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Enligt sändlista

BEGÄRAN OM UTLÄTANDE OM UTKASTET TILL STATSRÄDETS FÖRORDNING OM FÖR- 
FARANDET FÖR ÖVERFÖRING AV ANSÖKNINGAR OM JORDBRUKSSTÖD 2020

Jord- och skogsbruksministeriets livsmedelsavdelningen begär ert utlätande om bifogade för- 
slag. Tiden för att lämna utlätanden är bara fyra veckor läng. Detta i syfte att man ville säkers- 
ställa att sökning av stöd ska ske enligt tidsplanen. Utlätandena ska inlämnas senast 5.3.2020 i 
första hand per e-post tili adressen kirjaamo® mmm.fi eller per brev tili Jord- och skogsbruks
ministeriet, PB 30, 00023 STATSRÄDET.

Utlätanden kan ges även av andra instanser än de som nämns i sändlistan och man uppmuntrar 
att informera om möjligheten att ge utlätanden. Ministeriets begäran om utlätande och tili det 
hörande material finns ocksä tillgängligt pä ministeriets vvebbplats under rubriken 
http://www.mmm.fi/sv/index/ministeriet/paremiss.html.

Denna begäran om utlätande finns bara i elektronisk form.

Tilläggsuppgifter angäende förordningsutkastet ger konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo 02 
951 62347, juha.vanhatalo@mmm.fi samt konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska 02 951 62248, 
suvi.ruuska@mmm.fi.

Avdelningschef,
Överdirektör

Konsultativ tjänsteman
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Den undertecknade begäran om utlätande finns i jord- och skogsbruksministeriets arkiv.



JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Promemoria
x.x.2020

Bilaga 1
UTKAST

STATSRÄDETS FÖRORDNING OM FÖRFARANDET FÖR ÖVERFÖRING AV ANSÖK- 
NINGAR OM JORDBRUKSSTÖD 2020

Allmänt

I 18 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) och i 16 § i lagen om 
om Europeiska unionens direktstöd tili jordbruket (193/2013) finns bestämmelser om 
överföring av ansökningar. I den nu föreslagna forordningen ska fmnas närmare be
stämmelser om förfarandet för överföring av ansökningar enligt bestämmelsema i 
nämda paragrafema om överföring av ansökningar sä att ansökan fär överföras helt 
eller delvis pä den nya innehavaren av en gärdsbruksenhet pä samma sätt som i de ti- 
digare gällande författningama

Enligt paragrafema fär man ocksä ange en tidsfrist för överföring av ansökan, varef- 
ter ansökan och det med stöd av ansökan beviljade stödet inte längre fär överföras pä 
en ny innehavare under äret för stödet. Med tanke pä dokumentationen ska överfö- 
ringen av ansökan göras pä det sättet som Landsbygdsverket bestämmer. Detta är 
förenligt med det tidigare handlingssättet.

Enligt paragrafema 2 mom. utfardas närmare bestämmelser om förfarandet för över
föring av en ansökan utfardas genom förordning av statsrädet. Landsbygdsverket fär 
meddela närmare föreskrifter om blanketter och om pä vilket sätt en utredning över 
en överföring av ansökan ska göras samt om tidsfristen.

I förordningens paragrafer ska ingä bestämmelser om i vilka enskilda stödsystem 
förordningens olika delar ska tillämpas eftersom avsikten är att förordningens til— 
lämpningsomräde ska täcka flera olika stödsystem. När det gäller tillämpningsomrä- 
det för lagen om nationella stöd tili jordbruket och trädgärdsodlingen (1559/2001), 
nedan den nationella stödlagen, är paragrafema 2-5 väsentliga och i fräga om EU:s 
hei- eller delfinansierade stöd är paragrafen 6 Central.

Detaljmotivering

I den nu föreslagna forordningen ska med stöd av bemyndigandet i lagen om verk
ställighet av jordbmksstöd 18 § 2 mom. föreskrivas om rätten att överföra en för- 
handsansökan om nationella stöd tili en ny innehavare av en gärdsbruksenhet när det 
gäller överföring av besittningsrätten tili hela gärdsbmksenheten efter att tiden för 
förhandsansökan har löpt ut och dä gärdsbruksenhetens gamla och nya innehavare sä 
bestämmer. Detta kräver att den nya innehavaren är 2020 bedriver jordbruk pä 
gärdsbmksenheten i den omfattning som gärdens gamla innehavare har angett i för
handsansökan.

Vidare om besittningsrätten tili hela gärden har överförts före ansökan om stöd för 
växtproduktion, ska gärdens nya innehavare ansöka om dessa stöd. Om besittnings
rätten har överförts efter ansökan om växtproduktionsstöd, dock senast den 1 sep- 
tember 2020, kan ansökan om stöd ändras sä att sökanden är gärdens nya innehavare.
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Stöd tili unga jordbrukare ska inte betalas tili en jordbrukare som fortsätter medjord- 
bruket och uppfyller stödvillkoren om generationsväxlingen sker efter ansökningsti- 
dens utgäng, även om gärdens tidigare innehavare bar ansökt om stöd tili unga jord
brukare.

Om besittningsrätten tili hela gärden bar överförts före ansökan om förskott pä nat- 
ionella husdjursstöd eller om sökanden av förskottet bar ändrats sä att den nya inne- 
havaren är sökande och förskotten bar betalats tili denna nya innehavare, ansöker 
denna de slutliga husdjursstöden.

Med stöd av avtalet mellan den gamla och nya innehavaren fär den nya innehavaren 
ansöka om nationella husdjursstöd 2020 för de stödberättigande djur som den gamla 
innehavaren haft i sin besittning före överföring av besittningsrätten, samt enligt re- 
ferenskvantiteten för frikopplade stöd inom svin- och fjäderfasektom.

Om besittningsrätten tili hela gärden överförs efter utbetalningen av förskott, men 
dock före slutlig betalning av husdjursstödet, fär det slutliga stödet ansökas av an- 
tingen gärdens gamla eller nya innehavare eller bädadera tillsammans. När det gäller 
lägenhetssignumet, rör det sig dock om en ansökan, vilket innebär att uppgiftema pä 
ansökningsblanketten registreras bara för den sökande som mottagit förskotten.

Om man har sammanslagit tvä eller flera gärdar, fär innehavaren av den nya gärden 
ansöka om de slutliga nationella stöden för djur som uppfötts pä den nya gärden och 
som omfattas av stödsystemet är 2020, samt enligt referenskvantiteten för frikopp
lade stöd inom svin- och jjäderfasektom. Den gärden, vars lägenhetssignum inte 
längre är i användning efter sammanslagningen, fär betala tillbaka tili staten det 
eventuella förskottet pä husdjursstöd.

Om producenten har fätt förskott pä nationella husdjursstöd och besittningsrätten tili 
hela gärden överförs efter utbetalning av förskotten, ska slutliga husdjursstöd betalas 
tili den sökande som fätt förskotten, det vill säga gärdens gamla innehavare. Om pro
ducenten inte har fätt förskott, fär gärdens gamla och nya innehavare komma överens 
om vem av dem ska fä de slutliga stöden.

Om partema vill att de slutliga husdjursstöden ska betalas tili gärdens nya inneha
vare, ska denna lämna avtalet om utbetalning av de slutliga stöden tili den nya inne
havaren, tili kommunens landsbygdsnäringsmyndighet före den slutliga utbetalning
en av de första stödposterna.

När det gäller överföring av besittningsrätten tili hela gärden, uppfylls kravet pä be
sittning av äker som är villkoret för husdjursstöd enligt den nationella stödlagen om 
gärden under samma lägenhetssignum har haft i sin besittning äkermark som lämpar 
sig för odling enligt 9 § 2 mom. 1 punkien och 10 § 2 mom. 1 punkten i den nation
ella stödlagen.

När det rör sig om överföring av besittningsrätten tili hela gärden enligt artikel 8 i i 
kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2015 om regler för tillämp- 
ningen av Europaparlamentets och rädets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller 
det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsätgärder 
och tvärvillkor, ska överföringen av besittningsrätten ske senast den 31 augusti det
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aktuella stödäret. Utifrän ett avtal mellan gärdsbruksenhetens förra innehavare och 
den nya innehavaren kan den nya innehavaren söka höjning av kompensationsersätt- 
ning enligt statsrädets förordning om kompensationsersättning, ersättning för ekolo- 
gisk produktion enligt statsrädets förordning om ersättning för ekologisk produktion 
och stöd för djurens välbefinnande enligt statsrädets förordning om ersättning för 
djurens välbefinnande pä basis av de stödberättigande djur som värit i den förra in- 
nehavarens besittning före överföringen av besittningsrätten

Om utkastet tili förordning har begärts utlätanden av finansministeriet, Livsmedels- 
verket, enhetema för landsbygd och energi vid närings-, trafik- och milj öcentralema, 
Jordbruksproducentemas centralförbund MTK, Svenska Lantbruksproducentemas 
centralförbund SLC ProAgria Keskusten Liitto ry och ProAgria Svenska lantbruks- 
sällskapens förbund rf. Utlätanden har lämnats av ....

Förordningen avses träda i kraft den xx.x.2020.

Ekonomiska konsekvenser

Förordningen har inte direkta ekonomiska konsekvenser eftersom storleken av stödet 
och användningen av anslaget fastställs under de olika inkomststödmomenten i de är- 
liga statsbudgetema samt genom separata förordningar som gäller användningen av 
dem. Bland de viktigaste noteras statsrädets förordning om nationellt stöd tili Södra 
Finland 2020 (8/2020), statsrädets förordning om nordligt stöd 2020 (9/2020), stats
rädets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2020 (10/2020), statsrädets för
ordning om frän produktionen frikopplat stöd för svin- och fj äderfähushällning 
(759/2008), statsrädets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd tili unga 
jordbrukare (234/2015), Statsrädets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkrea- 
tur, tackor och hongetter, slaktlamm och slaktkillingar samt bidrag för j ordbruksgrö- 
dor som betalas för 2020 (11/2020), statsrädets förordning om miljöersättning 
(235/2015), statsrädets förordning om kompensationsbidrag (236/2015), statsrädets 
förordning om ersättning för ekologisk produktion (237/2015), statsrädets förordning 
om ersättning för icke-produktiva investeringar (238/2015) och statsrädets förord
ning om ersättning för djurens välbefinnande (121/2015) samt motsvarande EU- 
stadgandena.



Statsrädets förordning om förfarandet för överföring av ansökningar om 
jordbruksstöd 2020 UTKAST

I enlighet med statsrädets beslut föreskrivs med stöd av 18 § 2 mom. i lagen om verkställighet av 
jordbruksstöd (192/2013) och 16 § 2 mom. i lagen om Europeiska unionens direktstöd tili 
jordbruket (193/2013), av dem det sistnämnda momentet sädant det lyder i lag 1356/2014:

l§

Tillämpningsomräde

Denna förordning innehäller bestämmelser om förfarandet för överföring av ansökningar om 
följande statsrädsförordningar avsedda stöd är 2020:

1) statsrädets förordning om nationellt stöd tili södra Finland 2020 (8/2020),

2) statsrädets förordning om nordligt stöd 2020 (9/2020),

3) statsrädets förordning om frän produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushällning 
(759/2008),

4) statsrädets förordning om nationellt stöd tili sockerbetsodlare 2020 (10/2020),

5) statsrädets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd tili unga jordbrukare (234/2015),

6) statsrädets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, tackor och hongetter, slaktlamm 
och slaktkillingar samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2020 (11/2020),

7) statsrädets förordning om miljöersättning (235/2015),

8) statsrädets förordning om kompensationsersättning (236/2015)

9) statsrädets förordning om ersättning för ekologisk produktion (237/2015)

10) statsrädets förordning om ersättning för icke-produktiva investeringar (238/2015)

11) statsrädets förordning om ersättning för djurens välbefinnande (121/2015).

2§

Förskott

Om besittningsrätten tili en hei gärdsbruksenhet överförs efter det att förskott enligt en förordning 
som nämns i 1 § 1-3 punkten har sökts, kan ansökan om förskott pä stöd överföras pä 
gärdsbruksenhetens nya innehavare innan förskottet betalas, om den föregäende innehavaren och 
den nya innehavaren sä avtalar. Överföringen förutsätter att jordbruk bedrivs pä gärdsbruksenhet är 
2019 i den omfattning, som den föregäende innehavaren av gärdbruksenheten uppgett i ansökan om 
förskott.

3§



Stöd för växtproduktion

Om besittningsrätten tili en hei gärdsbruksenhet överförs innan ansökan om stöd för växtproduktion 
enligt en förordning som nämns i 1 § 2 eller 4 punkten görs, är det gärdsbruksenhetens nya 
innehavare som ska ansöka om stödet.

Om besittningsrätten tili hela gärdsbruksenheten överförs efter det att en ansökan om sädant stöd 
som avses i 1 mom. har gjorts, dock senast den 31 augusti 2020, kan den nya innehavaren antecknas 
som den som ansöker om stödet.

Om ett växthus kommer i eller upphör att vara i sökandens besittning efter det att ansökan om stöd 
för växthusproduktion enligt en förordning som nämns i 1 § 1 eller 2 punkten har gjorts, ska den 
som ansöker om stöd omedelbart göra en anmälan om besittningens övergäng. Stödet för 
växthusproduktion betalas tili den som har växthuset i sin besittning den 15 maj 2020.

4§

Husdjursstöd

Om besittningsrätten tili en hei gärdsbruksenhet överförs innan förskott pä husdjursstöd enligt en 
förordning som nämns i 1 § 1 eller 2 punkten söks, eller om gärdsbruksenhetens nya innehavare har 
antecknats som sökande av förskott pä husdjursstöd och förskottet har betalats tili den nya 
innehavaren, är det den nya innehavaren som ska ansöka om det slutliga stödet.

Den nya innehavaren av gärdsbruksenheten kan utifrän ett avtal som denne ingätt med den 
föregäendeförra innehavaren ansöka om nationellt husdjursstöd för är 2020 för stödberättigande 
djur som värit i den föregäende innehavarens besittning före överföringen av besittningsrätten, och 
pä hasis av referenskvantiteten ansöka om frän produktionen frikopplat stöd för svin- och 
fj äderfahushällning.

Om besittningsrätten tili hela gärdsbruksenheten överförs efter det att förskottet har betalats, men 
före betalningen av det slutliga husdjursstödet, kan slutligt stöd sökas av antingen den föregäende 
innehavaren eller den nya innehavaren eller av bäda tillsammans. Beträffande lägenhetssignumet 
för den aktuella gärdsbruksheten anses det dock i dessa fall vara fräga om en enda ansökan.

Om flera gärdsbruksenheter har slagits samman, kan innehavaren av den gärdsbruksenhet som 
bildats vid sammanslagningen ansöka om slutligt husdjursstöd för de djur som omfattas av stöd 
2020 och som fötts upp pä de gärdsbruksenheter som sammanslagits, och pä hasis av 
referenskvantiteten ansöka om frän produktionen frikopplat stöd för svin- och ij äderfahushällning. I 
fräga om den gärdsbruksenhet vars lägenhetssignum tas ur bruk ska eventuellt förskott pä 
husdjursstöd äterkrävas tili staten.

5§

Betalning av slutligt husdjursstöd

Om besittningsrätten tili en hei gärdsbruksenhet överförs efter att det har betalats förskott pä 
husdjurstöd enligt en förordning som nämns i 1 § 1-3 punkten, betalas det slutliga stödet tili den 
producent tili vilken förskottet betalades.



Om förskott pä husdjursstöd inte har betalats före överföringen av besittningsrätten tili hela 
gärdsbruksenheten, kan den föregäende innehavaren och den nya innehavaren av gärdsbruksenheten 
sinsemellan avtala om tili vilkendera innehavaren det slutliga nationella husdjursstödet ska betalas.

Om partema önskar att det slutliga husdjursstödet betalas tili den nya innehavaren, ska denne lämna 
in ett avtal om saken tili den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten före den slutliga 
betalningen av det första husdjursstödet..

När besittningsrätten tili en hei gärdsbruksenhet överförs uppfylls det krav pä besittning av äker 
som utgör en förutsättning för beviljande av husdjursstöd som avses i 1 mom., om den föregäende 
innehavaren av gärdsbruksenheten under samma lägenhetssignum har hait i sin besittning äkerareal 
som avses i 9 § 2 mom. 1 punkten eller 10 § 2 mom. 1 punkten i lagen om nationella stöd tili 
jordbruket och trädgärdsodlingen (1559/2001).

6§

Direktstöd frän Europeiska unionen och stöd frän Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Vid sädan överföring av besittningsrätten tili hela gärdsbruksenheter som avses i artikel 8 i 
kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 om regler för tillämpningen av 
Europaparlamentets och rädets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade 
administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsätgärder och tvärvillkor förutsätter 
överföring av ansökningar om stöd enligt de förordningar som nämns il § 5-11 punkten att 
gärdsbruksenhetens besittning överförs senast den 31 augusti 2020.

Den nya innehavaren av gärdsbruksenheten kan utifrän ett avtal om denne ingätt med den 
föregäende innehavaren ansöka om höjning av kompensationsersättning enligt statsrädets 
förordning om kompensationsersättning 2020, ersättning för ekologisk produktion enligt statsrädets 
förordning om ersättning för ekologisk produktion, miljöersättning som betalas med stöd pä 
grundval av ett avtal om uppfödning av lantraser enligt statsrädets förordning om miljöersättning 
och stöd för djurens välbefmnande enligt statsrädets förordning om ersättning för djurens 
välbefmnande pä hasis av de stödberättigande djur som värit i den föregäende innehavarens 
besittning före överföringen av besittningsrätten.

7§

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den xx xxxx 2020.


