka
stöd för växtproduktion är dock inte ett
villkor för beviljande av detta stöd.
I 2 mom. 4 punkten föreslås att det föreskrivs
att den sökande för lagerbokföring över de
produkter som finns i lagret. Beträffande
anmälan om lagermängderna och kontrollen
är det ändamålsenligt att förutsätta att den
sökande för bokföring över mängderna av de
produkter som finns i lagret.
I 2 mom. 5 punkten föreslås att det föreskrivs
att det lager som används för lagring av
trädgårdsprodukter uppfyller vissa tekniska
krav. I enlighet med stödbeslutet för södra
Finland och beslutet om nordligt stöd är det
stöd som beviljas för lagring av
trädgårdsprodukter differentierat i enlighet
med om det finns värmeregleringsaggregat i
lagren. På grundval av detta har det betalats
högre stöd per enhet till lager som kyls
maskinellt än till andra lager. Stödet är inte
avsett att gälla lager som i huvudsak används
för lagring av andra produkter än
trädgårdsprodukter.
I 3 mom. föreslås att det föreskrivs att den
myndighet som beviljar stödet kan besluta att
stödet beviljas i enlighet med ansökan även
om villkoren för beviljande av stöd inte
uppfylls på grund av växtsjukdom, brand
eller någon annan av producenten oberoende
orsak.
I 4 mom. föreslås att det genom förordning
av statsrådet föreskrivs om stödberättigande

växter, om beräknandet av och anmälan om
lagermängder,
om
differentiering
av
enhetsstödet i enlighet med den tekniska
nivån på lagret och i enlighet med om det är
fråga
om
färskproduktion
eller
avtalsproduktion för industrin samt om
övriga villkor för stödet och grunder för
fastställandet av dem. Som exempel på
övriga villkor för stöd kan nämnas den
sökandes skyldighet att höra till de register
som Kontrollcentralen för växtproduktion
upprätthåller beträffande de växter, vilkas
marknadsföring förutsätter det.
I 5 mom. föreslås att det genom förordning
av jord- och skogsbruksministeriet föreskrivs
om tiden för besittning av lagret,
lagerbokföringen, om de tekniska kraven på
lagret samt om andra motsvarande
omständigheter. Som exempel på en annan
motsvarande omständighet kan nämnas
anmälan om en sådan obärgad skörd, för
vilken man ämnar söka stöd. Eftersom det
fråga om detaljerade grunder för stöd kan det
anses vara lämpligt att jord- och
skogsbruksministeriet bemyndigas att utfärda
förordningar.
13 §. Lagringsstöd för skogsbär och
skogssvamp.
I
paragrafen
föreslås
bestämmelser om lagringsstödet för skogsbär
och skogssvamp. Det föreslås att som
allmänna grunder för fastställandet av
lagringsstödet för skogsbär och skogssvamp
föreskrivs arterna av skogsbär och
skogssvamp som lagras samt mängderna av
dem.
I 2 mom. 1 punkten föreslås som villkor för
beviljande av stöd att den sökande är
verksam i branschen för bär- eller
svamphandel eller förädling av dem. Stödet
är avsett för yrkesmässiga aktörer i
skogsbärs- och svampbranschen. En
utredning
över
verksamhetens
inkomstförvärvande karaktär kan t.ex. vara
ett intyg över att man hör till registret över
mervärdesskattskyldiga.
I 2 mom. 2 punkten föreslås som villkor för
beviljande av stöd att skogsbären och
skogssvamparna har plockats på ett område
som är berättigat till stöd och att deras
ursprung kan bevisas. Enligt beslutet om
nordligt stöd betalas stöd endast för skogsbär
och skogssvamp som plockats på området för
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nordligt stöd. För att stödet skall kunna riktas
till lagring av skogsbär och skogssvamp som
plockats på området för nordligt stöd är det
ändamålsenligt att kräva en utredning av den
sökande om produkternas ursprung.
I 2 mom. 3 punkten föreslås som villkor för
beviljande av stöd att skogsbären och
skogssvamparna har lagrats på området för
nordligt stöd. Också detta villkor baserar sig
på ovan nämnda beslut av kommissionen.
I 2 mom. 4 punkten föreslås som villkor för
beviljande av stöd att den sökande för
lagerbokföring över de produkter som finns i
lagret. Med tanke på anmälan om
lagermängderna och kontrollen av stödet är
det ändamålsenligt att förutsätta att den
sökande för bok över de produkter som finns
i lagret och deras ursprung.
I 2 mom. 5 punkten föreslås som villkor för
beviljande av stöd att det lager som används
för lagring av skogsbär och skogssvamp
uppfyller vissa tekniska krav och krav i fråga
om storlek. Avsikten med det föreslagna
villkoret är att utanför stödet avgränsa ickeyrkesmässig lagring av ringa mängder
skogsbär och skogssvamp.
I 2 mom. 6 punkten föreslås som villkor för
beviljande av stöd att den sökande på
grundval av kvitton, bokföring eller någon
annan motsvarande utredning bevisar att han
eller hon äger de mängder skogsbär och
skogssvamp som han eller hon uppgivit.
I paragrafens 3 mom. föreslås en
bestämmelse om att 3 § 2 och 3 mom. inte
tillämpas på lagringsstödet för skogsbär och
skogssvamp. Det föreslås således inga
specialkrav för formen av sammanslutningen
för den sökande.
I 4 mom. föreslås att genom förordning av
statsrådet föreskrivs om stödberättigande
skogsbär och skogssvamp, stödberättigande
lagringssätt samt om övriga villkor för stödet
och grunderna för fastställandet av det.
I 5 mom. föreslås att genom förordning av
jord- och skogsbruksministeriet föreskrivs
om utredningar gällande skogsbärens eller
skogssvamparnas
ursprung,
lagerbokföringen, de tekniska kraven och
kraven gällande storleken på lagren,
omräknandet av mängderna av lagrade
skogsbär och skogssvamp till mängder som
motsvarar färska produkter samt om övriga

motsvarande saker. Eftersom det är fråga om
detaljerade grunder för stöd kan det anses
vara
lämpligt
att
jordoch
skogsbruksministeriet bemyndigas att utfärda
förordning.
14 §. Stöd för renhushållning. I paragrafen
föreslås bestämmelser om de allmänna
fördelningsgrunderna för det stöd som
betalas för renhushållning. Stödet kan på
grundval av innehav av renar beviljas till
fysiska personer eller till hushåll som består
av fysiska personer som bildar en
familjehelhet med gemensam ekonomi.
Rätten att äga renar fastställs på grundval av
den renförteckning som renbeteslagen
upprätthåller.
I 2 mom. föreslås att det föreskrivs att de
ovan i 3 § föreslagna allmänna villkoren för
beviljande av stöd i fråga om den sökande i
tillämpliga delar tillämpas beträffande de
stöd som beviljas renhushållning. Sådana
villkor är närmast villkor som gäller den
sökandes ålder.
I 3 mom. föreslås att statsrådet bemyndigas
att föreskriva om beloppet av stödet samt om
övriga villkor för stödet samt grunderna för
fastställandet av det. Avsikten är att
föreskriva bl.a. om minimiantalet av de renar
som ägs av dem som är berättigade till stöd.
För det gångna renskötselsåret uppgick detta
antal till 60 livrenar. Förslagen motsvarar
nuvarande praxis.
15 §. Övriga nationella stöd. Avsikten är att i
den föreslagna paragrafen ge statsrådet
bemyndigande att föreskriva om grunderna
för beviljande av stöd i fråga om andra än de
stöd som föreslagits i 9—14 §. Statsrådet
föreskriver om villkoren för beviljande av
stöd, om förfarandena för beviljande av
stöden samt om andra motsvarande saker
som hänför sig till beviljandet av stöd.
Bemyndigandena är nödvändiga för på grund
av det olikartade innehållet i dessa
stödformer och stödtyper är det inte möjligt
att genom lag föreskriva om grunderna för
fördelning av stödet. Avsikten är dock när
det gäller förordningar av statsrådet som ges
beträffande enskilda stöd att i mån av
möjlighet följa de villkor som ställts för de
stöd som föreskrivs i 9—14 §.
Också eventuella nya stöd skall kunna
inkluderas i lagens tillämpningsområde. De
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stödformer som betalas på grundval av
punkten kan ändras och de kan inte
förtecknas uttömmande. De stöd som den
föreslagna paragrafen avsåg 2001 är
transportbidrag för mjölk och kött, stöd som
utbetalas
enligt
antalet
bisamhällen,
tilläggsbidrag för dikor som hänför sig till
gemenskapens
amoch
dikobidrag,
studiepenning för lantbruksföretagare samt
temporärt inkomststöd i anslutning till byte
av produktionsinriktning.
För
närvarande
har
motsvarande
bemyndigande getts i 7 a § i stödlagen. Ett
motsvarande
öppet
bemyndigande
beträffande stödjande av företag i fråga om
de villkor som ställs för beviljande av stöd
ingår bl.a. i lagen om stödjande av
företagsverksamhet (1068/2000), i vilken
statsrådet har omfattande befogenheter att
utfärda närmare bestämmelser. T.ex. i 5 § i
nämnda lag ges statsrådet rätt att utfärda en
förordning om i vilken form stödet ges och
för vilka slags syften.
4 kap. Sänkning och förvägran av stöd
16 §. Allmänna grunder för sänkning av stöd.
I paragrafen föreslås bestämmelser om
allmänna grunder för sänkning och förvägran
av nationella stöd till jordbruket och
trädgårdsodlingen.
Enligt 1 mom. 1 punkten är felaktiga eller
missvisande uppgifter som lämnats i ansökan
en grund för sänkning eller förvägran av
stöd. Om felet i helhet kan bedömas vara av
liten betydelse och det inte har gjorts
avsiktligen kan stöd beviljas enligt den
konstaterade situationen på det sätt som det
föreskrivs om saken genom förordning av
statsrådet.
På grundval av 1 mom. 2 punkten sänks
stödet eller det kan lämnas obetalt om den
sökande inte har följt de krav som ställs för
erhållandet av stöd.
Enligt 1 mom. 3 punkten är en ansökan som
anländer för sent till myndigheten en grund
för att sänka stödet eller vid en försening på
över 25 kalenderdagar att lämna stödet
obeviljat. Påföljderna av att en ansökan är
försenad är motiverade för att det skall kunna
garanteras att stödsystemet fungerar och att
de sökande behandlas jämlikt. Det är

nödvändigt att alla ansökningar lämnas in
och registreras i en databas i tid till exempel
för att övervakningssampling skall lyckas
och för att bestämma den slutgiltiga storleken
för vissa stöd. I den föreslagna 17 § föreslås
bestämmelser om detaljerna i fråga om
påföljder vid förseningar.
På basis av 1 mom. 4 punkten kan stödet
sänkas eller förvägras om det är tydligt att
den
sökande
har
försökt
kringgå
stödvillkoren. Den här punkten kan tillämpas
t.ex. på sådana fall där den sökande på ett
konstlat sätt fördelat produktionen på flera
olika sökandes namn i uppenbart syfte att
kringgå begränsningen för det maximala
antalet stödberättigande djur per sökande.
I 2 mom. föreslås bestämmelser om påföljder
i situationer där den sökandes handlande kan
anses vara uppsåtligt eller bero på grov
oaktsamhet. I sådana fall kan beloppet av det
stöd som efter övriga tillsynspåföljder annars
skulle ha beviljats sänkas med högst 20
procent eller i grova fall med högst 100
procent. Med övriga tillsynspåföljder avses i
detta sammanhang de påföljder som avses i
17—24 § i lagen.
I 3 mom. föreslås bestämmelser om påföljder
i fråga om stödet för husdjursskötsel i fall att
den sökande eller en medlem av den
sökandes familjeföretag har gjort sig skyldig
till en sådan straffbar gärning som nämns i
momentet.
I 4 mom. föreslås bestämmelser om påföljder
för olagligt innehav och användning av
ämnen som används för medicinering av
djur. Bestämmelser om förbjudna ämnen
finns i jord- och skogsbruksministeriets
förordning om förbud mot användningen av
vissa läkemedelssubstanser i fråga om djur nr
743/1997 (ändrad 935/1998, 510/2000),
genom vilken rådets direktiv 96/22/EG om
förbud mot användning av vissa ämnen med
hormonell och tyreostatisk verkan samt av ßagonister vid animalieproduktion och om
upphävande av direktiv 81/602/EEG,
88/146/EEG
och
88/299/EEG,
har
genomförts nationellt.
I 5 mom. föreslås att det ges ett
bemyndigande att genom förordning av
statsrådet utfärda närmare bestämmelser om
allmänna grunder för sänkning av stöd med
beaktande av vad som bestäms om saken i
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den föreslagna paragrafen.
17 §. Påföljder vid försening. I paragrafen
föreslås bestämmelser om påföljder i sådana
fall då ansökan om nationellt stöd är
försenad. I princip är dessa påföljder samma
som de påföljder som fastställts i
gemenskapslagstiftningen för stöd som helt
eller delvis finansieras av Europeiska
gemenskaperna. Förseningsbestämmelserna
för de nationella stöden är dock lindrigare än
för gemenskapens stödformer. Till skillnad
från
gemenskapsstöden
räknas
inte
förseningsdagarna
för
olika
stödansökningsblanketter ihop för det
nationella stödet utan påföljden bestäms på
basis av den blankett som är mest försenad.
Försening av en bilaga till ansökan om stöd
sänker inte heller det nationella stödet. Det
föreslagna motsvarar nuvarande praxis.
I 1 och 3 mom. föreslås bestämmelser om
påföljder när ansökan om stöd för
växtproduktion
och
stöd
för
växthusproduktion,
lagringsstöd
för
trädgårdsprodukter, lagringsstöd för skogsbär
och
skogssvampar
samt
stöd
för
husdjursskötsel är försenad. Förskott betalas
emellertid inte på basis av en försenad
ansökan om förskott på stöd för
husdjursskötsel. I fråga om förskott skall det
inte anses att den sökandes rättsliga ställning
kräver motsvarande tilläggsskydd mot
förseningsfall som i samband med de
egentliga stödansökningarna.
I 2 mom. föreslås bestämmelser om
förseningspåföljder
i
fall
att
den
lageranmälan som gäller ansökan om
lagringsstöd för trädgårdsprodukter försenas.
I 4 mom. föreslås bestämmelser om hur man
skall gå till väga då stöd söks om på flera
blanketter per ansökningsgång.
Enligt 5 mom. tillämpas förseningspåföljder
endast på stödansökningsblanketten, inte på
andra blanketter eller bilagor som krävs. En
förutsättning för att stöd skall utbetalas är
dock att alla nödvändiga dokument lämnas
in. Om det som villkor för ett stöd separat har
bestämts att någon särskild bilaga måste
lämnas in just tillsammans med stödansökan
förorsakar det att bilagan är försenad dock
förseningspåföljder på samma sätt som den
egentliga ansökan.
På
basis
av
6
mom.
tillämpas

förseningspåföljder inte på sådana fall där
ansökan eller annat dokument som hänför sig
till ansökan är försenad på grund av force
majeure. Som force majeure kan endast
betraktas sådana fall som i allmänhet godtas i
rättspraxis och där det övermäktiga hindret är
av sådan natur att den sökande inte har haft
möjlighet att använda sig av ombud. På basis
av den utredning som erhållits bedömer den
behöriga myndighet som beviljar stödet från
fall till fall om kännetecknen på force
majeure föreligger. Begreppet force majeure
är i detta sammanhang inte helt enhetligt med
begreppet force majeure i fråga om stöd som
finansieras helt eller delvis av Europeiska
gemenskapen, även om alla orsaker som
anses som force majeure i samband med
dessa stöd i regel kan godkännas också i
samband med nationella stöd.
18 §. Tillsynspåföljder för stöden för
växtproduktion i fråga om arealen och den
konstaterade växten. I paragrafen föreslås
bestämmelser om huvudprinciperna för hur
man skall gå till väga i sådana fall där den
areal eller växt som konstaterats vid
kontrollen avviker från det som den sökande
har uppgivit i sin stödansökan. Den
föreslagna bestämmelsen motsvarar till sitt
innehåll nuvarande praxis.
I 1 mom. föreslås bestämmelser om
grunderna för sänkning av stöd i sådana fall
där den konstaterade arealen avviker från den
areal som den sökande har uppgivit. De
tillsynspåföljder som arealskillnaden ger
upphov till föreslås öka när den
proportionella
skillnaden
mellan
den
konstaterade och den uppgivna arealen ökar.
Med proportionell skillnad avses i detta
sammanhang
skillnaden
mellan
den
konstaterade och den uppgivna arealen i
relation till den konstaterade arealen. Om den
proportionella skillnaden är över 50 procent i
fråga om en stödform eller stödtyp beviljas
ingen stöd. Det föreslås att närmare
bestämmelser om påföljder av arealskillnader
som är mindre än detta skall utfärdas genom
förordning av statsrådet med stöd av 4 mom.
På basis av 2 mom. föreslås bestämmelser
om tillvägagångssätt i sådana fall där den
konstaterade växten avviker från den växt
som den sökande har uppgivit och den
konstaterade växten berättigar till en

17
väsentligt lägre stödnivå. I sådana fall kan
det stöd som beviljas sänkas med det belopp
som motsvarar en sänkning med minst 10
procent av det stöd som beviljas för den
konstaterade växten, dock högst med 50
procent. Skillnaden i stödnivå kan anses
väsentlig om det stöd per enhet som den
konstaterade växten berättigar till är minst en
tredjedel lägre än stödet per enhet för den
uppgivna växten.
I 3 mom. föreslås att det genom förordning
av statsrådet skall ges möjlighet att avvika
från tillsynspåföljderna i 1 mom. Detta är
nödvändigt till exempel i fråga om den
foderareal som är en förutsättning för
nationellt stöd per djurenhet för tjurar och
dikor. En tillämpning av tillsynspåföljderna
för stöd för växtproduktion också i fråga om
foderarealen kan leda till oskäligt stränga
påföljder i form av förlust av djurstöd i
förhållande
till
den
konstaterade
arealskillnaden.
En
avvikelse
från
påföljderna i 1 mom. behövs också i vissa
fall för att tillsynspåföljderna skall kunna
samordnas och ett entydigt tillsynsresultat
skall kunna fastställas.
I 4 mom. föreslås att statsrådet skall
bemyndigas att genom förordning föreskriva
om utförliga grunder för sänkning av stöd i
de fall där den konstaterade arealen eller
växten avviker från det som den sökande har
uppgivit.
19 §. Tillsynspåföljder för stöden för
växtproduktion i fråga om odlingsmetod och
miljövillkor.
I
paragrafen
föreslås
bestämmelser om tillsynspåföljder i fall att
den sökandes odlingsmetod inte uppfyller
kraven för normal jordbrukarsed på orten
eller den sökande inte har följt de
miljövillkor som ställts för att stöd skall
beviljas.
I 1 mom. föreslås bestämmelser om påföljder
i fall att normal jordbrukarsed på orten inte
har följts. I sådana fall tas inte skiftet i fråga i
beaktande när arealen som beviljandet av
stödet baserar sig på fastställs. Om den totala
arealen för de skiften som förkastats på
grund av försummelse av stödformens eller
stödtypens odlingsmetod överskrider 50
procent av den konstaterade arealen beviljas
inget stöd alls.
I 2 mom. föreslås bestämmelser om allmänna

principer som skall följas i fall att den
sökande inte har följt de miljövillkor som
ställts som en förutsättning för stödet. I
sådana fall sänks stödet med ett belopp som
är i proportion till hur stora och hur allvarliga
de
konstaterade
bristerna
eller
försummelserna är. I en del fall kan påföljden
också vara ett fast belopp. Påföljden kan
beroende av stödformen eller stödtypen gälla
antingen stöd för ett enskilt bas- eller
jordbruksskifte eller stöd för den sökandes
alla bas- och jordbruksskiften som omfattas
av stödformen eller stödtypen i fråga.
Enligt 3 mom. beviljas inget stöd i sådana
fall där det sammanlagda beloppet av
påföljderna för alla bas- och jordbruksskiften
som omfattas av stödformen eller –typen i
fråga överskrider 50 procent.
I 4 mom. föreslås att statsrådet skall
bemyndigas att genom förordning utfärda
närmare bestämmelser om grunderna för
sänkning av stöd.
20 §. Tillsynspåföljder för stöden för
husdjursskötsel. I paragrafen föreslås
bestämmelser om huvudprinciperna i fråga
om tillsynspåföljder för stöden för
husdjursskötsel.
I 1 mom. föreslås en allmän princip för
sådana fall där en mindre djurmängd har
uppgivits än den konstaterade. I sådana fall
sänks den djurmängd som utgör grund för
utbetalningen av stöd på basis av den
proportionella
skillnaden
mellan
den
uppgivna och den konstaterade djurmängden.
Med proportionell skillnad avses skillnaden
mellan den uppgivna och den konstaterade
djurmängden i relation till den konstaterade
djurmängden.
Sänkningen
ökar
när
skillnaden ökar. Om den proportionella
skillnaden den dag då djuren räknas eller vid
en annan period för beviljande av stöd är
över 40 procent antecknas djurmängden för
räkningsdagen eller perioden i fråga som noll
för beviljande av stöd. Det föreslås att det
med stöd av 3 mom. genom förordning av
statsrådet föreskrivs om de påföljder som
åsamkas av skillnader i djurantalen som är
mindre än detta.
I 2 mom. föreslås bestämmelser om påföljder
i fall att produktionen inte har bedrivits enligt
gängse produktionssätt för djurarten. Ett
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exempel på påföljder av att den föreslagna 10
§ 2 mom. 2 punkten inte har följts kan i
praktiken vara en situation där det vid
kontrollen konstateras att djur har hållits
endast för att stöd skall erhållas. I sådana fall
skall stöd för djurarten i fråga inte beviljas
för det stödåret.
I 3 mom. föreslås att statsrådet skall
bemyndigas att genom förordning utfärda
närmare bestämmelser om grunderna för
sänkning av stöd för husdjursskötsel.
21 §. Tillsynspåföljder för stödet för
växthusproduktion. I paragrafen föreslås
bestämmelser om tillsynspåföljder i fråga om
stöd för växthusproduktion.
I 1 mom. föreslås bestämmelser om sänkning
av stödet i fall att arealen för
stödberättigande växthus konstateras vara
mindre än vad som har uppgivits i ansökan.
Det stöd som skulle ha beviljats sänks så att
sänkningen blir större då den proportionella
skillnaden mellan den uppgivna och den
konstaterade arealen ökar. Med proportionell
skillnad avses i detta sammanhang skillnaden
mellan den konstaterade och den uppgivna
arealen i relation till den konstaterade
arealen. Om den proportionella skillnaden är
över 20 procent beviljas inget stöd. Det
föreslås att det med stöd av 4 mom. genom
förordning av statsrådet bestäms om
påföljderna för arealskillnader som är mindre
än detta.
I 2 mom. föreslås bestämmelser om sänkning
av stödet i sådana fall där den sökande har
sökt stöd enligt ett högre stöd per enhet men
det konstateras att växthusen i stället för de
tekniska kraven för det högre stödet per
enhet endast uppfyller de tekniska kraven för
ett lägre stöd per enhet. Stödet skall i sådana
fall sänkas så att beloppet av det stöd som
skulle ha beviljats enligt det lägre stödet per
enhet först räknas ut, varefter detta stöd
ytterligare sänks.
I 3 mom. föreslås bestämmelser om att stöd
inte skall beviljas för en produktionsareal
som inte har odlats enligt normal
jordbrukarsed
på
orten
för
växthusproduktionen. Stöd beviljas inte alls
om odlingsmetoden inte har följts på över 50
procent av den totala växthusarealen.
I 4 mom. föreslås att det genom statsrådets
förordning skall bestämmas om detaljerade

grunder för sänkning av stöd i fråga om
stödet för växthusproduktion.
22 §. Tillsynspåföljder för lagringsstödet för
trädgårdsprodukter. I paragrafen föreslås
bestämmelser om tillsynspåföljder i fråga om
lagringsstöd för trädgårdsprodukter.
I 1 mom. föreslås bestämmelser om sänkning
av stöd i fall att lagermängderna i ansökan
eller i en särskild anmälan om lagermängder
har uppgivits vara större än de lagermängder
som konstateras. Stödet skall sänkas så att
sänkningen blir större då den proportionella
skillnaden mellan de uppgivna och de
konstaterade lagermängderna ökar. Med
proportionell skillnad avses i detta
sammanhang
skillnaden
mellan
den
konstaterade
och
den
uppgivna
lagermängden i relation till den konstaterade
lagermängden. Om den proportionella
skillnaden är större än 20 procent beviljas
inget stöd. Det föreslås att det med stöd av 3
mom. genom förordning av statsrådet
bestäms om påföljder som föranleds av
skillnader i lagermängder som är mindre än
detta.
I 2 mom. föreslås bestämmelser om sänkning
av stödet i sådana fall där den sökande har
sökt stöd enligt det högre stödet per enhet
men där lagret i stället för de tekniska kraven
för det högre stödet per enhet konstateras
uppfylla endast de tekniska kraven för det
lägre stödet per enhet. Stödet skall då sänkas
på det sättet att det först uträknas det
stödbelopp som skulle ha beviljats enligt det
lägre stödet per enhet, varefter detta stöd
ytterligare sänks.
I 3 mom. föreslås att det genom förordning
av statsrådet skall bestämmas om detaljerade
grunder för sänkning av stöd i fråga om
lagringsstödet för trädgårdsprodukter.
23 §. Tillsynspåföljder för lagringsstödet för
skogsbär och skogssvampar. I paragrafen
föreslås bestämmelser om tillsynspåföljder i
fråga om lagringsstöd för skogsbär och
skogssvampar.
Enligt 1 mom. föreslås bestämmelser om
sänkningen av stödet i fall att de
lagermängder som uppgivits i ansökan är
större än de konstaterade lagermängderna.
Stödet skall sänkas så att sänkningen blir
större då den proportionella skillnaden
mellan de uppgivna och de konstaterade
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lagermängderna ökar. Med proportionell
skillnad avses i detta sammanhang skillnaden
mellan den konstaterade och den uppgivna
lagermängden i relation till den konstaterade
lagermängden. Om den proportionella
skillnaden är högre än 20 procent skall stödet
inte beviljas. Det föreslås att det med stöd av
3 mom. genom förordning av statsrådet
föreskrivs om de påföljder som föranleds av
skillnader i lagermängderna som är mindre
än detta.
I 2 mom. föreslås bestämmelser enligt vilka
stöd inte skall beviljas om det inte finns att
tillgå tillförlitliga uppgifter om de uppgivna
skogsbärs- och svamparternas ursprung. Om
till exempel uppgifterna om blåbärens
ursprung visar sig vara vilseledande skall
stöd inte beviljas för blåbär. För andra
stödberättigande produkter som den sökande
har uppgivit kan stöd utbetalas.
I 3 mom. föreslås att det genom statsrådets
förordning skall utfärdas bestämmelser om
detaljerade grunder för sänkning av stöd i
fråga om lagringsstödet för skogsbär och
skogssvampar.
24 §. Tillsynspåföljder för andra stöd. I
paragrafen föreslås bestämmelser om
tillsynspåföljder i fråga om de stöd som
avses i 15 § i lagen. De här stöden berörs av
de allmänna grunderna för sänkning och
förvägran av stöd enligt bestämmelserna i 16
§ 1 och 2 mom. i den föreslagna lagen. Det
föreslås att detaljerade bestämmelser som
berör stöden i fråga skall utfärdas genom
förordning av statsrådet.
5 kap. Särskilda bestämmelser
25 §. Ansökningsförfarande. I paragrafen
föreslås
bestämmelser
om
vissa
omständigheter som hänför sig till
förfarandet vid ansökan om stöd. Beviljandet
av stöd förutsätter att stödet söks skriftligen
hos
den
behöriga
landsbygdsnäringsmyndigheten. Avsikten är inte att
genom paragrafen utesluta eventuella
kommande elektroniska former av ansökan
om stöd utan i fråga om dem iakttas vad som
föreskrivs
i
lagen
om
elektronisk
kommunikation
i
förvaltningsärenden
(1318/1999). I 3 mom. föreslås att jord- och
skogsbruksministeriet skall bemyndigas att

fatta beslut om ansökningstiderna för stöden
och om de myndigheter som avses i 1 mom.
Då ett mejeri fungerar som förmedlare av
stöd kan produktionsstöd betalas utan
särskild ansökan på det sätt som föreslås i 26
§.
I 2 mom. föreslås en bestämmelse som gör
det möjligt att i fråga om ansökningar eller
andra dokument som hänför sig till ansökan
om stöd som sänts per post använda
poststämpeln när man bedömer om ansökan
eller annat dokument som hänför sig till
ansökan om stöd har inlämnats inom utsatt
tid. Det föreslagna motsvarar nuvarande
praxis och beskattningsförfarandet.
26 §. Betalning av produktionsstöd för mjölk
genom förmedling av mejeriet. I paragrafen
föreslås bestämmelser om praxis i fråga om
betalningen av produktionsstöd för mjölk när
mejerier fungerar som förmedlare.
I 1 mom. föreslås att mejerier enligt
nuvarande praxis skall kunna fungera som
förmedlare av produktionsstödet för mjölk
till producenterna. Avsikten med paragrafen
är
emellertid
inte
att
överföra
normgivningsbefogenhet till mejerierna, utan
det är endast fråga om en allmän
bestämmelse om det tekniska förfarandet vid
utbetalningen av stödet. På grund av
betalningsförfarandet föreslås också att 17
och 20 § om sänkning och förvägran av stöd
inte skall tillämpas på produktionsstödet för
mjölk.
27 §. Beviljande av undantag. I paragrafen
föreslås ett bemyndigande att besluta om
undantag. I paragrafen finns alla de
stödvillkor uppräknade i fråga om vilka
undantag kan beviljas.
I 1 mom. föreslås att det skall ges
bemyndigande att bevilja undantag från de
villkor som föreskrivits i 3 § 2 mom. 2
punkten i den föreslagna lagen med undantag
av det ålderskrav som ställts för fysiska
personer. De bestämmelser som gäller
stödtagaren föreslås preciseras så att minst en
jordbrukare, bolagsman, medlem eller
aktieägare i en sammanslutning måste vara
en fysisk person. För att stödsystemen skall
vara förutsägbara är det skäl att möjliggöra
att en stödsökande är stödberättigad i sådana
fall där den sökande har fått nationellt stöd
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innan den föreslagna lagen träder i kraft. Det
föreslås att 1 mom. också skall tillämpas på
sådana fall där jordbruk eller trädgårdsodling
utövas av en sammanslutning och alla
bolagsmän, medlemmar eller aktieägare är
fysiska personer men där det på grund av
särdrag hos företagsformen inte är möjligt att
peka ut en enskild person som själv utövar
jordbruk eller trädgårdsodling. Ett exempel
på en sådant här undantag är svinhushållning
som drivs av ett mejeriandelslag.
I 2 mom. föreslås ett bemyndigande att
bevilja undantag i fråga om det krav på
besittning av åker som lämpar sig för odling
enligt 10 § 2 mom. 1 punkten. Vid beviljande
av undantag skall man i första hand bedöma
den sökandes möjligheter att inom ett skäligt
avstånd skaffa tillräckligt med åker som
lämpar sig för odling. Om det inte går att
skaffa åker som lämpar sig för odling kan
undantag beviljas om husdjursskötsel bedrivs
i syfte att förvärva inkomster eller om det
föreligger motsvarande särskilda skäl för att
stöd skall beviljas. Syftet med bestämmelsen
är att avgränsa djurhållning av hobbykaraktär
utanför undantagen. Undantag kan inte
beviljas från kravet i fråga om foderareal,
som är en förutsättning för stöd per djurenhet
för tjurar och dikor.
I 3 mom. föreslås att undantag kan beviljas
från de tekniska krav som avses i 11 § 2
mom. 4 punkten i fråga om växthusens
konstruktion. Vid prövningen skall tas i
beaktande
de
växter
som
odlas,
byggnadsmaterialens lämplighet samt andra
liknande omständigheter som t.ex. normal
jordbrukarsed på orten. Undantaget gäller
exempelvis situationer där odlingen av den
stödberättigande växten kan bedrivas i ett
växthus som i fråga om beklädnaden inte
uppfyller de krav som ställts på växthusets
konstruktion.
28 §. Överföring av besittning. I paragrafen
förslås bestämmelser om beviljande av stöd i
vissa fall där besittningen överförs.
På basis av 1 mom. kan stöden vid
generationsväxling och annan överföring av
besittningen av en hel gård betalas till
övertagaren,
om
överföringen
av
besittningsrätten har skett senast en viss dag,
som bestäms särskilt. Det är nödvändigt att
fastställa en tidsgräns för överföring av

besittningen för att stödförvaltningen skall
hinna behandla överföringen av besittningen
innan utbetalningarna av stödet börjar.
I 2 mom. föreslås bestämmelser om hur man
skall gå till väga i sådana fall där
besittningsrätten överförs på grund av den
stödsökandes död. I sådana fall anses den nya
innehavaren uppfylla de villkor som krävs
för att få stöd enligt 3 § i lagen i fall att den
tidigare sökande av stödet uppfyllde
villkoren
när
ansökan
inlämnades.
Undantaget skall dock inte omfatta någon
längre tidsperiod än ett stödår. Genom den
föreslagna
bestämmelsen
skapas
förutsättningar för att produktionen skall
kunna fortsätta när den sökande avlider.
I 3 mom. föreslås ett bemyndigande för jordoch skogsbruksministeriet att utfärda
närmare bestämmelser om detaljerade
villkor, tidpunkter och andra motsvarande
omständigheter i fråga om överföring av
besittningen enligt det som föreskrivs i
paragrafen.
6 kap. Ikraftträdelse- och
övergångsbestämmelser
29 §. Ikraftträdande. Lagen föreslås träda i
kraft den 1 januari 2002. Genom denna lag
upphävs den gällande lagen om nationella
stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
(1059/1994) jämte ändringar.
I 3 mom. föreslås ett sedvanligt
bemyndigande att redan innan lagen träder i
kraft vidta åtgärder som verkställigheten av
lagen förutsätter. Detta är nödvändigt för att
garantera en oavbruten administration av
stöden.
30 §. Övergångsbestämmelser. I övergångsbestämmelsen förslås bestämmelser om att
ärenden som anhängiggjorts före den
föreslagna lagens ikraftträdande skall
avgöras i enlighet med den lag som är i kraft
när ansökan inlämnas.
I 2 mom. föreslås att den befogenhet som
avses i 5 § 2 mom. bevaras vid jord- och
skogsbruksministeriet och att de undantag
som avses i 27 § beviljas av jord- och
skogsbruksministeriet. Efter att lagen om
Landsbygdsverket ( /200 ) har trätt i kraft är
Landsbygdsverket behörig myndighet.
På grundval av 3 mom. förblir de
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föreskrifter,
anvisningar,
beslut
och
förordningar
som
jordoch
skogsbruksministeriet utfärdat och i fråga om
vilka
det
föreslås
att
utfärdandet
innehållsmässigt
överförs
till
Landbygdsverket
i
kraft
tills
Landsbygdsverket
eller
jordoch
skogsbruksministeriet beslutar något annat.

Det föreslås att Landsbygdsverket skall
bemyndigas
att
utfärda
närmare
bestämmelser bl.a. i fråga om metoder för
ansökan, beviljande, utbetalning och tillsyn
när det gäller stöd och bidrag enligt särskilda
bestämmelser i den föreslagna lagen.
Landsbygdsverket föreslås också bevilja de
undantag som avses i 27 § i lagen.

2.
Närmare bestämmelser och
föreskrifter

3.

Genom förordning av statsrådet som utfärdas
med stöd av den föreslagna lagen föreslås att
det utfärdas närmare bestämmelser om
grunderna för beviljande av stöd, vilka bl.a.
är stödbeloppet, nivån på stöden per enhet,
stödområden, villkor och begränsningar för
beviljande av stöd samt andra motsvarande
och allmänna grunder för beviljande av stöd.
Genom förordning av statsrådet utfärdas
närmare bestämmelser i fråga om grunderna
för sänkning av stöd.
Genom
förordning
av
jordoch
skogsbruksministeriet föreslås bestämmelser
om detaljerade omständigheter i fråga om
verkställigheten av stödsystemet, vilka bl.a.
är tiden för besittning av åkern eller
växthuset,
definitionen
av
normal
jordbrukarsed på orten och gängse
produktionssätt
för
djur,
nödvändig
bokföring, tekniska krav som ställs på
växthus
och
andra
motsvarande
omständigheter.

Ikraftträdande

Den föreslagna lagen föreslås träda i kraft
den 1 januari 2002. Åtgärder som
verkställigheten av lagen förutsätter får
vidtas redan innan lagen träder i kraft.
4.

Lagstiftningsordning

I 3 och 4 kap. i den föreslagna lagen finns
bestämmelser gällande grunderna för
fastställande av stöd samt sänkning och
förvägran av stöd, vilka innehåller grunderna
för de rättigheter och skyldigheter som
tillkommer individen som stödtagare.
Lagförslaget kan inte anses ingripa i
omständigheter som är skyddade i
grundlagen. På grund av ärendets principiella
betydelse anser regeringen det dock vara
önskvärt att Riksdagen begär ett utlåtande
om propositionen av grundlagsutskottet.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs
Riksdagen följande lagförslag:

Lagförslag

Lag
om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1 kap.
Tillämpningsområde
Allmänna bestämmelser

1§

Med stöd av denna lag kan inom gränserna
för
det
anslag
som
anvisats
i
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budgetpropositionen
jordbruket
och
trädgårdsodlingen beviljas nationellt stöd i
enlighet med fördraget om Finlands
anslutning till Europeiska unionen, artikel
87—89 i fördraget om upprättandet av
Europeiska gemenskapen eller annan
lagstiftning av Europeiska gemenskapen.
Denna lag tillämpas inte på stöd och bidrag
som
beviljas
jordbruket
och
trädgårdsodlingen och som helt finansieras
av Europeiska gemenskapen och inte på stöd
som beviljas på grundval av lagen om
finansiering
av
landsbygdsnäringar
(329/1999), lagen om finansiering av
renhushållning och naturnäringar (45/2000)
eller skoltlagen (253/1995).
2§
Definitioner
I denna lag avses med
1) stödår det kalenderår på grundval av
vilket stödet per enhet fastställs,
2) makar äkta makar och i 7 § 3 mom.
inkomstskattelagen (1535/1992) avsedda
personer som lever under äktenskapsliknande
förhållanden,
3) ung jordbrukare en sökande som eller vars
make är under 40 år kalenderårets sista dag
det år som föregår stödåret,
4) basskifte ett i geografiskt hänseende
sammanhängande odlingsområde som den
sökande odlar och besitter och som begränsas
av till exempel en kommungräns, en
stödområdesgräns, ett vattendrag, ett gränseller utfallsdike, en väg eller en skog,
5) jordbruksskifte ett enhetligt område som
hör till ett basskifte på vilket odlas en växtart
för ett speciellt syfte, som läggs i träda eller
som används för andra syften,
6) stödform ett nationellt stödsystem som
Europeiska gemenskapen har godkänt för ett
bestämt syfte,
7) stödtyp ett enskilt stöd som är en del av en
stödform och som fastställs på grundval av
en viss produktion eller verksamhet,
8) medlem i ett familjeföretag en i 1 a § lagen
om
pension
för
lantbruksföretagare
(467/1969)
avsedd
medlem
i
ett
familjeföretag,

9) stöd för växtproduktion stöd som beviljas
för
produktion
av
jordbruksoch
trädgårdsväxter på friland, samt
10) stöd för husdjursskötsel stöd som betalas
på
grundval
av
antalet
djur,
produktionsmängden
eller
något
motsvarande.
3§
Sökande
Stöd kan beviljas för produktion eller
verksamhet som idkas i Finland till sökande,
som är fysiska personer eller juridiska
personer eller sammanslutningar av fysiska
personer eller juridiska personer.
Ett villkor för beviljande av stöd är att
1) den sökande eller maken kalenderårets
sista dag det år som föregår stödåret är minst
18 år, men inte över 65 år, eller
2) när flera fysiska personer tillsammans
idkar jordbruk eller trädgårdsodling eller i
verksamhet som idkas i form av en
sammanslutning åtminstone en jordbrukare,
bolagsman, medlem eller aktieägare som
själv idkar jordbruk eller trädgårdsodling är
en sådan fysisk person som uppfyller det
villkor som föreskrivs i 1 punkten.
Utan hinder av vad som föreskrivs i 2 mom.
1 punkten kan stöd beviljas till en sökande
under 18 år om han eller hon har ingått
äktenskap eller om han eller hon idkar
jordbruk eller trädgårdsodling som samägare
eller tillsammans med sina föräldrar eller en
av dem eller om det finns andra särskilda
skäl för att stöd skall beviljas som kan
jämföras med dessa.
De villkor som föreskrivs ovan i 2 mom. 2
punkten
gäller
inte
offentligrättsliga
samfund,
utbildningslägenheter
och
fängelselägenheter.
Stöd som är avsedda för unga jordbrukare
kan beviljas till fysiska personer eller
grupper som dessa bildar. Till grupper kan
stöd beviljas endast om alla jordbrukare,
bolagsmän, medlemmar eller aktieägare är
sådana fysiska personer som uppfyller det
villkor i fråga om ålder som nämns i 2 § 3
punkten.
Genom
förordning
av
jordoch
skogsbruksministeriet föreskrivs närmare om
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de villkor i fråga om den sökande som
föreskrivs i denna paragraf.
4§
Beaktandet av gemenskapens lagstiftning
Ibruktagande
av
stöd
förutsätter
godkännande av Europeiska gemenskapen.
Stödbeloppen eller villkoren för beviljandet
av stöden ändras på grundval av beslut som
Europeiska gemenskapen fattar.
Genom förordning av statsrådet föreskrivs
om verkställandet av de stödvillkor som
Europeiska gemenskapen ställer.
5§
Tillämpning av andra bestämmelser
Utöver vad som föreskrivs i denna lag iakttas
vid beviljande, betalning, återkrav, rättelse,
tillsyn och ändringssökande i fråga om stöd
lagen om förfarandet vid skötseln av
stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar
(1336/1992).
I fråga om Landsbygdsverkets utfärdande av
föreskrifter tillämpas 13 § lagen om
förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i
fråga om landsbygdsnäringar.

och skogssvamp och för renhushållning samt
transportbidrag för mjölk och kött,
3) nationellt stöd för växtodling till
växtproduktion, samt
4) andra stöd till jordbruket och
trädgårdsodlingen än de som avses i 1—3
punkten.
7§
Stödbelopp och stödområden
Genom förordning av statsrådet föreskrivs
om beloppet av stöden, nivåerna på stöden
per enhet samt stödområdena.
Genom förordning av statsrådet föreskrivs
också om villkoren för stöd som baserar sig
på ett avtal eller en förbindelse.
Som sådan skärgård som avses i olika
stödformer kan anses en kommun eller ett
delområde av en kommun som inte har
någon fast vägförbindelse till allmän väg
samt områden från vilka den fasta
förbindelsen till kommuncentrumet är
oskäligt lång. Genom förordning av jord- och
skogsbruksministeriet föreskrivs om vilka
delområden som räknas som skärgård.
Stöd betalas inte om det beviljade beloppet
för ett stödår är mindre än 84 euro per
sökande och stödform eller stödtyp. Förskott
på
stöd
betalas
dock
inte
om
förskottsbeloppet är mindre än 500 euro.

2 kap.
8§
Stödformer och beslut om dem

Förhandlingsförfarande
6§
Stödformer
Med stöd av denna lag kan som nationellt
stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
beviljas:
1) nationellt stöd till södra Finland för
husdjursskötsel,
växthusproduktion
och
lagring av trädgårdsprodukter,
2) nordligt stöd för växtproduktion,
husdjursskötsel, växthusproduktion, lagring
av trädgårdsprodukter, lagring av skogsbär

Om framläggandet av förslag beträffande
nationella stöd för Europeiska gemenskapen
överenskoms vid förhandlingar mellan staten
och
centralorganisationerna
för
lantbruksproducenterna.
Förhandlingarna
inleds omedelbart på begäran av endera
parten.
Statsrådet
utnämner
statens
representanter till förhandlingarna.
Om något avtal inte fås till stånd före den
tidpunkt som jord- och skogsbruksministeriet
särskilt angivit, beslutar statsrådet om
framläggandet av ett förslag för Europeiska
gemenskapen.
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Vid förhandlingarna kan också andra frågor
behandlas än sådana som hänför sig till det
nationella stödet.

10 §
Stöd för husdjursskötsel

3 kap.
Grunder för fastställandet av stöd

9§
Stöd för växtproduktion
Stöden för växtproduktion fastställs på
grundval av odlingsområdet för eller
produktionsmängden av den växt som odlas.
Stödformen och nivån på stödet per enhet
fastställs i enlighet med på vilket stödområde
basskiftet eller jordbruksskiftet är beläget.
Villkor för beviljande av stöd för
växtproduktion är att
1) den sökande besitter minst tre hektar åker
som lämpar sig för odling eller i fråga om
stödet för trädgårdsväxter minst en halv
hektar åker som används för odling av
trädgårdsväxter,
2) målet för odlingen är att producera en
bärgningsduglig och marknadsduglig skörd i
enlighet med normal jordbrukarsed på orten,
samt
3) den sökande har i odlingen tillämpat de
miljövillkor som för varje stödform och
stödtyp
föreskrivs
i
Europeiska
gemenskapernas kommissions beslut som
gäller nationella stöd eller i de nationella
författningarna
för
verkställandet
av
besluten.
Genom förordning av statsrådet föreskrivs
om stödberättigande växter, stödformer och
stödtyper, gällande vilka skall tillämpa de
miljövillkor som avses i 2 mom. 3 punkten
skall tillämpas och om innehållet i dessa
miljövillkor samt om övriga villkor för stödet
och för fastställandet av det.
Genom
förordning
av
jordoch
skogsbruksministeriet
föreskrivs
om
definitionen på en åker som lämpar sig för
odling och om tiden för besittning av den
samma, om definitionen på normal
jordbrukarsed på orten samt om andra
motsvarande omständigheter.

Stöden för husdjursskötseln fastställs på
grundval av antalet djur, antalet djurenheter
eller
produktionsmängden
inom
den
produktion som idkas. Stödformen som skall
tillämpas och nivån på stödet per enhet
fastställs i enlighet med på vilket stödområde
driftscentret är beläget.
Villkor för beviljandet av stöd för
husdjursskötsel är att
1) den sökande besitter minst tre hektar åker
som lämpar sig för odling, samt
2) husdjursskötsel idkas i enlighet med
gängse produktionssätt för den djurart som
ligger till grund för stödet.
Utan hinder av vad som föreskrivs i 2 mom.
1 punkten kan stöd för husdjursskötsel
beviljas om det är fråga om husdjursskötsel
som flera jordbrukare idkar tillsammans eller
om husdjursskötsel som idkas i form av en
sammanslutning och om minst en
jordbrukare, bolagsman, medlem eller
aktieägare uppfyller det villkor som anges i
den nämnda punkten.
Vad som föreskrivs i 2 mom. 1 punkten
tillämpas inte på produktionsstödet för mjölk.
Om djurantalet vid den tidpunkt när stödet
fastställs på grund av brand, djursjukdom
eller någon annan av jordbrukaren oberoende
orsak temporärt är minst en tredjedel lägre än
det sedvanliga djurantalet, kan som grund för
beviljandet av stöd användas det sedvanliga
djurantalet vid tidpunkten när stödet
fastställs. Detta förutsätter dock att
produktionen är fortlöpande.
Genom förordning av statsrådet föreskrivs
om hur det genomsnittliga djurantalet
beräknas, om användningen av det
sedvanliga djurantalet som grund för
fastställandet
av
stödet,
djurhållningsperioden, begränsningarna i
fråga om djurenheterna, fastställandet av
förskott och storleken på det samt övriga
villkor för stödet och grunder för
fastställandet av det.
Genom
förordning
av
jordoch
skogsbruksministeriet föreskrivs om gängse
produktionssätt i fråga om olika djurarter, om
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den bokföring som skall föras, om
definitioner på stödberättigande djur samt om
andra motsvarande omständigheter.

areal, om fastställandet av odlingssäsongen,
om normal jordbrukarsed på orten i fråga om
växthusproduktionen
samt
om
andra
motsvarande omständigheter.

11 §
12 §
Stöd för växthusproduktion
Lagringsstöd för trädgårdsprodukter
Stödet för växthusproduktion fastställs på
grundval av odlingssäsongens längd, den
tekniska nivån på växthusen, den areal som
används för odlingen och de växter som
odlas. Stödformen som skall tillämpas och
nivån på stödet per enhet fastställs i enlighet
med på vilket stödområde odlingsområdet är
beläget.
Villkor för beviljande av stödet för
växthusproduktion är att
1) det växthus som används när
trädgårdsodlingen idkas är i den sökandes
besittning,
2) målet för odlingen är att producera en
bärgningsduglig och marknadsduglig skörd i
enlighet med normal jordbrukarsed på orten,
3) den sammanlagda arealen av växthusen
åtminstone
överensstämmer
med
minimiarealen, samt
4)
växthusen
är
utrustade
med
uppvärmningsanordningar och uppfyller de
tekniska kraven i fråga om konstruktioner
och odlingssäsong.
Om villkoren för beviljande av stödet inte
uppfylls på grund av brand, växtsjukdom
eller någon annan av den sökande oberoende
orsak, kan den myndighet som beviljar stödet
ändå besluta att stödet beviljas i enlighet med
ansökan.
Genom förordning av statsrådet föreskrivs
om
stödberättigande
växter,
om
differentiering av stödet per enhet i enlighet
med längden på odlingssäsongen, om den
sammanlagda minimiarealen på växthus samt
om övriga villkor för stödet och grunder för
fastställandet av det.
Genom
förordning
av
jordoch
skogsbruksministeriet föreskrivs om tiden för
och överföringen av besittningen av
växthusen, om de tekniska krav och krav i
fråga om areal som är i odlingsanvändning
som skall ställas på växthusen, om
beräknandet av och anmälan om växthusens

Lagringsstödet
för
trädgårdsprodukter
fastställs utgående från de trädgårdsprodukter
som finns i lager och lagermängderna av dem
samt utgående från den tekniska nivån på
lagret samt utgående från det om det är fråga
om färskproduktion eller avtalsproduktion
för industrin. Stödformen och nivån på stödet
per enhet fastställs i enlighet med på vilket
stödområde de produkter som lagras har
odlats.
Villkor för beviljande av lagringsstödet för
trädgårdsprodukter är att
1) det lager som används för lagring av
trädgårdsprodukter är i den sökandes
besittning,
2) den sökande själv har producerat de
trädgårdsprodukter som han eller hon lagrar,
3) den sökande uppfyller det villkor som
föreskrivs i 9 § 2 mom. 1 punkten i fråga om
odlingsarealen för trädgårdsväxter,
4) den sökande för lagerbokföring över de
produkter som finns i lagret, samt
5) lagret uppfyller de tekniska kraven.
Om villkoren för beviljande av stödet inte
uppfylls på grund av brand, växtsjukdom,
eller av någon annan av den sökande
oberoende orsak, kan den myndighet som
beviljar stödet besluta att stödet beviljas i
enlighet med ansökan.
Genom förordning av statsrådet föreskrivs
om stödberättigande växter, om beräknandet
av och anmälan om lagermängder, om
differentiering av stödet per enhet i enlighet
med den tekniska nivån på lagret och i
enlighet med om det är fråga om
färskproduktion eller avtalsproduktion för
industrin samt om övriga villkor för stödet
och grunder för fastställandet av det.
Genom
förordning
av
jordoch
skogsbruksministeriet föreskrivs om tiden för
besittning av lagret, lagerbokföringen, de
tekniska kraven på lagret samt om övriga
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motsvarande omständigheter.
13 §
Lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp
Lagringsstödet för skogsbär och skogssvamp
fastställs på grundval av de skogsbärsarter
och skogssvampsarter som finns i lagret samt
lagermängderna av dem.
Villkor för beviljande av lagringsstödet för
skogsbär och skogssvamp är att
1) den sökande är verksam inom branschen
för bär- eller svamphandel eller inom
förädlingen av bär och svamp
2) skogsbären och skogssvamparna har
plockats på ett område som berättigar till
stöd och deras ursprung kan bevisas,
3) produkterna är lagrade på det område som
avses i 2 punkten,
4) den sökande för lagerbokföring över de
produkter som finns i lagret,
5) lagret uppfyller de tekniska kraven och
kraven i fråga om storleken, samt
6) den sökande med hjälp av kvitton,
bokföring eller annan motsvarande utredning
bevisar att han eller hon äger de mängder
produkter som han eller hon uppgivit.
På lagringsstödet för skogsbär och
skogssvamp tillämpas inte vad som
föreskrivs i 3 § 2 och 3 mom.
Genom förordning av statsrådet föreskrivs
om stödberättigande skogsbärs- eller
skogssvampsarter,
om
stödberättigande
lagringssätt samt om övriga villkor för stödet
och grunder för fastställandet av det.
Genom
förordning
av
jordoch
skogsbruksministeriet
föreskrivs
om
utredningar gällande skogsbärens och
skogssvamparnas
ursprung,
lagerbokföringen, de tekniska kraven och
kraven i fråga om storleken gällande lagren,
om omräknandet av mängderna av de lagrade
skogsbären och skogssvamparna till mängder
som motsvarar färska produkter samt om
andra motsvarande omständigheter.
14 §
Stöd för renhushållning

Renägare som idkar renhushållning i Finland
på området för nordligt stöd kan beviljas stöd
på grundval av antalet djur. Stöd kan beviljas
fysiska personer eller ett sådant hushåll som
består av fysiska personer som är en
familjehelhet med gemensam ekonomi.
De allmänna villkor för beviljande av stöd
som föreskrivs i 3 § i fråga om den sökande
iakttas i tillämpliga delar.
Genom förordning av statsrådet föreskrivs
om stödbeloppet samt om övriga villkor för
stödet och grunder för fastställandet av det.
15 §
Övriga nationella stöd
I fråga om annan än i 9—14 § avsedd
produktion eller verksamhet som stöds
fastställs stödformerna samt stödtyperna i
enlighet med på vilket stödområde den
produktion eller verksamhet som understöds
är belägen.
De allmänna villkor för beviljande av stöd
som föreskrivs i 3 § i fråga om den sökande
iakttas i tillämpliga delar.
Genom förordning av statsrådet föreskrivs
om stödformerna, stödbeloppet, hur länge
stöden gäller samt om övriga villkor för
stödet och grunderna för fastställandet av det.
4 kap.
Sänkning och förvägran av stöd

16 §
Allmänna grunder för sänkning av stöd
Det stöd som avses i denna lag sänks eller
kan lämnas obeviljat om
1) den sökande i sin ansökan har meddelat
oriktiga eller vilseledande uppgifter,
2) den sökande inte har iakttagit de villkor
som föreskrivs för beviljandet av stödet,
3) ansökan har anlänt till myndigheten för
sent, eller
4) ett förhållande eller en åtgärd har i syfte
att få stöd getts en sådan form som inte
motsvarar sakens egentliga natur eller avsikt.
Om den sökande uppsåtligen eller av grov
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oaktsamhet har gett en bristfällig,
vilseledande eller felaktig uppgift eller ett
bristfälligt, vilseledande eller felaktigt
dokument eller hemlighållit en uppgift eller
ett dokument kan det stöd som beviljas efter
de
andra
tillsynspåföljderna
sänkas
ytterligare med högst 20 procent eller om det
är fråga om ett särdeles grovt förfarande med
högst 100 procent.
Om den sökande eller en medlem i hans eller
hennes familjeföretag har dömts för brott
enligt 17 kap. 14 eller 15 § strafflagen
(39/1889) eller den sökande eller en medlem
i hans eller hennes familjeföretag dömts för
en förseelse enligt 54 § djurskyddslagen
(594/1998) samt samtidigt meddelats
djurhållningsförbud enligt 17 kap. 23 §
strafflagen, beviljas inte stödet för
husdjursskötsel under det stödår då
handlingen har ägt rum och inte för den tid
djurhållningsförbudet är i kraft. Betalningen
av stöden för husdjursskötsel skall
beträffande stödet för djurarten i fråga
avbrytas när åtalsprövning inletts i ärendet.
Om den sökande använt eller olagligt haft i
sin besittning sådana för djur avsedda
läkemedel, vilkas besittning och olovliga
användning är förbjuden beviljas inte stöd för
husdjursskötsel för stödåret i fråga.
Genom förordning av statsrådet utfärdas
närmare bestämmelser om grunderna för
sänkning av stödet.
17 §
Påföljder vid försening
Stöden för växtproduktion och stöden som
beviljas för växthusproduktion, lagring av
trädgårdsprodukter och lagring av skogsbär
och skogssvamp sänks när ansökan är
försenad med 1 procent för varje arbetsdag
som ansökan är försenad. Stöd beviljas inte
om ansökan är mer än 25 kalenderdagar
försenad.
Om anmälan om lagermängderna i fråga om
stöd som beviljas för lagring av
trädgårdsprodukter görs för sent anses den
lagermängd
som
gäller
vid
anmälningstidpunkten vara noll.
När en ansökan som gäller stöd för

husdjursskötsel är försenad sänks det antal
djur som utgör grund för beviljandet av
stödet med 1 procent för varje försenad
arbetsdag. Stöd beviljas inte om ansökan är
mer än 25 kalenderdagar försenad. Förskott
betalas inte på grundval av en försenad
ansökan som gäller förskott.
Om stöd söks på fler än en
ansökningsblankett per ansökningsomgång
fastställs de förseningspåföljder som riktar
sig till stödet utgående från den blankett som
är mest försenad.
Att en bilaga till ansökan eller andra
blanketter som hänför sig till stödansökan än
ansökningsblanketten är försenad sänker inte
det stöd som beviljas. Att dessa blanketter
inlämnas är dock ett villkor för att stöd skall
utbetalas.
Förseningspåföljder tillämpas inte i fråga om
en ansökan eller en annan handling som
hänför sig till ansökan som försenats på
grund av force majeure.
18 §
Tillsynspåföljder för stöden för
växtproduktion i fråga om arealen och den
konstaterade växten
Om den areal för stödformen eller stödtypen
som uppgivits i ansökan är större än den
faktiska arealen, sänks det stöd som beviljas
så att sänkningen ökar när den proportionella
skillnaden mellan den uppgivna och faktiska
arealen blir större. Om skillnaden mellan den
uppgivna och den konstaterade arealen i
förhållande till den konstaterade arealen är
över 50 procent beviljas inget stöd.
Om det vid kontrollen konstateras växter som
berättigar till samma stöd som de som
uppgivits i ansökan men till en väsentligt
lägre stödnivå, sänks stödet med ett belopp
som motsvarar en sänkning av det stöd som
beviljas den växt som konstaterats med minst
10 procent, men dock högst med 50 procent.
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1
mom. kan stödet beviljas på grundval av den
konstaterade arealen i fall som föreskrivs
genom förordning av statsrådet.
Genom förordning av statsrådet utfärdas
närmare bestämmelser om grunderna för
sänkning av stöd i fråga om arealen och den
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konstaterade växten.
19 §
Tillsynspåföljder i fråga om odlingsmetod
och miljövillkor för stöden för
växtproduktion
Om det sätt på vilket ett jordbruksskifte har
odlats inte uppfyller kravet i fråga om normal
jordbrukarsed på orten enligt 9 § 2 mom. 2
punkten beaktas skiftet i fråga inte när den
areal som ligger till grund för beviljande av
stödet fastställs. Om totalarealen av de
skiften som förkastats på grund av
försummelser i fråga om odlingsmetoden för
stödformen eller stödtypen överskrider 50
procent av den konstaterade arealen beviljas
inget stöd.
Om den sökande inte iakttar de i 9 § 2 mom.
3 punkten avsedda miljövillkoren, sänks
stödet med ett belopp som är proportionellt
till antalet konstaterade brister eller
försummelser och allvaret hos dem.
Påföljden kan beroende på stödformen eller
stödtypen rikta sig antingen till stödet för ett
enskilt bas- eller jordbruksskifte eller till den
sökandes alla bas- eller jordbruksskiften som
omfattas av stödformen eller stödtypen i
fråga.
Om det sammanlagda beloppet av de
påföljder som på grund av att de föreskrivna
miljövillkoren lämnats obeaktade riktar sig
till stödformens eller stödtypens alla bas- och
jordbruksskiften
överskrider
50
procentenheter beviljas inget stöd.
Genom förordning av statsrådet utfärdas
närmare bestämmelser om grunderna för
sänkning av stöd beträffande de situationer
då villkoren gällande odlingsmetod och
miljövillkoren lämnats obeaktade.
20 §
Tillsynspåföljder för stöden för
husdjursskötsel
Om det konstateras att det på lägenheten den
tidpunkt då stödet fastställs finns färre
stödberättigande djur än vad som uppgivits
sänks djurantalet på grundval av skillnaden

mellan det anmälda och det konstaterade
djurantalet så att sänkningen ökar när den
proportionella
skillnaden
mellan
det
uppgivna och det konstaterade djurantalet
blir större. Om skillnaden mellan det
uppgivna och det konstaterade djurantalet i
förhållande till det konstaterade djurantalet är
över 40 procent antecknas djurantalet som
noll dagen då djuren räknas eller för perioden
för fastställande av annat stöd.
Om produktionssättet i fråga om djuren inte
uppfyller kravet på gängse produktionssätt
enligt 10 § 2 mom. 2 punkten beviljas inget
stöd.
Genom förordning av statsrådet utfärdas
närmare bestämmelser om grunderna för
sänkning av stöd i fråga om stöden för
husdjursskötsel.
21 §
Tillsynspåföljder för stödet för
växthusproduktion
Om den areal av växthusen som uppgivits i
ansökan är större än den konstaterade arealen
sänks det stöd som beviljas så att sänkningen
ökar när den proportionella skillnaden mellan
den uppgivna och den konstaterade arealen
blir större. Stöd beviljas inte om skillnaden
mellan den anmälda och den konstaterade
arealen i förhållande till den konstaterade
arealen är över 20 procent.
Om det i ansökan uppgivits att växthusen
uppfyller tekniska krav som gäller ett högre
stöd per enhet men det vid kontrollen
konstateras att de berättigar till ett lägre stöd
per enhet sänks stödet.
Stödet för växthusproduktion betalas inte för
en produktionsareal om det konstateras att
den i 11 § 2 mom. 2 punkten avsedda
jordbrukarseden inte iakttagits. Om den
sagda produktionsarealen överskrider 50
procent av den sammanlagda arealen av
växthusen som konstaterats vid kontrollen
beviljas inget stöd.
Genom förordning av statsrådet utfärdas
närmare bestämmelser om grunderna för
sänkning av stöd i fråga om stödet för
växthusproduktion.
22 §
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Tillsynspåföljder för lagringsstödet för
trädgårdsprodukter

24 §
Tillsynspåföljder för andra stöd

Om lagermängderna i en ansökan eller i en
separat anmälan som gäller lagermängderna
uppgivits vara större än de konstaterade
lagermängderna sänks det stöd som beviljas
så att sänkningen ökar när den proportionella
skillnaden mellan de uppgivna och de
konstaterade lagermängderna blir större. Stöd
beviljas inte om skillnaden mellan den
uppgivna
och
den
konstaterade
lagermängden i förhållande till den
konstaterade lagermängden är över 20
procent.
Om ett lager i en ansökan eller i en separat
anmälan som gäller lagermängder har
uppgivits uppfylla tekniska krav som gäller
ett högre stöd per enhet men det vid
kontrollen konstateras att lagret berättigar till
ett lägre stöd per enhet sänks stödet.
Genom förordning av statsrådet utfärdas
närmare bestämmelser om grunderna för
sänkning av stöd i fråga om lagringsstödet
för trädgårdsprodukter.
23 §
Tillsynspåföljder för lagringsstödet för
skogsbär och skogssvamp
Om de lagermängder som uppgivits i
ansökan är större än de konstaterade
lagermängderna sänks stödet så att
sänkningen ökar när den proportionella
skillnaden mellan de uppgivna och de
konstaterade lagermängderna blir större. Stöd
beviljas inte om skillnaden mellan den
anmälda och den konstaterade lagermängden
i förhållande till den konstaterade
lagermängden är över 20 procent.
Om den sökande gett oriktiga eller
vilseledande uppgifter om ursprunget för
någon skogsbärs- eller skogssvampsart som
uppgivits i ansökan beviljas inget stöd för
lagring av produkten i fråga.
Genom förordning av statsrådet utfärdas
närmare bestämmelser om grunderna för
sänkning av stöd i fråga om lagringsstödet
för skogsbär och skogssvamp.

Beträffande de stöd som avses i 15 § iakttas
vad som föreskrivs i 16 § 1 och 2 mom.
Genom förordning av statsrådet utfärdas
närmare bestämmelser om grunderna för
sänkning av stödformen eller stödtypen.

5 kap.
Särskilda bestämmelser

25 §
Ansökningsförfarande
Det stöd som avses i denna lag skall sökas
skriftligen
hos
behörig
landsbygdsnäringsmyndighet.
Ansökan eller en annan handling som hänför
sig till ansökan som sänts per post anses vara
inlämnad i tid om den adresserad till behörig
myndighet är poststämplad senast den sista
dagen inom den utsatta tiden.
Genom
förordning
av
jordoch
skogsbruksministeriet
föreskrivs
om
ansökningstiderna samt om de myndigheter
till vilka ansökan sänds.
26 §
Betalning av produktionsstöd för mjölk
genom förmedling av mejeriet
Produktionsstödet för mjölk kan betalas till
producenten på grundval av den mjölkmängd
som levererats till mejeriet utan ansökan
genom förmedling av det mejeri som mottar
mjölken.
På produktionsstödet för mjölk tillämpas inte
bestämmelserna om sänkning och förvägran
av stöd i 17 och 20 § när det betalas via
mejeriet.
27 §
Beviljande av undantag
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En sökande kan av särskilda skäl beviljas
undantag från andra villkor som föreskrivs i
3 § 2 mom. 2 punkten än åldern. Vid
prövningen av om särskilda skäl föreligger
skall särdragen hos företagsformen, tidigare
stödberättigandet produktion samt andra
motsvarande omständigheter beaktas.
En sökande kan av särskilda skäl beviljas
undantag från det villkor som föreskrivs i
10 § 2 mom. 1 punkten. Vid prövningen av
om särskilda skäl föreligger skall den
sökandes möjlighet att på ett rimligt avstånd
skaffa tillräckligt med åkrar som lämpar sig
för odling, idkande av husdjursskötsel i syfte
att förvärva inkomster samt andra
motsvarande omständigheter beaktas.
En sökande kan av särskilda skäl beviljas
undantag från de tekniska krav i fråga om
växthusens konstruktioner som avses i 11 § 2
mom. 4 punkten. Vid prövningen om
särskilda skäl föreligger skall de växter som
odlas, byggnadsmaterialens lämplighet samt
andra motsvarande omständigheter beaktas.

besittningen av en hel gård eller enskilda
åkerskiften, om förfarandena vid överföring
av besittningen av en hel gård, om överföring
av besittningen av basskiften samt om
motsvarande omständigheter.

28 §

30 §

Överföring av besittning

Övergångsbestämmelser

Stöd som avses i denna lag kan beviljas till
lägenhetens
nya
innehavare
om
besittningsrätten till gårdens jordbruksmark
vid generationsväxling eller på annat sätt har
överförts senast den dag som föreskrivs
särskilt.
Vid överföring av besittningsrätten som sker
på grund av att den sökande avlidit efter att
ansökan lämnats in anses den nya
innehavaren uppfylla de i 3 § föreskrivna
villkoren i fråga om den sökande, om den
tidigare innehavaren har uppfyllt villkoren då
stödansökan lämnades in.
Genom
förordning
av
jordoch
skogsbruksministeriet föreskrivs om närmare
villkor och tidpunkter för överföring av

Ärenden som anhängiggjorts innan denna lag
träder i kraft avgörs i enlighet med den lag
som var i kraft då ansökan inlämnades.
Jord- och skogsbruksministeriet behåller
befogenheter för Landsbygdsverket som
avses ovan i 5 § 2 mom. och 27 § tills
Landsbygdsverket har inrättats.
De föreskrifter, anvisningar, beslut och
förordningar
som
jordoch
skogsbruksministeriet utfärdat och i fråga om
vilka utfärdandet enligt 5 § 2 mom. och 27 §
hör till Landsbygdsverket, förblir i kraft med
samma
villkor
som
tidigare
tills
Landsbygdsverket eller i fråga om
förordningarna
jordoch
skogsbruksministeriet beslutar något annat.

6 kap.
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

29 §
Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 200 .
Genom denna lag upphävs lagen den 30
november 1994 om nationella stöd till
jordbruket
och
trädgårdsodlingen
(1059/1994) jämte senare ändringar.
Åtgärder som verkställandet av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

Helsingfors den 5 oktober 2001

Republikens President
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