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Livsmedelsverkets föreskrift om förfarandet vid ansökan om stödrättigheter ur 

den nationella reserven samt om frivilligt återlämnande av stödrättigheter till 

den nationella reserven år 2021 

Livsmedelsverket har med stöd 17 § 3 mom. i lagen om Europeiska unionens direktstöd till 

jordbruket (193/2013), beslutat: 

1 §  

Tillämpningsområde 

Denna föreskrift gäller det förfarande för ansökan om stödrättigheter ur den nationella reserven 

och frivilligt återlämnande av stödrättigheter till den nationella reserven enligt systemet för 

grundstöd som föreskrivs i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013). 

2 §  

Definitioner 

I denna föreskrift avses med:  

1) stödförordning Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för 

direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma 

jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets 

förordning (EG) 73/2009;  

2) administrationsförordning Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 om 

komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller 

det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller 

indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, 

landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor;  

3) grundstöd stöd som avses i artiklarna 21 - 35 i stödförordningen;  

4) stödrättighet en stödrättighet som avses i artikel 21.3 och artikel 30.4 - 30.7 och artikel 30.9 

i stödförordningen;  
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5) stödår det kalenderår då stöd enligt systemet med grundstöd söks;  

6) den nationella reserven den reserv som avses i artikel 30 i stödförordningen,  

7) ansökan om tilldelning ur reserven en ansökan om tilldelning av stödrättigheter ur den 

nationella reserven under året i fråga;  

8) aktiv jordbrukare en jordbrukare som avses i artikel 9 i stödförordningen. 

3 §  

Ansökan om tilldelning ur reserven 

Stödrättigheter söks ur den nationella reserven på blankett 289 som är fastställd av 

Livsmedelsverket. 

 Ansökan med bilagor ska lämnas in till den behöriga myndigheten senast den 15 juni 2021. 

4 §  

Försenad ansökan 

Påföljderna av en försenad ansökan bestäms i enlighet med artiklarna 13 och 14 i 

administrationsförordningen. 

5 § 

Anmälan i ansökan om arealstöd av ett område som uppgetts i ansökan om tilldelning ur 

reserven 

Ett område som uppgetts i ansökan om tilldelning ur reserven och som ligger till grund för 

ansökan om stödrättigheter ska förutom på blankett 289 som Livsmedelsverket har fastställt 

anmälas också i den ansökan om arealstöd 2021 som sökanden av stödrättigheter lämnar in 

elektroniskt i Viputjänsten, eller genom att lämna motsvarande uppgifter på blankett 102B som 

Livsmedelsverket har fastställt och vid behov på blankett 102A som Livsmedelsverket har 

fastställt. 

6 § 

Tidpunkten för beviljande av stödrättigheter 

Om den behöriga myndigheten godkänner den sökandes ansökan om tilldelning ur reserven 

2021, anses stödrättigheterna ha beviljats ur den nationella reserven den 15 juni 2021.  
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7 § 

Bilagor 

Sökanden av stödrättigheter ska för den behöriga myndigheten visa fram en tillförlitlig skriftlig 

utredning över besittningen av stödberättigande jordbruksmark samt till den behöriga 

myndigheten lämna andra bilagor som krävs för uppfyllandet av ansökningsgrunden. 

8 § 

Aktiv jordbrukare 

Sökanden av stödrättigheter ska på den behöriga myndighetens begäran kunna lägga fram bevis 

på att sökanden är aktiv jordbrukare vid tidpunkten för ansökan om stödrättigheter. 

9 § 

Underskrifter 

Alla som ska bli ägare till de stödrättigheter som söks måste underteckna ansökan och 

bilagorna till den. 

10 § 

Frivilligt återlämnande av stödrättigheter till den nationella reserven 

Frivilligt återlämnande av stödrättigheter till den nationella reserven enligt artikel 31.1 punkt c i 

stödförordningen utförs genom att fylla i en fritt formulerad ansökan om saken. Ett annat sätt 

att frivilligt återlämna stödrättigheter till den nationella reserven är att använda blankett 103A 

på vilken man antecknar mängden stödrättigheter som återlämnas till reserven och önskan att 

återlämna dem till den nationella reserven. Alla ägare till stödrättigheterna i enlighet med 18 § 

1 mom. i lag (193/2013) måste underteckna ansökan. 

Den fritt formulerade ansökan eller blankett 103A ska inlämnas till den behöriga myndigheten 

senast den 15 juni 2021. 
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11 §  

Ikraftträdande 

Denna föreskrift träder i kraft den 27 mars 2021 och den är i kraft tills vidare.  

 

Seinäjoki den 26 mars 2021 

 

Avdelningsdirektör  Jukka Pekonniemi 

 

Jurist    Susanna Ylikantola 

Motsvarande EU-rättsakter: 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 om finansiering, förvaltning och 

övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning 

(EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och 

(EG) nr 485/2008.  

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för 

jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om 

upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009. 

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 om komplettering av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för 

jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om 

ändring av bilaga X till den förordningen  

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 om komplettering av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade 

administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar 

samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och 

tvärvillkor 
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Denna föreskrift finns att få på adresserna 

• https://finlex.fi/sv/viranomaiset/normi/440002 (FINLEX®– Myndigheternas 

föreskriftssamlingar: Livsmedelsverket) och 

• www.livsmedelsverket.fi → Om oss → Publikationer → Föreskrifter   

och från Livsmedelsverkets registratorsbyrå (PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET, tfn 029 

530 0400, e-post: kirjaamo@ruokavirasto.fi). 

https://finlex.fi/sv/viranomaiset/normi/440002
http://www.livsmedelsverket.fi/

