
UTKAST 16.8.2018

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

I 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 för 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 tillsynsmetoderna 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 lagstifitningen om offentlig upphandling ska inte längre tillämpas pä förfarandet.

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

Lagama avses träda i kraft den 1 januari 2019.



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§

Definitioner

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 II 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, stödniväema, stödregionema och de 
omräden där undantaget enligt artikel 46.7 i stödförordningen tillämpas utfärdas genom för- 
ordning 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 § 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 
geografisk Information används ska ett förfarande tillämpas som inte äventyrar en persons rät- 
tigheter eller skyddet för privatlivet eller nägot annat integritetsskydd i enlighet med vad som 
föreskrivs i dataskyddslagen ( / ). Om en obemannad luftfarkost används 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 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

Rädgivarna 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 ikraftträdandet av denna lag förblir i 

kraft.

Helsingfors den 20
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Bilaga
Parallelltext

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:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

2§ 2§

Definitioner Definitioner

I 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 (upphävs) 
stödäret har 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 
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 fbrordningen 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, stödniväema, stödregionema 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
niväema, stödregionema 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 § 1 mora., 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 fdr utövas i enlighet 
med vad som föreskrivs i artikel 40 a i kon- 
trol Iförordn ingen.

När tillsyn utövas enligt artikel 40 a i kon- 
trollförordningen och fotografier som inne- 
hdller 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 godkärmande av rädgivare

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

45 §

Vai och godkännande av rädgivare

Rädgivarna väljs med iakttagande av arti- 
kel 15.3 i landsbygdsförordningen. Rädgi
varna 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 godkärmande av rädgivare som 

fattats före ikraftträdandet av denna lag för- 
blir i kraft.
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