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Enligt sändlista

BEGÄRAN OM UTLÄTANDE OM UTKAST TILL STATSRÄDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING 
AV BILAGA 1 TILL STATSRÄDETS FÖRORDNING OM FÖRESKRIVNA VERKSAMHETSKRAV 
ENLIGT TVÄRVILLKOREN SAMT ÖVERVAKNINGEN AV ATT VERKSAMHETSKRAVEN 
OCH KRAVEN PÄ GOD JORDBRUKSHÄVD OCH GODA MILJÖFÖRHÄLLANDEN FÖLJS

Jord- och skogsbruksministeriet uppmanar instansema pä sändlistan komma med utlätanden om 
det bilagda utkastet.

Utlätandena skickas senast 15.11.2018 i fbrsta hand per e-post tili adressen kirjaamo@mmm.fi 
eller per brev tili Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 STATSRÄDET. Utlätandena 
som sänds elektroniskt levereras i pdf-, Word- eller rtf-format.

Denna begäran om utlätande finns bara i elektronisk form.

Ytterligare information ger konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248, e-post: 
suvi.ruuska@mmm.fi och konsultativ tjänsteman Pia Lehmusvuori, tfn 0295 16 2207, e-post: 
pia.lehmusvuori@mmm.fi.

Avdelningschef

Konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska

BILAGOR:
-utkast tili statsrädets fÖrordning om ändring av bilaga 1 tili statsrädets förordning om före- 
skrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt övervakningen av att verksamhetskraven och 
kraven pä god jordbrukshävd och goda miljöförhällanden följs och sammanfattning

Ministeriets begäran om utlätande finns ocksä att fä pä ministeriets webbplats under rubriken Pä remiss
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SÄNDLISTA
Miljöministeriet
Livsmedelssäkerhetsverket
Landsbygdsverket
närings-, trafik- och miljöcentralema
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducentema MTK rf
Svenska Lantbruksproducentemas Centralförbund SLC r.f.
ProAgria Keskusten Liitto
Svenska lantbrukssällskapens förbund rf
Finlands naturskyddsförbund
WWF Finland
Natur och Miljö rf

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

Statsrädets förordning om ändring av bilaga 1 tili statsrädets förordning om 
föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt övervakningen av att 
verksamhetskraven och kraven pä god jordbrukshävd och goda miljöförhällanden följs

Villkoret för ersättningar som betalas pä grundval av EU-systemet med direktstöd och vissa program 
för utveckling av landsbygden är att man följer tvärvillkoren. Tili tvärvillkoren hör säväl föreskrivna 
verksamhetskrav som krav pä god jordbrukshävd och goda miljöförhällanden.

Bestämmelser om tvärvillkor och krav pä god jordbrukshävd och goda miljöförhällanden finns i 
artikel 91-95 och i bilaga II tili Europaparlamentets och rädets förordning (EU) nr 1306/2013 om 
finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om 
upphävande av rädets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) 
nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008.

Bestämmelser om tvärvillkor och krav pä god jordbrukshävd och goda miljöförhällanden finns i lagen 
om Europeiska unionens direktstöd tili jordbruket (193/2013). I lagen finns grundbestämmelser om 
bemyndigande att genom förordning av statsrädet utfärda närmare bestämmelser om tvärvillkor. I 
lagen om vissa programbaserade ersättningar tili jordbrukare (1360/2014) finns ocksä bestämmelser 
om bemyndigande att genom förordning av statsrädet utfärda närmare bestämmelser om kraven pä 
god jordbrukshävd och goda miljöförhällanden. Med stöd av lagarna har utfärdats statsrädets 
förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt övervakningen av att 
verksamhetskraven och kraven pä god jordbrukshävd och goda miljöförhällanden följs (7/2015).

Det föresläs ändringar i statsrädets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren 
samt övervakningen av att verksamhetskraven och kraven pä god jordbrukshävd och goda 
miljöförhällanden följs. Bilagan 1 tili förordningen ska ändras. Det föresläs att 29 och 30 § i 
naturvärdslagen (1096/1996) ska fogas tili verksamhetskrav 2.
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Statsrädets förordning om ändring av bilaga 1 tili statsrädets förordning om föreskrivna 
verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt övervakningen av att verksamhetskraven 
och kraven pä god jordbrukshävd och goda miljöförhällanden följs

I enlighet med statsrädets beslut
ändras bilaga 1 tili statsrädets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt 
övervakningen av att verksamhetskraven och kraven pä god jordbrukshävd och goda 
miljöförhällanden följs (7/2015), sädan bilagan lyder i förordning 108/2017, som följer:

Denna förordning träder i kraft den x xxxx 2019.

Helsingfors den x xxxx 20 lx

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska
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Bilaga 1

Föreskrivna verksamhetskrav som gäller miljö, klimatförändring och god jordbrukshävd

V erksamhetskrav Europeiska unionens 
bestämmelser

Nationella
genomforandebestämmel ser 
eller kompletterande 
bestämmelser

1 Rädets direktiv 91/676/EEG 
om skydd mot att vatien 
förorenas av nitrater frän 
jordbruket, artiklama 4 och 5

Statsrädets förordning om 
begränsning av vissa utsläpp 
frän jordbruk och 
trädgärdsodling (1250/2014), 5 
§, 7 § 1 och 5—8 mom., 8 §,
10 § 1—3, 5—8 och 10 mom. 
samt 11—13, 15 och 16 §

2 Europaparlamentets och rädets 
direktiv 2009/147/EG om 
bevarande av vilda fäglar, 
artikel 3.1, artikel 3.2 b, artikel 
4.1, 4.2. och 4.4

Naturvärdslagen (1096/1996),
9, 13, 15 och 17 § samt 
skyddsbeslut som fattats med 
stöd av 24 och 25 §,29 och 30 
§, skyddsbeslut beträffande 
fäglar som fattats med stöd av
47 § samt 64 a och 65 b § och 
beslut som fattats med stöd av
65 c§

3 Rädets direktiv 92/43/EEG om 
bevarande av livsmiljöer samt 
vilda djur och växter, artikel
6.1 och 6.2

Naturvärdslagen 9, 13, 15 och
17 § samt skyddsbeslut 
beträffande omräden som 
nämns i 64 § 1 mom. 2 
punkten som fattats med stöd 
av 24 och 25 § samt 64 a och
65 b § och beslut som fattats 
med stöd av 65 e §


