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

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås att lagen om verk-
ställighet av systemet med samlat gårdsstöd 
ändras så att de ändringar i systemet med 
samlat gårdsstöd som följer av Europeiska 
unionens mellankontroll av den gemensam-
ma jordbrukspolitiken blir beaktade i lagen. 
Det föreslås att till lagen fogas bestämmelser 
om en ny gårdsspecifik tilläggsdel som bildas 

av stödet för utsädesproduktion av timotej 
samt om införande ett förfarande med för-
handsgodkännande och återställande av per-
manenta betesmarker. Lagen föreslås dessut-
om bli ändrad så att ändringarna i Europeiska 
unionens lagstiftning blir beaktade i den. 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 
2011. 

 
————— 

 
 

MOTIVERING 

1  Nuläge 

Lagen om verkställighet av systemet med 
samlat gårdsstöd (557/2005), nedan lagen om 
gårdsstöd, trädde i kraft den 1 augusti 2005. 
Genom lagen om gårdsstöd verkställdes sy-
stemet med samlat gårdsstöd, och dess ge-
nomförande samt grunderna för att fastställa 
de stödrättigheter som bildar en del av sy-
stemet med samlat gårdsstöd fastställdes i rå-
dets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 
29 september 2003 om upprättande av ge-
mensamma bestämmelser för system för di-
rektstöd inom den gemensamma jordbruks-
politiken och om upprättande av vissa stöd-
system för jordbrukare och om ändring av 
förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 
1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 
1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 
1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 
1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 
2529/2001, till den del verkställigheten förut-
satte nationell reglering. I rådets ovan nämn-

da förordning föreskrevs om gemensamma 
bestämmelser för system för direktstöd inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken, såsom 
ett integrerat administrations- och kontrollsy-
stem, ett rådgivningssystem, stödrättigheter 
samt den allmänna verkställigheten av sy-
stemet med samlat gårdsstöd. Lagen om 
gårdsstöd har ändrats flera gånger, i regel på 
grund av ändringar i Europeiska unionens 
lagstiftning.  

Europeiska unionens system för direktstöd 
ändrades senast i samband med Europeiska 
unionens mellankontroll av den gemensam-
ma jordbrukspolitiken, dvs. den så kallade 
hälsokontrollen (nedan mellankontrollen). I 
samband med mellankontrollen upphävdes 
också rådets förordning (EG) nr 1782/2003 
genom rådets förordning (EG) nr 73/2009 om 
upprättande av gemensamma bestämmelser 
för system för direktstöd för jordbrukare 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
och om upprättande av vissa stödsystem för 
jordbrukare, om ändring av förordningarna 



 RP 194/2010 rd  
  

 

2 

(EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och 
(EG) nr 378/2007 samt om upphävande av 
förordning (EG) nr 1782/2003, nedan för-
ordningen om gårdsstöd, som trädde i kraft 
den 1 februari 2009. 

I samband med mellankontrollen har även 
kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 
om närmare föreskrifter för tillämpningen av 
de tvärvillkor, den modulering och det integ-
rerade administrations- och kontrollsystem 
som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 
1782/2003 om upprättande av gemensamma 
bestämmelser för systemet för direktstöd 
inom den gemensamma jordbrukspolitiken 
och om upprättande av vissa stödsystem för 
jordbrukare upphävts genom kommissionens 
förordning (EG) nr 1122/2009 om tillämp-
ningsföreskrifter för rådets förordning (EG) 
nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering 
och det integrerade administrations- och kon-
trollsystem inom de system för direktstöd till 
jordbrukare som införs genom den förord-
ningen och om tillämpningsföreskrifter för 
rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det 
gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn, 
nedan kommissionens förordning I, som 
trädde i kraft den 9 december 2009. Dessut-
om har kommissionens förordning (EG) nr 
795/2004 om tillämpningsföreskrifter för det 
system med samlat gårdsstöd som föreskrivs 
i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om 
upprättande av gemensamma bestämmelser 
för system för direktstöd inom den gemen-
samma jordbrukspolitiken och om upprättan-
de av vissa stödsystem för jordbrukare upp-
hävts genom kommissionens förordning 
(EG) nr 1120/2009 om tillämpningsföreskrif-
ter för det system med samlat gårdsstöd som 
föreskrivs i avdelning III i rådets förordning 
(EG) nr 73/2009 om upprättande av gemen-
samma bestämmelser för system för direkt-
stöd för jordbrukare inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och om upprättande av 
vissa stödsystem för jordbrukare, nedan 
kommissionens förordning II, som trädde i 
kraft den 9 december 2009.  

I samband med mellankontrollen besluta-
des att största delen av de stödsystem som ti-
digare helt eller delvis hade bevarats produk-
tionskopplade skulle frikopplas från produk-
tionen och infogas i systemet med samlat 
gårdsstöd senast från ingången av 2012, då 

frikopplandet av direktstöden från produktio-
nen utvidgas. För Finlands del innebär detta 
bl.a. att av stödet för utsädesproduktion av 
timotej bildas en ny gårdsspecifik tilläggsdel. 
Vid genomförandet av mellankontrollen gavs 
medlemsstaterna beslutanderätt bl.a. när det 
gäller tidpunkten för överföring av produk-
tionskopplade stöd till systemet med samlat 
gårdsstöd. Medlemsstaterna ska dock lämna 
in förslagen till Europeiska kommissionen 
för granskning. Statsrådet fattade den 18 juni 
2009 ett beslut om Finlands ståndpunkt att 
framläggas för Europeiska kommissionen. 
Ståndpunkten gäller förslaget att verkställa 
det särskilda stödet enligt artikel 69.1 i rådets 
förordning (EG) nr 73/2009 samt om försla-
get att genomföra produktionskopplade di-
rektstöd i systemet med samlat gårdsstöd en-
ligt artikel 51 och 67. Jord- och skogsbruks-
ministeriet lämnade den 9 juli 2009 Europe-
iska kommissionen en anmälan om genomfö-
rande av produktionskopplade direktstöd i 
systemet med samlat gårdsstöd och införande 
av särskilda stöd i Finland. Förslaget utarbe-
tades i samarbete mellan staten och lant-
bruksproducenternas centralorganisationer 
(Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto 
MTK ry och Svenska Lantbruksproducenter-
nas Centralförbund SLC). Kommissionen har 
inte i sina brev till Finland begärt någon 
tilläggsutredning om Finlands förslag när det 
gäller den gårdsspecifika tilläggsdel som bil-
das av utsädesproduktionen för timotej. 
Ovannämnda tilläggsdel tas i bruk från in-
gången av 2012. 
 
 
2  Föreslagna ändringar  

Numreringen av artiklarna i kommissio-
nens gällande förordningar I och II av avvi-
ker från numreringen av artiklarna i kommis-
sionens tidigare förordningar I och II och 
därför föreslås att artikelhänvisningarna i be-
stämmelserna i lagen om gårdsstöd ändras så 
att de motsvarar gällande artiklar i kommis-
sionens förordningar I och II. I propositionen 
föreslås att artikelhänvisningarna i 4 § 
4 mom., 5 § 3 mom., 6 §, 8 § 5 mom. och 
10 § 4 mom. i lagen om gårdsstöd ändras. 
Lagförslaget har inte någon inverkan på sak-
innehållet i lagen om gårdsstöd. 
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Det föreslås att till 3 § i lagen om gårds-
stöd, i stället för det 4 mom. som upphävts 
genom lag 1286/2009, fogas ett nytt 4 mom. i 
vilket föreskrivs att Europeiska unionens 
stöd för utsädesproduktion av timotej ska tas 
med i den gårdsspecifika tilläggsdelen. Enligt 
det förslag som lagts fram för kommissionen 
i samband med mellankontrollen ska av stö-
det för utsädesproduktion av timotej bildas 
en gårdsspecifik referensbelopp som anges i 
euro och som fördelas på jordbrukarens stöd-
rättigheter. Den nya gårdsspecifika tilläggs-
delen kommer att höja värdet på jordbruka-
rens stödrättigheter och den är gradvis sjun-
kande. I den gårdsspecifika tilläggsdelen in-
kluderas 100 procent av stödet för utsädes-
produktion av timotej från ingången av år 
2012. 

Tilläggsdelen bildas på basis av medeltalet 
att det sammanlagda stöd för utsädesproduk-
tion av timotej som beviljats jordbrukaren 
under stödåren 2007—2009. Det är motiverat 
att granska det stöd som beviljats jordbruka-
ren för utsädesproduktion av timotej som ett 
medeltal för tre stödår, eftersom avkastning-
en från jordbruk och trädgårdsodling kan va-
riera avsevärt från år till år, bl.a. på grund av 
väderförhållandena. När tilläggsdelen bildas 
beaktas inte de följder som avses i arti-
kel 59.2 i kommissionens förordning I. 
Tilläggsdelen ska bildas på basis av den fak-
tiska odlade arealen, och de sanktioner som 
eventuellt föranletts av kontrollen beaktas 
inte, även om jordbrukaren i sin stödansökan 
har anmält en större odlad areal än den areal 
som faktiskt odlas, om inte förfarandet är av-
siktligt. Tilläggsdelarna bildas av de stödrät-
tigheter som jordbrukaren äger den 1 januari 
2012. Eftersom nya tilläggsdelar utbetalas 
från och med 2012 och avsikten är att sätta 
den föreslagna ändringen av lagen om gårds-
stöd i kraft i god tid före 2012 kommer jord-
brukarna att ha tillräckligt med tid att anpas-
sa det antal stödrättigheter som de äger så att 
de är så ändamålsenliga som möjligt då den 
nya tilläggsdelen tas i bruk. Om jordbrukaren 
dock inte äger några stödrättigheter när 
tilläggsdelarna bildas den 1 januari 2012, 
men anmäler arrenderade stödrättigheter i 
stödansökan för 2012, kan för jordbrukaren i 
stället för tilläggsdelarna bildas särskilda 
stödrättigheter i enlighet med artikel 64.2 

fjärde till sjätte stycket i förordningen om 
gårdsstöd så att han inte förlorar rätten till det 
stöd som betalas genom tilläggsdelarna. 
Tilläggsdelen förblir oförändrad under åren 
2012—2015. År 2016 är tilläggsdelen 
50 procent av det ursprungliga beloppet. Från 
och med år 2017 upphävs tilläggsdelen. Ef-
tersom den särskilda stödrättigheten i sin 
helhet bildas av tilläggsdelen kommer den 
särskilda stödrättighetens värde att ändras i 
samma mån som tilläggsdelens värde och 
den särskilda stödrättigheten utgår samtidigt 
som tilläggsdelen. Enligt förslaget kan ge-
nom förordning av statsrådet utfärdas närma-
re bestämmelser om övergångsperioden, den 
gradvisa sänkningen av tilläggsdelarna, höj-
ning av motsvarande eller lägre utjämnat stöd 
samt om preciserade grunder för bildande 
och fastställande av tilläggsdelen och den 
särskilda stödrättigheten.  

Enligt artikel 6.2 i förordningen om gårds-
stöd ska andra än nya medlemsstater säker-
ställa att ett markområde som varit perma-
nent betesmark på förfallodagen för ansök-
ningarna för arealstöd 2003 bibehålls som 
permanent betesmark. Finland har meddelat 
kommissionen att arealen av permanent be-
tesmark som avses ovan uppgår till ca 20 000 
hektar. Enligt artikel 4.1 i kommissionens 
förordning I ska medlemsstaterna på natio-
nell eller regional nivå införa en skyldighet 
för jordbrukare att inte ställa om permanent 
betesmark utan förhandsgodkännande, om 
den del som permanent betesmark utgör av 
markområdet minskar jämfört med markom-
rådet 2003. Vidare anger artikel 3.2 och 4.2 i 
kommissionens förordning I att medlemssta-
terna ska utfärda bestämmelser om att förfa-
randet med att återställa permanent betes-
mark ska tas i bruk om andelen permanent 
betesmark minskar med tio procent eller 
mera jämfört med markområdet 2003. Euro-
peiska unionens lagstiftning ålägger således 
medlemsstaterna att på nationell nivå före-
skriva om att förfarandet med förhandsgod-
kännande och förfarandet med återställande 
ska tas i bruk. Bestämmelser om innehållet i 
dessa förfaranden ingår i kommissionens 
förordning I, som är direkt tillämplig i med-
lemsstaterna. Med stöd av vad som anförts 
ovan föreslås att till 6 § i lagen om gårdsstöd 
tas in en bestämmelse om ibruktagandet av 
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förfarandet med förhandsgodkännande och 
förfarandet med återställande. Enligt försla-
get tas förfarandet med förhandsgodkännan-
de i bruk, om den andel som permanent be-
tesmark utgör av jordbruksmarken minskar 
på nationell nivå med minst fem men under 
tio procent jämfört med referensarealen 
2003. Förfarandet med förhandsgodkännande 
innebär att jordbrukare som ansöker om di-
rektstöd inte får ställa om permanent betes-
mark utan förhandsgodkännande. Förfarandet 
med återställande ska tas i bruk om den andel 
som permanent betesmark utgör av jord-
bruksmarken minskar på nationell nivå med 
minst tio procent jämfört med referensarea-
len 2003. Enligt förfarandet med återställan-
de ska jordbrukare som ansöker om direkt-
stöd men har ställt om permanent betesmark 
som angetts som permanent betesmark i 
stödansökan för de två föregående stödåren 
återställa arealen till permanent betesmark. 
Permanent betesmark anses ha positiva mil-
jökonsekvenser inom hela Europeiska unio-
nen. 

Enligt förslaget ska arealen av de markom-
råden som är permanent betesmark årligen 
den 1 januari jämföras med den areal som 
2003 anmälts i samband med ibruktagandet 
av kommissionens system med samlat gårds-
stöd eller den senare anmälda anpassade are-
alen. Jämförelsen av arealen ska enligt för-
slaget utföras av Landsbygdsverket som har 
uppgifter om nämnda arealer. Landsbygds-
verket är den naturliga aktören även eftersom 
verket är utbetalande myndighet och sköter 
verkställigheten av olika stödsystem i Fin-
land. Enligt förslaget ska statsrådet besluta 
vid sitt allmänna sammanträde om ibrukta-
gandet av förfarandet med förhandsgodkän-
nande eller förfarandet med återställande 
samt om frångående av förfarandena. Detta 
är motiverat därför att situationen måsta be-
dömas årligen och det på förhand inte kan 
bedömas om någotdera förfarandet kommer 
att tas i bruk ett visst år. Dessutom kan det 
uppstå situationer där förfarandet med åter-
ställande har tagits i bruk ett visst år på grund 
av Europeiska unionens lagstiftning, men där 
det inte längre finns behov för förfarandet 
med återställande följande år. 

Eftersom det föreslås att till gällande 6 § 
fogas ett nytt 1 mom., flyttas det nuvarande 

innehållet i 6 § helt oförändrat när det gäller 
sakinnehållet till 2 mom. 

För att förenhetliga påföljdssystemet för 
olika stödformer föreslås det att till lagen om 
gårdsstöd fogas en ny 18 g § där det före-
skrivs om avbrytande av utbetalningen av 
stödet och återkrav av det vid djurskydds-
brott och djurhållningsförbud. Enligt försla-
get ska djurbidrag per djurart enligt systemet 
för direktstöd inte beviljas, om jordbrukaren 
eller en familjemedlem som bedriver före-
tagsverksamhet tillsammans med denne 
dömts för brott enligt 17 kap. 14, 14 a eller 
15 § i strafflagen (39/1889), eller om jord-
brukaren eller en familjemedlem som bedri-
ver företagsverksamhet tillsammans med 
denne har dömts för en förseelse enligt 54 § i 
djurskyddslagen (247/1996) samt samtidigt 
meddelats djurhållningsförbud enligt 17 kap. 
23 § i strafflagen. Bidraget betalas inte ut för 
det stödår då den behöriga myndigheten, t.ex. 
kommunalveterinären, har konstaterat gär-
ningen som lett till dom. Om jordbrukaren el-
ler en familjemedlem som bedriver företags-
verksamhet tillsammans med denne har 
dömts till djurhållningsförbud, betalas bidra-
get inte ut för tiden då förbudet är i kraft och 
inte heller för tiden mellan gärningsåret och 
den tidpunkt då den lagakraftvunna domen 
meddelats. Djurbidragen enligt systemet för 
direktstöd fastställs utifrån antalet djur som 
är i jordbrukarens besittning. I Finland beta-
las djurbidrag enligt systemet för direktstöd i 
form av bidrag för nötkreatur och mjölkkor, 
kvalitetsbidrag för slaktfår samt tackbidrag 
med tilläggsdel. De påföljder som avses i pa-
ragrafen ska endast gälla bidrag som fast-
ställs och betalas på basis av antalet djur vid 
djurskyddsbrott och djurhållningsförbud. 
Motsvarande bestämmelse ingår även i 16 § i 
lagen om nationella stöd till jordbruket och 
trädgårdsodlingen (1559/2001) när det gäller 
nationella stöd för husdjurskötsel enligt djur-
art samt 18 § i lagen om kompensationsbi-
drag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa 
andra stöd som har samband med förbättran-
de av miljöns och landsbygdens tillstånd 
(1440/2006) när det gäller stöd för djurens 
välbefinnande och stöd enligt avtal om miljö-
specialstöd för uppfödning av lantraser. 

På grund av den föreslagna nya 18 g § fö-
reslås det att till 2 § 3 punkten i lagen om 
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gårdsstöd fogas en definition av system för 
direktstöd i stället för den 3 punkt som upp-
hävts genom lag 1286/2009. Med system för 
direktstöd avses de stödsystemen som anges i 
bilaga I i förordningen om gårdsstöd. 
 
3  Proposi t ionens konsekvenser 

Propositionen har inga direkta konsekven-
ser för statsfinanserna eftersom de stöd som 
ingår i systemet för direktstöd finansieras 
helt av Europeiska unionen. För produktio-
nen 2010 kan betalas ett nettobelopp, dvs. 
sedan moduleringen beaktats sammanlagt 
högst 544,5 miljoner euro, vilket har beaktats 
i utgiftsramarna för statsfinanserna 2009—
2012. 

De nya gårdsspecifika tilläggsdelar som 
bildas av utsädesproduktion av timotej föran-
leder inte något behov av mera personal i 
förvaltningen eftersom bildandet av tilläggs-
delen är en åtgärd av engångsnatur och det i 
Finland finns ca 300 jordbrukare för vilka 
tilläggsdelen bildas. 
 
4  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid jord- och 
skogsbruksministeriet. Utlåtanden om propo-
sitionen har inhämtats hos finansministeriet, 
miljöministeriet, Livsmedelssäkerhetsverket, 

närings-, trafik- och miljöcentraler i Egentli-
ga Finland och i Nyland, Livsmedelsindustri-
förbundet rf, Maa- ja metsätaloustuottajain 
Keskusliitto MTK ry och Svenska Lant-
bruksproducenternas Centralförbund SLC. 
 
5  Samband med andra proposi t io-

ner 

Riksdagen behandlar som bäst en proposi-
tion till riksdagen med förslag till lag om 
ändring av 17 kap. i strafflagen, till lag om 
registret över djurhållningsförbud samt vissa 
lagar som har samband med den (RP 97/2010 
rd). Godkännandet av 18 g § som gäller följ-
der för djurskyddsbrott och djurhållningsför-
bud förutsätter att riksdagen godkänner den 
ändring av strafflagen som ingår i ovan 
nämnda regeringsproposition och som inne-
bär att till strafflagen fogas en ny 14 a § som 
gäller grovt djurskyddsbrott. 
 
6  Ikraft trädande 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 
2011. Åtgärder som krävs för verkställighe-
ten av lagen får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (557/2005) 4 § 4 mom., 

5 § 3 mom., 6 §, 8 § 5 mom. och 10 § 4 mom., 
av dem 5 § 3 mom., 8 § 5 mom. och 10 § 4 mom. sådana de lyder i lag 1286/2009, samt  
fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 618/2006 och 1286/2009, en ny 

3 punkt i stället för den 3 punkt som upphävts genom lag 1286/2009, till 3 §, sådan den lyder 
delvis ändrad i lagarna 618/2006, 285/2008 och 1286/2009, ett nytt 4 mom. i stället för det 
4 mom. som upphävts genom lag 1286/2009, och till lagen en ny 18 g § som följer: 
 
 

2 § 

Definitioner 

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

3) system för direktstöd de stödsystemen 
som avses i bilaga 1 i förordningen om 
gårdsstöd, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 

Blandmodell och verkställighet 

— — — — — — — — — — — — — —  
I den gårdsspecifika tilläggsdelen inklude-

ras 100 procent av stödet för utsädesproduk-
tion av timotej från ingången av år 2012. 
Tilläggsdelen bildas utifrån medeltalet av det 
sammanlagda stödbelopp som beviljats jord-
brukaren för utsädesproduktion av timotej för 
stödåren 2007—2009, dock så att de följder 
inte beaktas som avses i artikel 59.2 i kom-
missionens förordning (EG) nr 1122/2009 
om tillämpningsföreskrifter för rådets för-

ordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvill-
kor, modulering och det integrerade admi-
nistrations- och kontrollsystem inom de sy-
stem för direktstöd till jordbrukare som in-
förs genom den förordningen och om till-
lämpningsföreskrifter för rådets förordning 
(EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillko-
ren för stöd inom vinsektorn, nedan kommis-
sionens förordning I. Tilläggsdelarna bildas 
till de stödrättigheter som jordbrukaren äger 
den 1 januari 2012. Om jordbrukaren inte 
äger stödrättigheter men innehar arrenderade 
stödrättigheter den 1 januari 2012, kan jord-
brukaren beviljas särskilda stödrättigheter på 
det sätt som föreskrivs i artikel 64.2 fjärde, 
femte och sjätte stycket i förordningen om 
gårdsstöd. Tilläggsdelens och den särskilda 
stödrättighetens värde förblir oförändrat un-
der åren 2012—2015. År 2016 är tilläggsde-
len och den särskilda stödrättigheten 50 pro-
cent av det ursprungliga beloppet. Från och 
med 2017 upphävs tilläggsdelen och den sär-
skilda stödrättigheten. Närmare bestämmel-
ser om övergångsperioden, den gradvisa 
minskningen av tilläggsdelar och särskilda 
stödrättigheter, höjning av motsvarande eller 
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lägre utjämnat stöd samt bildande av och 
grunderna för fastställande av tilläggsdelar 
och särskilda stödrättigheter kan utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 § 

Tak, stödregioner och referensbelopp 

— — — — — — — — — — — — — —  
Genom förordning av statsrådet föreskrivs 

om beräkningsgrunderna för de referensbe-
lopp som avses i förordningen om gårdsstöd 
och i kommissionens förordning (EG) nr 
1120/2009 om tillämpningsföreskrifter för 
det system med samlat gårdsstöd som före-
skrivs i avdelning III i rådets förordning 
(EG) nr 73/2009 om upprättande av gemen-
samma bestämmelser för system för direkt-
stöd för jordbrukare inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och om upprättande av 
vissa stödsystem för jordbrukare, nedan 
kommissionens förordning II. 
 

5 § 

Nationell reserv och minskningar av stödrät-
tigheter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Stödrättigheter kan vid behov minskas i en-

lighet med artikel 8, artikel 40.2, artikel 43.3, 
artikel 68.8 och artikel 69.6 punkt b i förord-
ningen om gårdsstöd och artikel 16 i kom-
missionens förordning II. Närmare bestäm-
melser om minskningar av stödrättigheter en-
ligt dessa artiklar utfärdas genom förordning 
av statsrådet. 
 

6 § 

Permanenta betesmarker 

Om den andel som permanent betesmark 
utgör av jordbruksmarken minskar på natio-
nell nivå minst fem men under tio procent 
jämfört med referensarealen 2003, ska det 
förfarande med förhandsgodkännande som 
avses i artikel 4.1 i kommissionens förord-
ning I tas i bruk. Om den andel som perma-
nent betesmark utgör av jordbruksmarken 

minskar på nationell nivå minst tio procent 
jämfört med referensarealen 2003, ska det 
förfarande med återställande som avses i ar-
tikel 4.2 i kommissionens förordning I tas i 
bruk. Landsbygdverket utför varje år den 
1 januari en kontroll av arealen. Statsrådet 
beslutar vid sitt allmänna sammanträde om 
ibruktagandet av förfarandet med förhands-
godkännande eller förfarandet med återstäl-
lande och frångående av dem. 

Genom förordning av statsrådet utfärdas 
bestämmelser som preciserar förordningen 
om gårdsstöd och kommissionens förord-
ning I och II när det gäller grunderna för 
gårdsspecifika omställningsförbud, grunder-
na för att bevilja förhandsgodkännande, 
grunderna för skyldigheter att återställa mark 
till permanent betesmark samt andra motsva-
rande omständigheter i anknytning till per-
manenta betesmarker på gårdsnivå enligt ar-
tikel 3 och 4 i kommissionens förordning I. 
 

8 § 

Beviljande och fastställande av stödrättighe-
ter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Genom förordning av statsrådet kan det i 

de fall som avses i artikel 41 i förordningen 
om gårdsstöd och i kapitel 2 avsnitt 2 i kom-
missionens förordning II utfärdas närmare 
bestämmelser om grunderna för det antal rät-
tigheter som tilldelas jordbrukare och för att 
öka enhetsvärdet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 § 

Användning och överföringar av stödrättig-
heter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Närings-, trafik- och miljöcentralen har i de 

situationer som avses i artikel 81 i kommis-
sionens förordning I rätt att vidta åtgärder för 
återbetalning av stödrättigheter. Närmare be-
stämmelser om förfarandet vid återbetalning 
av stödrättigheter kan utfärdas genom för-
ordning av statsrådet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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18 g §  

Avbrytande av utbetalningen av stöd och 
återkrav i vissa situationer 

Om jordbrukaren eller en familjemedlem 
som bedriver företagsverksamhet tillsam-
mans med denne har dömts för brott enligt 
17 kap. 14, 14 a eller 15 § i strafflagen 
(39/1889) eller jordbrukaren eller en famil-
jemedlem som bedriver företagsverksamhet 
tillsammans med denne har dömts för en för-
seelse enligt 54 § i djurskyddslagen 
(247/1996) samt samtidigt meddelats djur-
hållningsförbud enligt 17 kap. 23 § i straffla-
gen, beviljas inte djurbidrag per djurart enligt 
systemet för direktstöd och betalas det bidrag 
som eventuellt beviljats inte ut för det stödår 

då den behöriga myndigheten konstaterat 
gärningen som lett till dom. Om jordbrukaren 
eller en familjemedlem som bedriver före-
tagsverksamhet tillsammans med denne har 
dömts till djurhållningsförbud, betalas djur-
bidrag per djurart enligt systemet för direkt-
stöd inte ut för tiden då djurhållningsförbudet 
är i kraft och inte heller för tiden mellan gär-
ningsåret och den tidpunkt då den lagakraft-
vunna domen meddelats. Utbetalningen av 
djurbidrag enligt systemet för direktstöd ska 
beträffande bidragen för djurarten i fråga av-
brytas när åtalsprövning inletts i ärendet.  

——— 
 

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

denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft. 
————— 

 
Helsingfors den 15 oktober 2010 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila 
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Bilaga 
Parallelltext 

 
 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (557/2005) 4 § 4 mom., 

5 § 3 mom., 6 §, 8 § 5 mom. och 10 § 4 mom., 
av dem 5 § 3 mom., 8 § 5 mom. och 10 § 4 mom. sådana de lyder i lag 1286/2009, samt  
fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 618/2006 och 1286/2009, en ny 

3 punkt i stället för den 3 punkt som upphävts genom lag 1286/2009, till 3 §, sådan den lyder 
delvis ändrad i lagarna 618/2006, 285/2008 och 1286/2009, ett nytt 4 mom. i stället för det 
4 mom. som upphävts genom lag 1286/2009, och till lagen en ny 18 g § som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 

2 § 

Definitioner 

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

2 § 

Definitioner 

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

3) system för direktstöd de stödsystemen 
som avses i bilaga 1 i förordningen om 
gårdsstöd, 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

3 § 

Blandmodell och verkställighet 

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

3 § 

Blandmodell och verkställighet 

— — — — — — — — — — — — — —  
I den gårdsspecifika tilläggsdelen inklude-

ras 100 procent av stödet för utsädesproduk-
tion av timotej från ingången av år 2012. 
Tilläggsdelen bildas utifrån medeltalet av det 
sammanlagda stödbelopp som beviljats jord-
brukaren för utsädesproduktion av timotej 
för stödåren 2007—2009, dock så att de följ-
der inte beaktas som avses i artikel 59.2 i 
kommissionens förordning (EG) nr 
1122/2009 om tillämpningsföreskrifter för 
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— — — — — — — — — — — — — — 

rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäll-
er tvärvillkor, modulering och det integrera-
de administrations- och kontrollsystem inom 
de system för direktstöd till jordbrukare som 
införs genom den förordningen och om till-
lämpningsföreskrifter för rådets förordning 
(EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillko-
ren för stöd inom vinsektorn, nedan kommis-
sionens förordning I. Tilläggsdelarna bildas 
till de stödrättigheter som jordbrukaren äger 
den 1 januari 2012. Om jordbrukaren inte 
äger stödrättigheter men innehar arrendera-
de stödrättigheter den 1 januari 2012, kan 
jordbrukaren beviljas särskilda stödrättighe-
ter på det sätt som föreskrivs i artikel 64.2 
fjärde, femte och sjätte stycket i förordningen 
om gårdsstöd. Tilläggsdelens och den sär-
skilda stödrättighetens värde förblir oföränd-
rat under åren 2012—2015. År 2016 är 
tilläggsdelen och den särskilda stödrättighe-
ten 50 procent av det ursprungliga beloppet. 
Från och med 2017 upphävs tilläggsdelen 
och den särskilda stödrättigheten. Närmare 
bestämmelser om övergångsperioden, den 
gradvisa minskningen av tilläggsdelar och 
särskilda stödrättigheter, höjning av motsva-
rande eller lägre utjämnat stöd samt bildan-
de av och grunderna för fastställande av 
tilläggsdelar och särskilda stödrättigheter 
kan utfärdas genom förordning av statsrådet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

4 § 

Tak, stödregioner och referensbelopp 

— — — — — — — — — — — — — —  
Genom förordning av statsrådet fastställs 

beräkningsgrunderna för de referensbelopp 
som avses i förordningen om gårdsstöd och i 
kommissionens förordning (EG) nr 795/2004 
om tillämpningsföreskrifter för det system 
med samlat gårdsstöd som föreskrivs i rådets 
förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättan-
de av gemensamma bestämmelser för system 
för direktstöd inom den gemensamma jord-
brukspolitiken och om upprättande av vissa 
stödsystem för jordbrukare, nedan kommis-
sionens förordning II. 

4 § 

Tak, stödregioner och referensbelopp 

— — — — — — — — — — — — — —  
Genom förordning av statsrådet föreskrivs 

beräkningsgrunderna för de referensbelopp 
som avses i förordningen om gårdsstöd och i 
kommissionens förordning (EG) nr 
1120/2009 om tillämpningsföreskrifter för 
det system med samlat gårdsstöd som före-
skrivs i avdelning III i rådets förordning 
(EG) nr 73/2009 om upprättande av gemen-
samma bestämmelser för system för direkt-
stöd för jordbrukare inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken och om upprättande av 
vissa stödsystem för jordbrukare, nedan 
kommissionens förordning II. 
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5 § 

Nationell reserv och minskningar av stödrät-
tigheter  

— — — — — — — — — — — — — —  
Stödrättigheter kan vid behov minskas i en-

lighet med artiklarna 8, 40.2, 43.3, 68.8, 69.6 
punkt b i förordningen om gårdsstöd och ar-
tiklarna 9, 10, 44 och 45 i kommissionens 
förordning II. Närmare bestämmelser om 
minskningar av stödrättigheter enligt dessa 
artiklar utfärdas genom förordning av statsrå-
det.  

5 § 

Nationell reserv och minskningar av stödrät-
tigheter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Stödrättigheter kan vid behov minskas i en-

lighet med artikel 8, artikel 40.2, arti-
kel 43.3, artikel 68.8 och artikel 69.6 punkt b 
i förordningen om gårdsstöd och artikel 16 i 
kommissionens förordning II. Närmare be-
stämmelser om minskningar av stödrättighe-
ter enligt dessa artiklar utfärdas genom för-
ordning av statsrådet. 

 
 

6 § 

Permanenta betesmarker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genom förordning av statsrådet utfärdas 
bestämmelser som preciserar förordningen 
om gårdsstöd samt kommissionens förord-
ning I och II när det gäller skyldigheten att 
bibehålla permanent betesmark samt grun-
derna för gårdsspecifika omställningsförbud, 
grunderna för att bevilja förhandsgodkännan-
de, grunderna för skyldigheter att återställa 
mark till permanent betesmark samt andra 
motsvarande omständigheter i anknytning till 
permanenta betesmarker på gårdsnivå enligt 
artikel 4 i kommissionens förordning (EG) nr 
796/2004 om närmare föreskrifter för till-

6 § 

Permanenta betesmarker 

Om den andel som permanent betesmark 
utgör av jordbruksmarken minskar på natio-
nell nivå minst fem men under tio procent 
jämfört med referensarealen 2003, ska det 
förfarande med förhandsgodkännande som 
avses i artikel 4.1 i kommissionens förord-
ning I tas i bruk. Om den andel som perma-
nent betesmark utgör av jordbruksmarken 
minskar på nationell nivå minst tio procent 
jämfört med referensarealen 2003, ska det 
förfarande med återställande som avses i ar-
tikel 4.2 i kommissionens förordning I tas i 
bruk. Landsbygdverket utför varje år den 
1 januari en kontroll av arealen. Statsrådet 
beslutar vid sitt allmänna sammanträde om 
ibruktagandet av förfarandet med förhands-
godkännande eller förfarandet med återstäl-
lande och frångående av dem. 

Genom förordning av statsrådet utfärdas 
bestämmelser som preciserar förordningen 
om gårdsstöd och kommissionens förordning 
I och II när det gäller grunderna för gårds-
specifika omställningsförbud, grunderna för 
att bevilja förhandsgodkännande, grunderna 
för skyldigheter att återställa mark till per-
manent betesmark samt andra motsvarande 
omständigheter i anknytning till permanenta 
betesmarker på gårdsnivå enligt artikel 3 och 
4 i kommissionens förordning I. 
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lämpningen av de tvärvillkor, den modulering 
och det integrerade administrations- och kon-
trollsystem som föreskrivs i rådets förordning 
(EG) nr 1782/2003 om upprättande av ge-
mensamma bestämmelser för system för di-
rektstöd inom den gemensamma jordbrukspo-
litiken och om upprättande av vissa stödsy-
stem för jordbrukare, nedan kommissionens 
förordning I. 
 
 

8 § 

Beviljande och fastställande av stödrättighe-
ter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Genom förordning av statsrådet kan det i de 

fall som avses i artikel 41 i förordningen om 
gårdsstöd och i kapitel 3 avsnitt 3 i kommis-
sionens förordning II utfärdas närmare be-
stämmelser om grunderna för det antal rättig-
heter som tilldelas jordbrukare och för att öka 
enhetsvärdet.  
— — — — — — — — — — — — — —  

8 § 

Beviljande och fastställande av stödrättighe-
ter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Genom förordning av statsrådet kan det i 

de fall som avses i artikel 41 i förordningen 
om gårdsstöd och i kapitel 2 avsnitt 2 i kom-
missionens förordning II utfärdas närmare 
bestämmelser om grunderna för det antal rät-
tigheter som tilldelas jordbrukare och för att 
öka enhetsvärdet.  
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

10 § 

Användning och överföringar av stödrättig-
heter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Närings-, trafik- och miljöcentralen har i si-

tuationer som avses i artikel 73 a i kommis-
sionens förordning I rätt att vidta åtgärder för 
återbetalning av stödrättigheter. Närmare be-
stämmelser om förfarandet vid återbetalning 
av stödrättigheter kan utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

10 § 

Användning och överföringar av stödrättig-
heter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Närings-, trafik- och miljöcentralen har i de 

situationer som avses i artikel 81 i kommis-
sionens förordning I rätt att vidta åtgärder för 
återbetalning av stödrättigheter. Närmare be-
stämmelser om förfarandet vid återbetalning 
av stödrättigheter kan utfärdas genom för-
ordning av statsrådet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 
 18 g §  

Avbrytande av utbetalningen av stöd och 
återkrav i vissa situationer 

Om jordbrukaren eller en familjemedlem 
som bedriver företagsverksamhet tillsam-
mans med denne har dömts för brott enligt 
17 kap. 14, 14 a eller 15 § i strafflagen 
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(39/1889) eller jordbrukaren eller en famil-
jemedlem som bedriver företagsverksamhet 
tillsammans med denne har dömts för en för-
seelse enligt 54 § i djurskyddslagen 
(247/1996) samt samtidigt meddelats djur-
hållningsförbud enligt 17 kap. 23 § i straffla-
gen, beviljas inte djurbidrag per djurart en-
ligt systemet för direktstöd och betalas det 
bidrag som eventuellt beviljats inte ut för det 
stödår då den behöriga myndigheten konsta-
terat gärningen som lett till dom. Om jord-
brukaren eller en familjemedlem som bedri-
ver företagsverksamhet tillsammans med 
denne har dömts till djurhållningsförbud, be-
talas djurbidrag per djurart enligt systemet 
för direktstöd inte ut för tiden då djurhåll-
ningsförbudet är i kraft och inte heller för ti-
den mellan gärningsåret och den tidpunkt då 
den lagakraftvunna domen meddelats. Utbe-
talningen av djurbidrag enligt systemet för 
direktstöd ska beträffande bidragen för djur-
arten i fråga avbrytas när åtalsprövning in-
letts i ärendet. 

——— 
 

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

denna lag får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
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