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Regeringens proposition tili riksdagen med förslag tili lagar om ändring av lagen om Euro- 
peiska unionens direktstöd tili jordbruket och lagen om verkställighet av jordbruksstöd

1 denna proposition föresläs det att lagen om Europeiska unionens direktstöd tili jordbruket 
och lagen om verkställighet av jordbruksstöd ändras. Lagen om Europeiska unionens direkt
stöd tili jordbruket ändras i första hand i fräga om definitionen av aktiva jordbrukare sä att den 
sä kallade förbudslistan inte längre ska tillämpas vid kontrollen av att kriteriema for aktiva 
jordbrukare uppfylls. Detta innebär att man i samband med kontrollen av aktiva jordbrukare i 
fortsättningen inte särskilt behöver utreda om beloppet pä de direktstöd som stödsökanden fär 
överskrider en viss procentandel av sökandens sammanlagda inkomster tili exempel i det fall 
sökanden driver en ridbana eller manege. Lagen om Europeiska unionens direktstöd tili jord
bruket ändras dessutom sä att även mark i träda med dragväxter godkänns som areal med eko- 
logiskt fokus i anslutning tili förgröningsstöd.

Lagen om verkställighet av jordbruksstöd ändras i första hand sä att ny teknik fär användas 
vid tillsynen över arealstöd. Detta innebär att man vid tillsynen över arealstöd i fortsättningen 
utöver de traditionella tillsynsmetodema eller i stället för dem fär använda ny teknik, säsom 
satellitbilder, obemannade luftfarkoster och fotografier med geografisk information. Lagen om 
verkställighet av jordbruksstöd ändras dessutom när det gäller förfarandet för att väljä rädgi- 
vare för systemet för jordbruksrädgivning. Enligt förslaget ska de rädgivare som ger jord- 
bruksrädgivning i fortsättningen väljas genom ett för alla öppet och opartiskt urvalsförfarande, 
och lagstiftningen om offentlig upphandling ska inte längre tillämpas pä förfarandet.

Alla föreslagna ändringar grundar sig pä ändringar i Europeiska unionens lagstifitning som 
trätt i kraft.

Eagarna avses träda i kraft den 1 januari 2019.



MOTIVERING

1 Nuläge

1.1 Europeiska unionens lagstiftning

Europeiska unionens gemensamma jordbrukspolitik byggdes upp efiter andra världskriget och 
har alltsä redan över 50 är pä nacken. De ursprungliga mälen för den gemensamma jordbruks
politiken var att förbättra jordbrukets produktivitet, se tili att lantbruksföretagarna har en rim- 
lig levnadsstandard, balansera livsmedelsmarknaden, trygga tillgängen pä livsmedel och ga- 
rantera skäliga konsumentpriser. Dessa mäl har senare kompletterats med nya mäl, särskilt 
miljörelaterade sädana. Den senaste reformen av Europeiska unionens gemensamma jord
brukspolitik slutfördes 2013, även om mänga detaljer i den kom att fastställas först 2014. I 
nämnda reform fastställdes som mäl för den gemensamma jordbrukspolitiken bland annat 
hällbar livsmedelsproduktion, hällbar förvaltning av naturresurser och balanserad territoriell 
utveckling. Reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken 2013 bildar en lagstiftningshel- 
het som omfattar sammanlagt sju förordningar av Europaparlamentet och rädet om olika del- 
omräden inom den gemensamma jordbrukspolitiken, dvs. direktstöden, en samlad marknads- 
ordning för jordbruksprodukter, landsbygdsutveckling, frägor av horisontell natur och faststäl- 
lande av vissa stöd och exportbidrag inom ramen för den samlade marknadsordningen för 
jordbruksprodukter, samt en stor mängd av kommissionens delegerade förordningar och 
kommissionens genomförandeförordningar. Nämnda förordningar började tillämpas frän och 
med ingängen av 2015, dä ocksä bl.a. de nya systemen med direktstöd och systemet för jord- 
bruksrädgivning togs i bruk i medlemsstatema.

Det är framför allt tre av Europaparlamentets och rädets förordningar som är av betydelse för 
s.k. jordbrukarstöd alltsä för direktstöd som helt finansieras av Europeiska unionen och för 
programbaserade ersättningar tili jordbrukare som delfinansieras av unionen. Dessa är Euro
paparlamentets och rädets förordning (EU) nr 1306/2013 om finansiering, förvaltning och 
övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rädets förord
ningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr" 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 
1290/2005 och (EG) nr 458/2008, nedan den horisontella förordningen, Europaparlamentets 
och rädets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de 
stödordningar som ingär i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rädets 
förordning (EG) nr 637/2008 och rädets förordning (EG) 73/2009, nedan stödförordningen, 
och Europaparlamentets och rädets förordning (EG) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsut
veckling frän Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och om upphä
vande av rädets förordning (EG) nr 1698/2005, nedan landsbvgdsförordningen.

Den horisontella förordningen innehäller bl.a. allmänna bestämmelser om jordbruksfonderna 
— Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU) — säsom bestämmelser om fondemas utgifter, de utbetalande 
organen och de attesterande organen, systemet för jordbruksrädgivning, fondemas medelsför- 
valtning, kontrollsystem och päföljder (sanktioner).

Den horisontella förordningen innehäller ett stort antal bemyndiganden för kommissionen att 
anta bestämmelser som är mera detaljerade än den horisontella förordningen, antingen genom 
delegerade förordningar eller genom genomförandeförordningar. Kommissionen har med stöd 
av den horisontella förordningen antagit bl.a. 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, landsbygdsutvecklingsstöd och 
tvärvillkor, nedan kontrollforordningen. Kontroliförordningen innehäller närmare bestämmel-
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ser om bl.a. det integrerade administrations- och kontrollsystemet, administrativa kontroller 
och tillsyn pä plats, tillsynsmängden och valet av tillsynsobjekt samt innehället i tillsynen.

Stödförordningen innehäller för sin del gemensamma bestämmelser om de stöd som hevi Ijäs 
inom ramen för systemen om direktstöd och om förutsättningama för beviljande av stöd, 
säsom bestämmelser om beviljande av stöd tili aktiva jordbrukare och definitionen av begrep- 
pet aktiv jordbrukare. Stödförordningen innehäller dessutom bestämmelser om de olika stöd- 
former som kan beviljas inom ramen för systemen om direktstöd. Som direktstöd kan beviljas 
bl.a. grundstöd, förgröningsstöd, stöd tili unga jordbrukare samt produktionskopplat stöd tili 
vissa sektorer och produktionsslag.

1 fräga om jordbrukarstöd innehäller landsbygdsförordningen bestämmelser om de stödformer 
som enligt landsbygdsförordningen kan komma i fräga, t.ex. kompensationsersättning, miljö- 
ersättning, ersättning för djurens välbefinnande och ersättning för ekologisk produktion. Dess
utom innehäller landsbygdsförordningen bestämmelser om systemet för jordbruksrädgivning. 
De stödsystem som medlemsstatema ska införa enligt landsbygdsförordningen ska införlivas i 
medlemsstatemas program för landsbygdsutveckling, och de stödsystem som införts i Fast- 
landsfinland har inkluderats i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 
2014—2020, nedan programmet för landsbygdsutveckling.

1 anknytning tili innevarande programperiod offentliggjorde kommissionen den 14 september 
2016 en halvtidsöversyn av den fleräriga budgetramen 2014—2020. Den bestod av kommiss- 
ionens meddelande samt av förslag tili ändring av budgetförordningen och den sektorspecifika 
lagstiitningen, inklusive lagstifitningen om Europeiska unionens gemensamma jordbrukspoli- 
tik. Kommissionens förslag stödde tvä av de centrala mälen för halvtidsöversynen, nämligen 
förenkling och flexibilitet. Enligt kommissionens förslag skulle det i en och samma rättsakt 
ingä en revidering av de allmänna finansiella reglerna samt ändringar i sektorspecifika finan- 
siella regler, inklusive förordningarna om den gemensamma jordbrukspolitiken säsom stöd
förordningen. Genom att samla de sektorspecifika ändringarna i ett och samma förslag ville 
kommissionen garantera en konsekvent och snabb förhandlingsprocess. Syftet med kommiss
ionens förslag var att förenkla förfaringssätten, effektivisera användningen av finansieringsin- 
strument, göra budgetförvaltningen flexiblare, fästa fokus vid resultaten samt rationalisera 
rapporteringen. Kommissionen ville dock inte i det sammanhanget inleda en mer omfattande 
debatt om en reform av jordbrukspolitiken, även om den föreslog ändringar i de grundläg- 
gande förordningarna om den gemensamma jordbrukspolitiken, dvs. Europaparlamentets och 
rädets förordningar. Innehället i kommissionens förslag omarbetades i betydande utsträckning 
av Europaparlamentet och rädet inom ramen för det ordinarie lagstifitningsförfarandet.

Förordningarna som gäller Europeiska unionens gemensamma jordbrukspolitik avskildes un- 
der beredningen tili en egen helhet. Europaparlamentets och rädets förordning (EU) 
2017/2393 om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckl
ing frän Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), (EU) nr 1306/2013 om 
finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken, (EU) nr 
1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingär i den 
gemensamma jordbrukspolitiken, (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknads- 
ordning för jordbruksprodukter och (EU) nr 652/2014 om fastställande av bestämmelser för 
förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtför- 
ökningsmaterial, nedan omnibusförordningen, trädde i kraft den 30 december 2017 och blev 
huvudsakligen tillämplig vid ingängen av 2018.

Genom omnibusförordningen ändrades vissa delar av flera av Europaparlamentets och rädets 
förordningar som hänför sig tili Europeiska unionens gemensamma jordbrukspolitik, säsom 
stödförordningen och landsbygdsförordningen. I stödförordningen ändrades bl.a. bestämmel-
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sema om aktiva jordbrukare och om arealer med ekologiskt fokus i anslutning tili förgrönings- 
stöd och i landsbygdsförordningen bestämmelserna om vai av rädgivare för systemet förjord- 
bruksrädgivning.

I enlighet med vad som anges ovan föreskrivs det i stödförordningen förutom om de stödfor- 
mer som hör tili systemet om direktstöd även om villkoren för beviljande av stöd. Artikel 9 
(Aktiva jordbrukare) i stödförordningen innehäller bestämmelser om aktiva jordbrukare, dvs. 
om vilka aktörer som kan beviljas direktstöd. I artikel 9.2 fastställs vilka fysiska eller juridiska 
personer eller grupper av fysiska eller juridiska personer som inte kan beviljas direktstöd. 
Dessa är jordbrukare vars jordbruksareal huvudsakligen utgörs av arealer som naturligt hälls i 
ett skick som lämpar sig för bete eller odling samt aktörer som driver flygplatser, järnvägsbo- 
lag, vattenverk, fastighetsföretag eller permanenta sport- och rekreationsanläggningar (den s.k. 
förbudslistan). Enligt artikel 9.2 ska ovannämnda aktörer emellertid betraktas som aktiva 
jordbrukare t.ex. om deras jordbruksverksamhet inte är obetydlig eller om det huvudsakliga 
mälet med deras verksamhet eller företag är att utöva jordbruksverksamhet. Enligt artikel 9.2 
ska även sädana aktörer betraktas som aktiva jordbrukare vars ärliga direktstödsbelopp uppgär 
tili minst fem procent av deras totala intäkter frän annan verksamhet än jordbruksverksamhet 
under det senaste fastställda beskattningsäret. Enligt artikel 9.4 ska bestämmelserna om aktiva 
jordbrukare i punkt 2 (dvs. den s.k. förbudslistan) inte gälla för jordbrukare som för det före- 
gäende äret endast tagit emot direktstöd som inte överstiger ett belopp som fastställs av med- 
lemsstaten och som fär vara högst 5 000 euro. Sökande som det föregäende äret har tagit emot 
direktstöd tili högst det belopp som fastställts av medlemsstaten betraktas därmed alltid som 
aktiva jordbrukare, och för deras del behöver det inte göras en separat kontroll av huruvida de 
uppfyller kriteriema för aktiva jordbrukare.

Genom omnibusförordningen fogades tili artikel 9 i stödförordningen en ny punkt 8, enligt 
vilken ’'Medlemsstaterna fär besluta att sluta tillämpa punkt 2 [dvs. den ovannämnda förbuds
listan] frän och med 2018 eller ett senare är. De ska senast den 31 mars 2018 tili kommission- 
en anmäla ett sädant beslut om det tillämpas frän och med 2018, eller senast den 1 augusti äret 
före tillämpningsäret om det tillämpas frän och med ett senare är.”

En av stödformema inom ramen för systemet om direktstöd är förgröningsstödet (stöd för 
jordbruksmetoder med gynnsam inverkan pä klimatet och miljön), som tagits i bruk som en ny 
stödform under pägäende programperiod. Genom förgröningsstödet genomförs miljöätgärder 
pä grundnivä, vilket är aniedningen tili att 30 procent av direktstöden binds tili förgrönings
stödet. Jordbrukama ska pä sin stödberättigande äkerareal genomföra tre förgröningsätgärder, 
dvs. diversifiering av grödor, bevarande av permanent gräsmark samt innehav av arealer med 
ekologiskt fokus. I punkt 2 i artikel 46 (Arealer med ekologiskt fokus) i stödförordningen 
finns det bestämmelser om vilka omräden som medlemsstatema kan besluta att betrakta som 
omräden med ekologiskt fokus i anslutning tili förgröningsstöd. Genom omnibusförordningen 
fogades tre nya omräden, nämligen arealer med miskantus, arealer med skälört och mark i 
träda med dragväxter, tili förteckningen i artikel 46.2 i stödförordningen över olika typer av 
omräden som medlemsstatema kan besluta att betrakta som omräden med ekologiskt fokus. 
Detta tillägg tili förteckningen över möjliga omräden med ekologist fokus motiveras i ingres- 
sen tili omnibusförordningen pä följande sätt: ”Med tanke pä den potential för indirekta miljö- 
fördelar i fräga om biologisk mängfald som vissa permanenta grödor erbjuder, bör den för- 
teckning över olika typer av arealer med ekologiskt fokus [...] utvidgas tili att omfatta arealer 
med miskantus (Miscanthus) och skälört (Silphium perfoliatum). Eftersom typen av vegetat- 
ionstäcke kan inverka positivt pä det bidrag som mark som ligger i träda kan ge tili den biolo- 
giska mängfalden, bör mark i träda med dragväxter erkännas som en särskild typ av areal med 
ekologiskt fokus."
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Enligt artikel 12 i den horisontella förordningen ska medlemsstaterna inrätta ett system för 
rädgivning tili stödmottagare om markskötsel och jordbruksdrift, det s.k. systemet för jord- 
bruksrädgivning. Artikeln innehäller ocksä bestämmelser om bl.a. vad systemet för jordbruks- 
rädgivning ska omfatta. Närmare bestämmelser om mälen för och innehället i systemet samt 
om valet av rädgivare finns i artikel 15 i landsbygdsförordningen. Jordbruksrädgivning ska 
bl.a. ges om tvärvillkor, krav som gäller förgröningsstöd, begränsning av och anpassning tili 
klimatförändringar, biologisk mängfald, vattenvärd och markskydd, innovationer, miljöersätt- 
ningen, bevarande av jordbruksmark, ekologisk produktion, växtskydd och integrerad be- 
kämpning, produktionsdjurens välbefinnande och hälsa, frägor som gäller miljöprestanda, 
modernisering av jordbruksenheter och förbättring av konkurrenskraften.

Genom omnibusförordningen ändrades punkt 3 i iandsbygdsförordningens artikel 15 (Rädgiv- 
ningstjänster samt företagslednings- och avbytartjänster inom jordbruket). Punkten gäller för- 
farandet för vai av rädgivare och punkten ändrades sä att de aktörer som erbjuder rädgivnings- 
tjänster ska väljas genom ett urvalsförfarande som ska vara öppet för bäde offentliga och pri- 
vata organ. Enligt den tidigare gällande bestämmelsen skulle rädgivama utses genom anbuds- 
förfaranden och lagstiftningen om offentlig upphandling skulle tillämpas pä urvalsförfarandet. 
De övriga bestämmelserna om urvalsförfarandet i artikel 15.3 i landsbygdsförordningen änd
rades inte genom omnibusförordningen, utan urvalsförfarandet ska t.ex. fortfarande vara ob- 
jektivt och utesluta kandidater med intressekonflikter.

De ovannämnda ändringama i Europeiska unionens lagstiftning har sälunda anknytning tili 
kommissionens halvtidsöversyn av den fleräriga budgetramen 2014—2020 och de ändringar i 
Europeiska unionens lagstiftning som hänför sig tili den. Den 22 maj 2018 antog kommission- 
en genomförandeförordning (EU) 2018/746 om ändring av ovannämnda kontrollförordning 
(EU) nr 809/2018. Denna genomförandeförordning hade ingen anknytning tili halvtidsöversy- 
nen. Genom den nämnda genomförandeförordningen fogades tili kontrollförordningen en ny 
artikel 40 a (Kontroll genom övervakning), genom vilken det i stället för och som ett komple- 
ment tili de traditionella tillsynsmetoder som finns att tillgä blir möjligt att även använda al- 
ternativa tillsynsmetoder, vilket innebär att ny teknik fär börja användas vid tillsyn över areal- 
stöd och tvärvillkor. Med ny teknik avses exempelvis att satellitbilder, obemannade luftfarkos- 
ter och fotografier med geografisk information används vid tillsynen. Medlemsstaterna kan 
väljä om de vill börja tillämpa den nya tekniken eller inte.

Kommissionen motiverar möjligheten att börja använda ny teknik i ingressen tili förordning 
(EU) 2018/746 bl.a. pä följande sätti’'... Nya tekniker säsom drönare, geotaggade foton, 
GNSS-mottagare kombinerade med Egnos och Galileo, satellitdata frän Sentinelsatelliter och 
andra, ger relevanta data om aktivitet pä jordbruksarealer. För att minska bördan av kontrol- 
lerna för de behöriga myndighetema och stödmottagama, särskilt antalet fysiska kontroller pä 
plats, och främja användningen av ny teknik i det integrerade administrations- och kontroilsy- 
stemet, bör man tilläta att relevanta data samlas in med hjälp av sädan teknik samt att andra re
levanta styrkande dokument används för kontroll av om villkoren är uppfyllda för stödberätti- 
gande, ätaganden eller andra skyldigheter vad gäller berörda direktstöd eller landsbygdsut- 
vecklingsstöd samt att de krav och normer som gäller för tvärvillkoren efterlevs. Fysiska kon
troller pä plats behövs fortfarande om beläggen inte ger entydiga resultat.”

Om den tillsynsmetod som avses i artikel 40 a i kontrollförordningen börjar tillämpas i en 
medlemsstat minskar antalet tillsyn pä plats, eftersom analyserna av det material som samlas 
in med den nya tekniken i regel är tillräckliga för att bevisa att förutsättningama för att fä stöd 
uppfylls. Om man däremot med hjälp av den nya tekniken (kontroll genom övervakning) eller 
andra bevis inte med tillräcklig säkerhet kan fastställa att förutsättningama för arealstöd upp
fylls, ska tillsyn pä plats utföras. Med den nya tekniken (övervakning) gär det naturligtvis inte 
att kontrollera att alla förutsättningar för arealstöd uppfylls — säsom förbudet mot att använda
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växtskyddsmedel pä trädesarealer och arealer med kvävefixerande grödor med ekologiskt fo
kus i anslutning tili förgröningsstöd — utan tillsynen över sädana stödvillkor kräver tillsyn pä 
plats.

1.2 Nationell lagstiftning

Tili den del genomforandet av bl.a. de förordningar som nämns i avsnitt 1.1 förutsätter nation
ell reglering av jordbrukarstöden har de nämnda förordningama genomförts i Finland genom 
lagen om Europeiska unionens direktstöd tili jordbruket (193/2013), nedan lagen om direkt
stöd, genom lagen om vissa programbaserade ersättningar tili jordbrukare (1360/2014), nedan 
lagen om programbaserade jordbrukarersättningar, och genom lagen om verkställighet av 
jordbruksstöd (192/2013), nedan verkställighetslagen.

Genom lagen om direktstöd har stödförordningen genomförts tili den del genomforandet av 
förordningen förutsätter nationell reglering. Lagen om direktstöd innehäller bl.a. bestämmelser 
om de stöd som beviljas i enlighet med den lagen, dvs. grundstöd, förgröningsstöd, stöd tili 
unga jordbrukare och produktionskopplade stöd. Enligt lagen om direktstöd kan som produkt- 
ionskopplat stöd beviljas bidrag för mjölkkor, bidrag för nötkreatur, bidrag för jordbruksgrö- 
dor samt fär- och getbidrag. Närmare bestämmelser om de stöd som beviljas med stöd av la
gen och om förutsättningama för beviljande av stöden fär utfärdas genom förordning av stats- 
rädet. Lagen om direktstöd innehäller även ett stort antal definitioner, inklusive definitionen 
av aktiva jordbrukare, tili vilken det vid behov hänvisas bl.a. i den materiella lagstiftningen 
inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsomräde.

Enligt 2 § 12 punkten i den gällande lagen om direktstöd avses med aktiva jordbrukare jord
brukare enligt artikel 9.2—9.5 i stödförordningen, vilket innebär att man vid kontrollen av ak
tiva jordbrukare ska beakta den s.k. förbudslistan i stödförordningen. Enligt 3 § 2 mom. i den 
gällande lagen om direktstöd betraktas en jordbrukare som under det föregäende stödäret har 
fätt högst 5 000 euro i direktstöd som en aktiv jordbrukare enligt artikel 9.4 i stödförordning
en. Bestämmelsen innebär i praktiken att sädana stödsökande alltid betraktas som aktiva jord
brukare, och att det för deras del inte behöver göras en separat kontroll av huruvida de är ak
tiva jordbrukare. Enligt 3 § 2 mom. i den gällande lagen om direktstöd ska även sädana aktö- 
rer betraktas som aktiva jordbrukare vars ärliga direktstödsbelopp uppgär tili minst fem pro- 
cent av deras totala intäkter frän annan verksamhet än jordbruksverksamhet under det senaste 
fastställda beskattningsäret, även om jordbrukaren bedriver verksamhet enligt den s.k. för- 
budslista som avses i artikel 9.2 i stödförordningen.

I 23 § i lagen om direktstöd föreskrivs det om förgröningsstöd och om förutsättningama för 
beviljande av detta stöd. I 23 § 2 mom. föreskrivs det om arealer med ekologiskt fokus i an
slutning tili förgröningsstöd. I fräga om arealer med ekologiskt fokus är huvudregeln att det pä 
gärdsbruksenheter med över 15 hektar äker ska finnas fem procent areal med ekologiskt fokus. 
Gärdsbruksenheter där merparten av äkermarken bestär av gräsmark, baljväxter och/eller m ark 
i träda samt gärdsbruksenheter i skogtäckta omräden är under vissa förutsättningar befriade 
frän kravet pä arealer med ekologiskt fokus. Enligt den gällande lagstiftningen är arealer med 
ekologiskt fokus i Finland trädesarealer, arealer med kvävefixerande grödor och arealer med 
energiskog med kort omloppstid samt arealer med landskapselement som är förenliga med 
tvärvillkoren och som ska bibehällas enligt de normer som avses i punkt G A EC 7 i bilaga II 
tili den horisontella förordningen. I Finland ha dessutom tagits i bruk pä regionnivä det undan- 
tag frän kravet pä arealer med ekologiskt fokus som avses i artikel 46.7 i stödförordningen, 
alltsä det s.k. undantaget pä grund av skogtäckt mark. Enligt den nämnda artikeln i stödför
ordningen fär medlemsstater där mer än 50 procent av den totala markytan är skogtäckt til— 
lämpa ett undantag frän kravet pä arealer med ekologiskt fokus i ett omräde, förutsatt att mer 
än 50 procent av markytan i omrädet är skogtäckt och förhällandet mellan skogsmark och
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äkermark är högre än 3:1. Efitersom kriteriema för undantaget pä grund av skogtäckt mark i 
Finland granskas pä landskapsnivä, uppfylls kriteriema för undantaget i alla landskap utom 
landskapen Nyland och Egentliga Finland samt landskapet Äland. Närmare bestämmelser om 
förgröningsstöd än de som finns i den nationella lagstiftningen och i Europeiska unionens lag- 
stiftning finns för närvarande i statsrädets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd 
tili ungajordbrukare (234/2015).

1 lagen om programbaserade jordbrukarersättningar föreskrivs det om de ersättningar som in- 
gär i programmet för landsbygdsutveckling och som det föreskrivs i landsbygdsförordningen. 
Med stöd av lagen om programbaserade jordbrukarersättningar kan det beviljas kompensat- 
ionsersättning, miljöersättning, ersättning för djurens välbefinnande, ersättning för ekologisk 
produktion, ersättning för icke-produktiva investeringar och ersättning för jordbruksrädgiv- 
ning. Närmare bestämmelser om de ersättningar som beviljas med stöd av lagen, t.ex. om in- 
nehället i de ätgärder som berättigar tili ersättning, om andra närmare villkor för ersättningar- 
na och om ersättningsbeloppen, utfärdas genom förordningar av statsrädet.

Enligt 10 § i lagen om programbaserade jordbrukarersättningar (Ersättning för jordbruksräd- 
givning) kan ersättning för jordbruksrädgivning beviljas för jordbruksrädgivning enligt arti- 
kel 15 i landsbygdsförordningen och artikel 12 i den horisontella förordningen. Enligt den 
nämnda paragrafen kan jordbruksrädgivning ges om tvärvillkor, krav som gäller förgrönings
stöd, begränsning av och anpassning tili klimatförändringar, biologisk mängfald, vattenvärd 
och markskydd, innovationer, miljöersättningen, bevarande av jordbruksmark, ekologisk pro
duktion, växtskydd och integrerad bekämpning, produktionsdjurens välbefinnande och hälsa, 
modernisering av gärdsbruksenheten och förbättring av konkurrenskraften samt effektiviserad 
energianvändning, fömybar energi och andra faktorer i anslutning tili miljöeffektivitet. Med 
avvikelse frän andra ersättningsformer betalas ersättningen inte tili jordbrukaren, utan tili en 
rädgivare som är godkänd enligt 45 § i verkställighetslagen eller, om rädgivaren är anställd 
hos nägon, tili rädgivarens arbetsgivare. Uppgifter om de rädgivare som godkänts för jord
bruksrädgivning och deras kompetensomräden finns i Landsbygdsverkets rädgivarregister. 
Jordbrukaren väljer rädgivare och ämnesomräde för rädgivningen utifrän sinä egna behov, och 
en gärdsbruksenhet kan fä rädgivning flera gänger. Rädgivningen bidrar tili att förbättra jord- 
brukarens kunskaper pä ovannämnda omräden, och ny information som anpassas tili förhäi- 
landena pä gärdsbruksenheten främjar enhetens utveckling och riskhantering.

Verkställighetslagen tillämpas bl.a. pä verkställigheten av stöd och ersättningar som beviljas 
med stöd av lagen om direktstöd och lagen om programbaserade jordbrukarersättningar. I 
verkställighetslagen har inan samlat bestämmelser om olika myndigheters uppgifter och behö- 
righet, förfarandet vid an sokan om stöd, behandling av stödansökan hos myndigheten, besluts- 
fattande, tillsyn samt äterbetalning och äterkrav av stöd. Verkställighetslagen innehäller ocksä 
bestämmelser om genomförandet av systemet för jordbruksrädgivning, säsom vai och god- 
kännande av rädgivare, behörighetsvi 1 lkor för rädgivare och rädgivningsregistret. 1 verkstäl
lighetslagen föreskrivs dessutom om beslutsavgift, myndighetens rätt att fä uppgifter och änd- 
ringssökande.

I 9 kap. i verkställighetslagen föreskrivs om genomförandet av systemet för jordbruksrädgiv
ning. Enligt verkställighetslagens 44 § (Systemet för jordbruksrädgivning) ges rädgivnings- 
tjänster enligt artikel 15 i landsbygdsförordningen och artikel 12 i den horisontella förordning
en av rädgivare som valts av Landsbygdsverket (frän början av 2019 av Livsmedelsverket). 
Enligt 45 § (Vai och godkännande av rädgivare) 1 mom. väljs rädgivama med iakttagande av 
lagen om offentlig upphandling (348/2007). Tili denna del grundar sig förslaget pä den tidi- 
gare gällande artikel 15.3 i landsbygdsförordningen, enligt vilken rädgivama skulle utses ge
nom anbudsförfaranden och urvalsförfarandet styras av lagstiftningen om offentlig upphand
ling. 1 45 § 1 mom. föreskrivs det vidare att rädgivama väljs och godkänns för viss tid, som
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löper ut när giltigheten för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 
2014—2020 upphör, och bestämmelsen grundar sig tili denna del pä programmet för lands- 
bygdsutveckling. Valet och godkännandet av en rädgivare förutsätter att hän eller hon har till- 
räcklig sakkunskap med hänsyn tili rädgivningsuppgiftens a rt och omfattning, ett krav som 
även ingär i artikel 15 i landsbygdsförordningen. I kap. 9 i verkställighetslagen finns det i an- 
slutning tili genomförandet av systemet för jordbruksrädgivning även bestämmelser om behö- 
righetsvillkor för rädgivare, äterkallelse av godkännande, utförande av rädgivningsuppgiften. 
rädgivningsregistret, utlämnande av uppgifter ur rädgivningsregistret och bevaringstiden.

2 Föreslagna ändringar

2.1 Lagen om Europeiska unionens direktstöd tili jordbruket

2 §. Definitioner. Det föresläs att 12 punkien, dvs. definitionen av aktiva jordbrukare, ändras 
sä att aktiva jordbrukare avses vara jordbrukare eniigt artikel 9.1 i stödförordningen. Enligt ar
tikel 9.1 i stödförordningen ska direktstöd inte beviljas fysiska eller juridiska personer, eller 
grupper av fysiska eller juridiska personer, vars jordbruksarealer huvudsakligen utgörs av are- 
aler som naturligt hälls i ett skick som lämpar sig för bete eller odling och som inte bedriver 
den minimiverksamhet som definieras av medlemsstatema i enlighet med artikel 4.2 b pä 
dessa arealer. I enlighet med vad som anges ovan har stödförordningen ändrats sä att en med- 
lemsstat kan besluta att inte tillämpa den förbudslista som avses i artikel 9.2 i förordningen 
frän och med 2018 eller ett senare är. I Finlands finns det inte sädana arealer som avses i arti
kel 9.1, varför i praktiken alla jordbrukare som uppfyller förutsättningama för stöd och som 
ansöker om direktstöd och programbaserade jordbrukarersättningar betraktas som aktiva jord
brukare frän och med stödäret 2019. Finland har den 27 mars 2018 meddelat Europeiska 
kommissionen att man frän och med stödäret 2019 inte kommer att tillämpa stödförordningens 
artikel 9.2, dvs. den ovannämnda s.k. förbudslistan.

3 §. Stödformer. Det föresläs att 2 mom. upphävs eftersom bestämmelsen i momentet hänför 
sig tili den s.k. förbudslistan i definitionen av aktiva jordbrukare i artikel 9.2 i stödförordning
en. Eftersom det enligt vad som anges ovan föresläs att artikel 9.2 i stödförordningen inte 
längre ska tillämpas och att definitionen av aktiva jordbrukare i 2 § 12 punkten i lagen om di
rektstöd ska ändras i enlighet med detta, blir bestämmelsen om när en jordbrukare alltid ska 
betraktas som en aktiv jordbrukare onödig, varför det inte behövs nägon särskild kontroll av 
huruvida kriteriema för aktiva jordbrukare uppfylls.

23 §. Förgröningsstöd. I 23 § föreskrivs det om förutsättningama för beviljande av förgrö- 
ningsstöd och i paragrafens 2 mom. om arealer med ekologiskt fokus i anslutning tili förgrö
ningsstöd. Enligt det gällande 2 mom. är trädesarealer, arealer med kvävefixerande grödor och 
arealer med energiskog med kort omloppstid samt arealer med landskapselement som är för- 
enliga med tvärvillkoren arealer med ekologiskt fokus. Det föresläs att 2 mom. ändras sä att 
även mark i träda med dragväxter enligt artikel 46.2 m i stödförordningen, dvs. trädesmark 
med dragväxter, ska anses utgöra arealer med ekologiskt fokus enligt nämnda artikel. Drag
växter är pollen- och nektarrika arter, och i Finland kan t.ex. arealer med klöver, sötväppling 
och honungsfacelia godkännas som arealer med ekologiskt fokus. Genom att godkänna trä
desmark med dragväxter som areal med ekologiskt fokus kan man bl.a. förbättra binas och in- 
sektemas levnadsmöjligheter.

Det föresläs att 3 mom. kompletteras sä att närmare bestämmelser om trädesmark med drag
växter fär utfärdas genom förordning av statsrädet. Genom förordning av statsrädet kan det 
t.ex. utfärdas bestämmelser om vilka växtarter eller blandningar av växtarter som kan godkän
nas som växtarter för trädesmark med dragväxter. Omfattningen pä bemyndigandet att utfärda 
förordning begränsas dock av bestämmelserna i Europeiska unionens lagstifltning, dvs. föru-
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tom av bestämmelsema i stödförordningen även bl.a. av bestämmelsema i kommissionens de- 
legerade förordning (EU)om ändring av delegerad förordning (EU) nr 639/2014 vad gäl- 
ler vissa bestämmelser om miljöanpassningsmetoder i Europaparlamentets och rädets förord
ning (EU) nr 1307/2013, som trädde i kraft den xxx 2018. Enligt den förordningen gäller del- 
vis samma villkor för trädesmark med dragväxter som för annan mark i träda med ekologiskt 
fokus, säsom fastställandet av trädesperioden, förbudet mot jordbruksproduktion och förbudet 
mot att använda växtskyddsmedel. Enligt förordningen fär dessutom arealer med grödor som 
normalt säs för skörd inte räknas tili trädesmark med dragväxter. Trädesmark med dragväxter 
kan inbegripa örtartade växter förutsatt att dragväxterna förblir dominerande. Bikupor fär stäl- 
las ut i omräden med trädesmark med dragväxter. Närmare bestämmelser om förgröningsstöd 
och arealer med ekologiskt fokus i anslutning tili detta finns redan i statsrädets förordning om 
grundstöd, förgröningsstöd och stöd tili unga jordbrukare (234/2015).

2.2 Lagen om verkställighet av jordbruksstöd

23 a §. Användning av ny teknik vid tillsyn. Det föresläs att en ny 23 a § fogas tili verkställig- 
hetslagen, i vilken det föreskrivs om användningen av sadan ny teknik som avses i artikel 40 a 
(Kontroll genom övervakning) i kontrollförordningen vid tillsynen över arealstöd. Enligt det 
föreslagna 1 mom. fär tillsyn över arealstöd utövas enligt vad som föreskrivs i artikel 40 a i 
kontrollförordningen. Detta innebär i praktiken att man vid tillsynen utöver de traditionella 
tillsynsmetoderna eller i stället för dem fär använda ny teknik, säsom satellitbilder, obeman- 
nade luftfarkoster (t.ex. drönare) och fotografier med geografisk information. Vid tillsyn ge
nom övervakning som grundar sig pä satellitteknik utnyttjas data och material som produceras 
av de Sentinelsatelliter som utvecklats för Europeiska kommissionens program Copernicus el
ler andra motsvarande data av samma värde. Den tillsynsmetod som avses i artikel 40 a i kon
trollförordningen är enligt förordningen en metod med vilken man regelbundet, heltäckande 
och systematiskt kontrollerar och analyserar huruvida stödvillkor, ätaganden och andra skyl- 
digheter är uppfyllda, tili dess att slutsatser kan dras om betalningsgrunderna för stödet. Kon- 
trollen och analysen kan gälla t.ex. jordbearbetning, växttäcke, växtarter och odlingsätgärder. 
Om det med hjälp av den nya tekniken inte med tillräcklig säkerhet kan fastställas att förut- 
sättningarna för arealstöd uppfylls, ska det enligt kontrollförordningen användas annat lämp- 
ligt bevismaterial för att säkerställa att förutsättningama uppfylls, inklusive tillsyn pä plats. I 
samband med den senaste ändringen av kontrollförordningen infördes även en möjlighet att i 
stället för tillsyn pä plats använda andra godkända bevis, säsom fotografier med geografisk in
formation, för att verifiera oklarheter vid en fototolkning som görs i samband med en kontroll 
eller satellit- och/eller fjärranalys.

Vid tillsyn med hjälp av satellit kan t.ex. personer inte identifieras i motsats tili vad som är fal- 
let i fräga om bildmaterial som samlas in med obemannade luftfarkoster och fotografier med 
geografiskt material. För att trygga integritetsskyddet föresläs det därför att det tili paragrafens 
2 mom. fogas en bestämmelse om att ett förfarande ska tillämpas vid tillsynen som inte även- 
tyrar en persons rättigheter eller skyddet för privatlivet eller nägot annat integritetsskydd. 
Bildmaterial fär sälunda inte göra det möjligt att identifiera personer eller fordon och det fär 
inte innehälla bilder pä exempelvis bostadshus. Enligt det föreslagna 2 mom. har den myndig- 
het som handlar under tjänsteansvar rätt att använda luftfarkosten vid tillsynen, och stödsö- 
kanden ska informeras om att en obemannad luftfarkost används vid tillsynen i samband med 
att stödsökanden meddelas om tillsynen eller senast i samband med själva tillsynen. Detta krav 
ingär även i det andra ledet i artikel 40 a.l andra stycket i kontrollförordningen.

Enligt det föreslagna 3 mom. fär närmare bestämmelser om användningen av ny teknik vid 
tillsyn, om de tekniska kraven pä den nya tekniken och om utövandet av s.k. tillsyn genom 
övervakning utfärdas genom förordning av statsrädet. Europeiska unionens lagstiftning inne- 
häller mycket detaljerade bestämmelser om exempelvis utövandet av tillsyn, de krav som
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ställs pä tillsynen, tillsynsmängden och tillsynspäföljdema, vilket avsevärt avgränsar vilka 
närmare bestämmelser som pä nationell niva fär utfärdas t.ex. om tillsynen. Genom förordning 
fär närmare bestämmelser utfärdas om exempelvis de tekniska krav som obemannade luftfar- 
koster och det material som dessa samlar in ska uppfylla och om de tekniska förutsättningar 
som fotografier med geografisk information som stödsökanden själv tar ska uppfylla för att de 
ska kunna användas vid tillsynen. Närmare bestämmelser om tillsyn över arealstöd än de som 
finns i den nationella lagstiftningen och i Europeiska unionens lagstiftning ftnns för närva- 
rande i statsrädets förordning om övervakning av arealer och arealbaserade stöd som finansie- 
ras av Europeiska unionen (712/2015).

45 §. Vai och godkännande av rädgivare. Det föresläs att 1 mom. i fräga om förfarandet för att 
väljä rädgivare ändras sä att det i momentet hänvisas tili bestämmelsen om urvalsförfarandet i 
artikel 15.3 i landsbygdsförordningen. Detta innebär att rädgivarna i fortsättningen ska väljas 
genom ett transparent urvalsförfarande som är öppet för alla. Urvalsförfarandet ska enligt arti
kel 15.3 i landsbygdsförordningen vara objektivt och utesluta kandidater med intressekonflik- 
ter. De rädgivare som väljs ska naturligtvis vara experter pä det omräde inom vilket de tillhan- 
dahäller rädgivning. För att säkerställa att informationen om vai av nya rädgivare och om 
valmöjligheten i tillräcklig utsträckning när personer som kan vara intresserade av att bli räd
givare, är avsikten att brett informera om att ansökan inleds och att samtidigt betona att förfa
randet är öppet för alla. Landsbygdsverket ska i egenskap av behörig myndighet publicera an- 
visningar och blanketter för ansökan. Meningen är att ansökningsförfarandet ska vara fortlö- 
pande, och inte begränsat tili en viss period. Ett fortlöpande ansökningsförfarande bidrar även 
tili att uppnä landsbygdsförordningens mäl vad gäller ett öppet urvalsförfarande.

3 Propositionens konsekvenser

Propositionen har inga direkta konsekvenser för statsfinansema. Det förgröningsstöd som be- 
viljas med stöd av lagen om direktstöd betalas frän moment 30.20.41 (EU-inkomststöd och 
EU-marknadsstöd) i statsbudgeten och den ersättning som beviljas för jordbruksrädgivning 
med stöd av lagen om programbaserade jordbrukarersättningar frän moment 30.20.43 (Miljö- 
ersättningar, ekologisk produktion, rädgivning och icke-produktiva investeringar). De nämnda 
stöden finansieras enligt rambesluten för statsfinansema och inom ramen för anslagen i stats
budgeten. I statsbudgeten för 2018 har det anvisats 157,5 miljoner euro i anslag för förgrö
ningsstöd enligt systemet för direktstöd och en miljon euro i anslag för ersättning för jord
bruksrädgivning. 1 budgetramen för programperioden 2014—2020 har det i ersättning för 
jordbruksrädgivning reserverats sammanlagt 34 miljoner euro, varav cirka 10,5 miljoner euro 
hade betalats ut i slutet av 2017.

Den föresiagna ändring som innebär att den s.k. förbudslistan för aktiva jordbrukare slopas 
innebär först och främst att den administrativa bördan för säväl förvaltningen som de stödsö- 
kande minskar. Förvaltningens arbete underlättas av att det i fortsättningen inte behövs nägon 
särskild tillsyn över aktiva jordbrukare eller kontroller av att förbudslistan inte längre gäller 
för en jordbrukare (t.ex. att direktstöden uppgär tili minst fem procent av stödsökandens totala 
intäkter), och samtidigt minskar förvaltningens arbetsbörda i nägon män. Genom förslaget för- 
söker man även minska den administrativa bördan för stödsökandena, i och med att de inte 
längre ärligen behöver ta ställning tili om de bedriver verksamhet som finns pä förbudslistan, 
dvs. om de tili denna del uppfyller kriterierna för aktiva jordbrukare. Stödsökandena behöver 
inte heller lämna särskilda utredningar om de bedriver verksamhet som finns pä förbudslistan, 
t.ex. driver en permanent idrottsplats, vilket bl.a. inkluderar ridbanor och maneger som upp
fyller vissa villkor. Slopandet av förbudslistan kan även göra det enklare för och sporra stöds- 
ökande att börja bedriva verksamhet som binäring under ett pägäende stödär, eftersom de inte 
längre behöver oroa sig för att gä miste om stöden även om binäringen skulle omfatta verk
samhet som finns pä förbudslistan, t.ex. drivande av ridbanor. Slopandet av förbudslistan vän-
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tas inte leda tili att antalet stödtagare ökar nämnvärt, eftersom förbudslistan i Finland bedöms 
begränsa beviljandet av stöd endast i mycket liten utsträckning och i enskilda fall.

När det gäller förslaget om att godkänna trädesmark med dragväxter som arealer med ekolo- 
giskt fokus i anslutning tili förgröningsstöd kan man fÖrst och främst konstatera att det 2017 i 
hela landet fanns sammanlagt knappt 2 500 hektar odlingsareal med växtarter som kan god- 
kännas för trädesmark med dragväxter, dvs. klöver, sötväppling och honungsfacelia, varav 
klöverns andel var drygt 2 000 hektar. Om man endast beaktar odlingsarealen i landskapen 
Nyland och Egentliga Finland samt landskapet Äland — vars omräden omfattas av kravet pä 
arealer med ekologiskt fokus — uppgick odlingsarealen med ovannämnda växter 2017 tili 
sammanlagt knappt 500 hektar. Om man som trädesmark med dragväxter även godkänner 
t.ex. en blandning av dragväxter och vallgräsväxter där merparten utgörs av dragväxter blir 
arealen större. I bilaga X tili stödförordningen fastställs viktningsfaktorema för olika ekolo- 
giska omräden. Viktningsfaktorn för trädesmark med dragväxter fastställs tili 1,5, vilket är 
högre än viktningsfaktorn för exempelvis mark i träda och arealer med kvävebindande grödor, 
som är ett. 1 praktiken innebär detta att en hektar trädesmark med dragväxter räknas som 
1,5 hektar vid kontrollen av att kravet pä arealer med ekologiskt fokus uppfylls, vilket bedöms 
öka jordbrukamas intresse för att anmäla trädesmark med dragväxter som arealer med ekolo
giskt fokus i anslutning tili förgröningsstöd. Dragväxtema är mängsidiga källor tili nektar och 
pollen för pollinerare och andra insekter. Odlingar med dragväxter förbättrar därmed lev- 
nadsmöjlighetema för pollinerare och andra insekter och främjar den ekologiska mängfalden.

Förslaget om att slopa kravet pä att lagstifitningen om offentlig upphandling ska tillämpas vid 
vai et av rädgivare för systemet för jordbruksrädgivning förenklar och underlättar förfarandet 
för att väljä nya rädgivare. Tidigare beslut om vai och godkännande av rädgivare förblir i krafit 
efter lagändringen. Landsbygdsverket har hittills valt och godkänt sammanlagt knappt 
600 rädgivare för systemet för jordbruksrädgivning, men en rädgivare kan ha valts och god- 
känts för att tillhandahälla rädgivning inom fler än ett ämnesomräde. För de olika ämnesomrä- 
dena har rädgivare valts och godkänts enligt följande: 43 inom energi; 215 inom växtskydd 
och foder- och livsmedelshygien pä växtproduktionsgärdar; 81 inom ekologisk produktion, 
växtproduktion; 47 inom ekologisk produktion, produktionsdjur; 307 inom modernisering av 
gärdsbruksenheten och förbättrad konkurrenskrafit; 211 inom produktionsdjur; 124 inom pro
duktionsdjur, hälsovärdsplaner och 317 inom miljö. Fram tili slutet av juni 2018 hade det 
gjorts rädgivningsbesök pä sammanlagt drygt 15 000 gärdsbruksenheter och rädgivning hade 
tillhandahällits drygt 36 000 gänger. Rädgivning har främst tillhandahällits i frägor som gäller 
miljö, produktionsdjurens hälsovärd och välbefmnande, ekologisk produktion och de krav 
som gäller förgröningsstödet. Det är svärt att bedöma hur mänga nya rädgivare som kommer 
att väljas efter det att lagändringen har trätt i kraft och hur stort behovet av nya rädgivare är 
samt hur det fördelar sig mellan olika landskap och ämnesomräden. Utifrän de kontakter och 
förfrägningar som riktats tili Landsbygdsverket bedöms det att det under programperioden 
2014—2020 ännu kan komma in cirka 200 ansökningar om att väljas tili ny rädgivare. Den fö- 
reslagna ändringen i förfarandet för att väljä rädgivare medför inga behov av ändringar i 
Landsbygdsverkets informationssystem, varför förslaget inte päverkar kostnaderna för dessa 
system. Valet och godkännandet av nya rädgivare kan skötas med Landsbygdsverkets nuva- 
rande personalresurser.

Det är i detta skede svärt att bedöma konsekvenserna av förslaget om att tilläta användningen 
av ny teknik i tillsynen över arealstöd. Den nya teknik som avses i artikel 40 a i kontrollför- 
ordningen testas under 2018, och Landsbygdsverket har för detta ändamäl beviljats samman
lagt 200 000 euro i produktivitetsanslag av jord- och skogsbruksministeriet för 2018. När re- 
sultaten av testema blir tillgängliga kan en närmare bedömning göras av vilka konsekvenser 
ibruktagandet av den nya tekniken fär. Med tanke pä satellitövervakning samarbetar dessutom 
bl.a. Finlands miljöcentral och Meteorologiska institutet redan i dag med Landsbygdsverket

11



för att producera material for en vegetationsanalys utifrän en satellitbild inom ramen för pro- 
jektet Den offentliga förvaltningens gemensamma plattform för geografisk information (Platt- 
formen för geografisk information), som är en av jord- och skogsbruksministeriet finansierad 
del av regeringens spetsprojekt för digitalisering av de offentliga tjänstema.

Avsikten är att börja utnyttja de ti 1 lsynsförfaranden som avses i artikel 40 a i kontrollförord- 
ningen frän början av 2019 i den omfattning som de tekniska förutsättningama och övriga för- 
utsättningar tilläter. Meningen är att börja använda nya tekniker i ändamälsenlig omfattning 
inom stödsystem som hör tili det integrerade administrations- och kontrollsystemet och som 
helt eller delvis finansieras av Europeiska unionen samt inom nationella arealbaserade stödsy
stem.

Även om ibruktagandet av ny teknik vid tillsynen över arealstöd pä läng sikt möjliggör kost- 
nadsbesparingar i och med att antalet tillsynsbesök pä plats och den tid som används för dessa 
minskar, innebär ibruktagandet av systemet Stora investeringsbehov som medför kostnader. 
De största kostnadema orsakas av systemet för att ta emot och lagra fotografier med geogra
fisk information och datasystemet för tolkning av satellitbilder (processning, beräkning och 
automatisk klassificering av bilderna), som kopplar övervakningsresultatet tili stödansök- 
nings- och beräkningsuppgifitema. Enligt preliminära och försiktiga bedömningar kommer 
ibruktagandet av systemet, inklusive de ändringar i informationssystemen som ibruktagandet 
kräver, att orsaka kostnader för minst flera hundratusen euro. Underhället av systemet, säsom 
lagring och analys av satellitbilder, och utvecklingen av det kommer ocksä att orsaka ärliga 
driftskostnader. För närvarande är det i praktiken omöjligt att göra en närmare kostnadsbe- 
dömning, eftersom man ännu inte har lyckats fä en övergripande bild av vad tillsynsprocessen 
totalt sett kommer att omfatta. Det finns inte heller nägot tidigare jämförelsematerial frän mot- 
svarande systemkrav som skulle möjliggöra en noggrannare bedömning av kostnadseffekter- 
na. Förberedelsema inför ibruktagandet av den nya tekniken liksom ibruktagandet av systemet 
förutsätter naturligtvis även personalresurser bl.a. för de ändringar i informationssystemen 
som krävs. Enligt bedömningar kan dessa uppgifter dock skötas med Livsmedelsverkets, som 
inleder sin verksamhet den 1 januari 2019, personalresurser.

Innan övervakningstestema har avslutats och de uppgifter och erfarenheter som fäs av dem har 
analyserats är det även svärt att uppskatta i vilken utsträckning antalet tillsynsbesök pä plats 
och kostnadema för dessa kommer att minska. I detta skede kan man t.ex. inte tillförlitligt be- 
döma om den nya teknikens urskiljningskapacitet är tillräcklig eller om det i övrigt kommer 
att förekomma mänga fall med oklart resultat. Det bör ocksä noteras att den nya tekniken inte 
kan användas för att utöva tillsyn över uppfyllandet av alla villkor för arealstöd, bl.a. förbudet 
mot att använda växtskyddsmedel pä trädesarealer med ekologiskt fokus i anslutning tili för- 
gröningsstödet och användningen av växtskyddsmedel enligt tvärvillkoren, utan tillsynen över 
dessa villkor kräver tillsyn pä plats.

Noggrannare bedömningar av tilläggskostnader respektive kostnadsbesparingar pä ovan- 
nämnda omräden kan göras när resultaten och erfarenhetema av de pilotprojekt som genom- 
förs blir tillgängliga.

För de stödsökande innebär ibruktagandet av den nya tekniken vid tillsynen över arealstöd att 
tillsynen pä plats minskar liksom den tid som pä gärdsbruksenheterna används för denna till
syn. Den nya tekniken gör det möjligt att tili systemet foga päminnelser som är tili nytta för 
jordbrukaren och som kan förhindra eventuella fel. När den nya tekniken tas i bruk kan ansök- 
ningar med ritningar över jordbruksskifiten innehälla fler förhandsifyllda uppgifter, vilket gör 
det enklare för stödsökanden att fylla i ansökningama.
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4 Beredningen av propositionen

Propositionen har beretts vid jord- och skogsbruksministeriet.

Utlätande om utkastet tili proposition begärdes av justitieministeriet, finansministeriet, Älands 
landskapsregering, rädet för bedömning av lagstiftningen, Landsbygdsverket, Statens ämbets- 
verk pä Äland, närings-, trafik- och miljöcentralerna, Centralförbundet för lant- och skogs- 
bruksproducenter MTK rf, Svenska Lantbruksproducentemas Centralförbund SLC rf, Pro- 
Agria Keskusten liitto, Svenska lantbrukssällskapens förbund SLF och Maaseudun Kehittäjät
ry.

Utlätanden om propositionen lämnades av ...

Med anledning av utlätandena...

5 Ikraftträdande

Lagarna föresläs träda i kraft den 1 januari 2019.

Enligt den föreslagna övergängsbestämmelsen i verkställighetslagen ska beslut om godkän- 
nande av rädgivare som fattats före denna lags ikraftträdande förbli i kraft.

6 Förhällande tili grundlagen samt lagstiftningsordning

Propositionens förslag om ändringar i lagen om direktstöd och verkställighetslagen grundar 
sig pä ändringar i Europeiska unionens lagstiftning, dvs. i stödförordningen, landsbygdsför- 
ordningen och kontrollförordningen. Europeiska unionens lagstiftning innehäller mycket de- 
taljerade bestämmelser om de stöd som helt finansieras av unionen eller delfinansieras av un- 
ionen och om stödsystemen, och regleringen omfattar bl.a. olika stödtyper och förutsättning- 
ama för att bevilja stöd, myndighetemas uppgifter, tillsyn över samt utbetalning och äterkrav 
av stöden samt rapporter som ska lämnas tili kommissionen.

Genom verkställighetslagen upphävdes tvä tidigare gällande lagar som värit problematiska 
frän grundlagssynpunkt, nämligen lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fräga 
om landsbygdsnäringar (1336/1992) och lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens 
gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994). I samband med att verkställighetslagen stiftades 
togs det i lagen in sädana bestämmelser om exempelvis tillsyn och tillsynspäföljder som tidi
gare endast hade ingätt i förordningar trots att frägan frän grundlagssynpunkt skulle ha förut- 
satt en grundläggande bestämmelse pä lagnivä. Man fäste även vikt vid att bemyndigandena 
att utfärda förordning ska vara noggrant avgränsade. Genom lagen om direktstöd upphävdes 
den tidigare gällande gärdsstödslagen (557/2005). 1 gärdsstödslagen ingick ett päfallande stort 
antal bestämmelser om bemyndiganden för statsrädet att utfärda förordning, vilket även är fal- 
let i den gällande lagen om direktstöd. I samband med att gärdsstödslagen stiftades (RP 
17/2005 rd) tog grundlagsutskottet i sitt utlätande (GrUU 25/2005 rd) uttryckligen ställning 
tili de i gärdsstödslagen föreslagna bemyndigandena för statsrädet att utfärda förordning. 1 ut- 
lätandet konstaterade grundlagsutskottet bl.a. följande: ”Trots den skenbara vagheten i be- 
stämmelserna om bemyndigande har den som utfärdar förordningar inte gränslösa befogenhet- 
er. Statsrädets befogenheter begränsas av bestämmelsema i lagförslaget men ocksä av Europe
iska gemenskapens jämförelsevis detaljerade lagstiftning om systemet med det samlade gärds- 
stödet. Denna reglering utgör med beaktande av utskottets tidigare ständpunkter om reglering 
av systemen för gärdsstöd den helhet gentemot vilken statsrädet utiffän bemyndigandena i 
allmänhet utfärdar 'detaljerade’ förordningar (GrUU 46/2001 rd, s. 2/1, GrUU 47/2001 rd, s. 
2-3, GrUU 48/2001 rd, s. 3/11).” Grundlagsutskottets linje i fräga om godtagbarheten för säd-
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ana bemyndiganden att utfärda förordning som kan tas in i lagstiftningen om jordbruksstöd 
behandlas även t.ex. i grundlagsutskottets utlätande GrUU 16/2007 rd.

Propositionen innehäller ett förslag om att det genom förordning av statsrädet ska fä utfärdas 
närmare bestämmelser om trädesmark med dragväxter som kan hänföras tili arealer med eko- 
logiskt fokus i anslutning tili förgröningsstöd samt om användningen av ny teknik vid tillsy- 
nen över arealstöd och om de tekniska kraven pä den nya tekniken. När det gäller Europeiska 
unionens lagstifitning finns det bestämmelser om förgröningsstöd i stödförordningen och i 
kommissionens delegerade förordningar som utfärdats med stöd av den nämnda förordningen. 
Detaljerade bestämmelser om tillsyn finns t.ex. i den horisontella förordningen och i kommiss
ionens delegerade förordningar som utfärdats med stöd av den förordningen samt i genomfö- 
randeförordningar, säsom kontrollförordningen. Europeiska unionens lagstifitning avgränsar 
därmed de omräden som det fär utfärdas bestämmelser om genom förordning av statsrädet. 
När det gäller den gällande nationella lagstiftningen finns det närmare bestämmelser om för
gröningsstöd och arealer med ekologiskt fokus i anslutning tili stödet i ovannämnda statsräds- 
förordning 234/2015, medan närmare bestämmelser om tillsyn över arealstöd finns i ovan
nämnda statsrädsförordning 712/2015. De föreslagna bemyndigandena att utfarda förordning 
uppfyller därmed kravet pä exakt avgränsning i 80 § i grundlagen.

I propositionen föresläs det att det förfarande som tillämpas vid valet av rädgivare för jord- 
bruksrädgivning ska ändras tili vissa delar. Säsom anges ovan bedöms förslaget förenkla pro- 
cessen för att väljä nya rädgivare. Förslaget grundar sig pä en ändring i landsbygdsförordning- 
en, som är direkt tillämplig i medlemsstaterna. Ställningen för dem som redan valts och god- 
känts som rädgivare för systemet för jordbruksrädgivning tryggas och hälls oförändrad med 
hjälp av den övergängsbestämmelse som föresläs i verkställighetslagen, enligt vilken beslut 
om godkännande av rädgivare som fattats före ikrafitträdandet av ändringen i verkställighets
lagen förblir i krafit. De föreslagna bestämmelsema är därmed inte problematiska frän grund- 
lagssynpunkt.

De föreslagna lagama kan behandlas i vanlig lagstifitningsordning.

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag:

14



Lagförslag

1.

Lag
om ändring av lagen om Europeiska unionens direktstöd tili jordbruket

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om Europeiska unionens direktstöd tili jordbruket (193/2013) 3 § 2 mom., 

sädant det lyder i lag 1356/2014, samt
ändras 2 § 12 punkten och 23 § 2 och 3 mom., sädana de lyder i lag 1356/2014, som följer:

2§

Defmitioner

I denna lag avses med

12) aktiva jordbrukare jordbrukare enligt artikel 9.1 i stödförordningen,

23 §

Förgröningsstöd

Trädesarealer, inklusive trädesmark med dragväxter, arealer med kvävefixerande grödor och 
arealer med energiskog med kort omloppstid samt arealer med landskapselement som är för- 
enliga med tvärvillkoren och som ska bibehällas enligt de normer som avses i punkt GAEC 7 i 
bilaga 11 tili den horisontella förordningen är sädana arealer med ekologiskt fokus som avses i 
artikel 46.2 i stödförordningen. Undantaget enligt artikel 46.7 i stödförordningen tillämpas pä 
regionnivä.

Närmare bestämmelser om stödbeloppet, arealema med ekologiskt fokus och de arealer som 
kan hänföras tili arealema med ekologiskt fokus, trädesmark med dragväxter, de växtarter som 
räknas som kvävefixerande grödor och som energiskog med kort omloppstid, diversifieringen 
av grödor, uppföljningsmetoden för permanent gräsmark, stödniväerna, stödregionema och de 
omräden där undantaget enligt artikel 46.7 i stödförordningen tillämpas utfärdas genom för- 
ordning av statsrädet.

Denna lag träder i krafit den 20 .
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2.

Lag
om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 45 S 1 mom., sädant det lyder 

i lag 501/2014, samt 
fogas tili lagen en ny 23 a § som följer:

23 a §

Användning av ny teknik vid tillsyn

Tillsyn över arealstöd fär utövas i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 40 a i kontroll- 
förordningen.

När tillsyn utövas enligt artikel 40 a i kontrollförordningen och fotografier som innehäller 
geografi sk information används ska ett förfarande tillämpas som inte äventyrar en person s rät- 
tigheter eller skyddet for privatlivet eller nägot annat integritetsskydd i enlighet med vad som 
föreskrivs i dataskyddslagen ( / ). Om en obemannad luftfarkost används vid tillsynen bar 
den myndighet som handlar under tjänsteansvar rätt att använda lufffarkosten vid tillsynen. 
Stödsökanden ska informeras om att en luftfarkost används vid tillsynen i samband med att 
stödsökanden meddelas om tillsynen eller senast i samband med själva tillsynen.

Närmare bestämmelser om användningen av ny teknik vid tillsyn, om de tekniska kraven pä 
den nya tekniken och om utövandet av sadan tillsyn som avses i denna paragraf fär utfardas 
genom förordning av statsrädet.

45 §

Vai och godkännande av rädgivare

Rädgivama väljs med iakttagande av artikel 15.3 i landsbygdsförordningen. Rädgivama 
väljs och godkänns för viss tid, som löper ut när giltigheten för programmet för utveckling av 
landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020 upphör.

Denna lag träder i kraft den 20 .
Beslut om godkännande av rädgivare som fattats före denna lags ikraftträdande förblir i 

kraft.

Helsingfors den 20
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Bilaga
Parallelltext

1.

Lag
om ändring av lagen om Europeiska unionens direktstöd tili jordbruket

1 enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om Europeiska unionens direktstöd tili jordbruket (193/2013) 3 § 2 mom., 

sädant det lyder i lag 1356/2014, samt
ändras 2 § 12 punkten och 23 § 2 och 3 mom., sädana de lyder i lag 1356/2014, som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

2§ 2§

Defmitioner Defmitioner

1 denna lag avses med 1 denna lag avses med

12) aktiva jordbrukare jordbrukare enligt 
artikel 9.2—9.5 i stödförordningen,

12) aktiva jordbrukare jordbrukare enligt 
artikel 9.1 i stödförordningen,

3§ 3§

Stödformer Stödformer

En jordbrukare som under det föregäende 
stödäret bar fätt högst 5 000 euro i direktstöd 
betraktas som en aktiv jordbrukare enligt ar
tikel 9.4 i stödförordningen. Den gräns för de 
tOtala intäkterna som avses i artikel 13.1 
andra stycket i tillämpningsförordningen är

(upphävs)

fem procent.
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23 §

Förgröningsstöd

23 §

Förgröningsstöd

Trädesarealer, arealer med kvävefixerande 
grödor och arealer med energiskog med kort 
omloppstid samt arealer med landskapsele- 
ment som är fÖrenliga med tvärvillkoren och 
som ska bibehällas enligt de normer som av- 
ses i punkt GAEC 7 i bilaga II tili den hori- 
sontella förordningen är sädana arealer med 
ekologiskt fokus som avses i artikel 46.2 i 
stödforordningen. Undantaget enligt artikel 
46.7 i stödforordningen tillämpas pä region- 
nivä.

Närmare bestämmelser om stödbeloppet, 
arealema med ekologiskt fokus och de area
ler som kan hänföras tili arealema med eko
logiskt fokus, de växtarter som räknas som 
kvävefixerande grödor och som energiskog 
med kort omloppstid, diversifieringen av 
grödor, uppföljningsmetoden för permanent 
gräsmark, stödniväerna, stödregionerna och 
de omräden där undantaget enligt artikel 46.7 
i stödforordningen tillämpas utfärdas genom 
förordning av statsrädet.

Trädesarealer, inklusive trädesmark med 
dragväxter, arealer med kvävefixerande grö
dor och arealer med energiskog med kort om
loppstid samt arealer med landskapselement 
som är förenliga med tvärvillkoren och som 
ska bibehällas enligt de normer som avses i 
punkt GAEC 7 i bilaga II tili den horisontella 
förordningen är sädana arealer med ekolo
giskt fokus som avses i artikel 46.2 i stödför- 
ordningen. Undantaget enligt artikel 46.7 i 
stödforordningen tillämpas pä regionnivä.

Närmare bestämmelser om stödbeloppet, 
arealema med ekologiskt fokus och de area
ler som kan hänföras tili arealema med eko
logiskt fokus, trädesmark med dragväxter, de 
växtarter som räknas som kvävefixerande 
grödor och som energiskog med kort om
loppstid, diversifieringen av grödor, uppfölj
ningsmetoden för permanent gräsmark, stöd
niväerna, stödregionerna och de omräden där 
undantaget enligt artikel 46.7 i stödförord- 
ningen tillämpas utfärdas genom förordning 
av statsrädet.

Denna lag träder i kraft den 20 .
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2.

Lag
om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 45 § I mom., sädant det lyder 

i lag 501/2014, samt 
fogas tili lagen en ny 23 a § som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

23 a §

Användning av ny teknik vid tillsyn

Tillsyn över arealstöd fär utövas i enlighet 
med vad som föreskrivs i artikel 40 a i kon- 
trollförordn ingen.

När tillsyn utövas enligt artikel 40 a i kon- 
trollförordningen och fotografier som inne- 
häller geografisk Information används ska ett 
förfarande tillämpas som inte äventyrar en 
persons rättigheter eller skyddet för privatli- 
vet eller nägot annat integritetsskydd i enlig
het med vad som föreskrivs i dataskyddsla- 
gen ( / ). Om en obemannad luftfarkost an
vänds vid tillsynen har den myndighet som 
handlar under tjänsteansvar rätt att använda 
luftfarkosten vid tillsynen. Stödsökanden ska 
informeras om att en luftfarkost används vid 
tillsynen i samband med att stödsökanden 
meddelas om tillsynen eller senast i samband 
med själva tillsynen.

Närmare bestämmelser om användningen 
av ny teknik vid tillsyn, om de tekniska kra- 
ven pä den nya tekniken och om utövandet av 
sadan tillsyn som avses i denna paragraf fär 
utfärdas genom förordning av statsrädet.
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45 §

Vai och godkännande av rädgivare

45 §

Vai och godkännande av rädgivare

Rädgivama väljs med iakttagande av lagen Rädgivama väljs med iakttagande av arti- 
om offentlig upphandling (348/2007). Rädgi- kel 15.3 i landsbygdsförordningen. Rädgi
vama väljs och godkänns för viss tid, som varna väljs och godkänns för viss tid, som 
löper ut när giltigheten för programmet för löper ut när giltigheten för programmet för 
utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 
2014-2020 upphör. 2014—2020 upphör.

Denna lag träder i kraft den 20 .
Beslut om godkännande av rädgivare som 

fattats för e denna lags ikraftträdande förhlir 
i kraft.
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