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Enligt sändlista

BEGÄRAN OM UTLÄTANDE OM UTKAST TILL STATSRÄDETS FÖRORDNING OM ÄNDRENG 
AV 5 OCH 6 § I STATSRÄDETS FÖRORDNING OM ANVÄNDNING AV DEN NATIONELLA RE- 
SERVEN INOM SYSTEMET MED GRUNDSTÖD

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

Utlätandena skickas senast 15.11.2018 i första 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 specialsakkunnig Pirjo Kuusela, tfn 0295 16 2138, e-post: 
pirio.kuusela@mmm.fi.

Avdelningschef

Konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska

BILAGOR:
-Utkast tili statsrädets förordning om ändring av 5 och 6 § i statsrädets förordning om använd- 
ning av den nationella reserven inom systemet med grundstöd och sammanfattning

Ministeriets begäran om utlätande finns ocksä att fä pä ministeriets vvebbplats under rubriken Pä remiss
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SÄNDLISTA
Landsbygdsverket
Livsmedelssäkerhetsverket
Närings-, trafik- och miljöcentralema/enhetema för landsbygd och energi
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducentema MTK rf
Svenska Lantbruksproducentemas Centralförbund SLC rf
ProAgria Keskusten Liitto
Svenska lantbrukssällskapens förbund rf
Maaseudun Kehittäjät ry

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

STATSRÄDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV 5 OCH 6 § I STATSRÄDETS FÖRORDNING OM 
ANVÄNDNING AV DEN NATIONELLA RESERVEN INOM SYSTEMET MED GRUNDSTÖD

Bestämmelser om direktstöd som Europeiska unionen helfinansierar finns i 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. I bilaga I tili stödförordningen finns bestämmelser 
om stöd som ingär i direktstöd.

Nationella bestämmelser om direktstöd finns i lagen om Europeiska unionens direktstöd tili jordbruket 
(193/2013). Med stöd av lagens 17 § 3 mom. och 18 § 3 mom. har utfärdats statsrädets förordning om 
användning av den nationella reserven inom systemet med grundstöd (59/2015). I denna förordning 
föresläs det nu ändringar.

I 5 § 2 mom. görs en ändring av teknisk karaktär.

Det föresläs ändringar ocksä i 6 §. I 6 § 1 mom. görs en ändring av teknisk karaktär som ändrar den sista 
dagen för ansökan om tilldelning ur reserven att gälla är 2019.

Grundstöd helfinansieras av Europeiska unionen.
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utkast 2.10.2018

Statsrädets förordning om ändring av 5 och 6 § i statsrädets förordning om 
användning av den nationella reserven inom systemet med grundstöd

I enlighet med statsrädets beslut
ändras i statsrädets förordning om användning av den nationella reserven inom 
systemet med grundstöd (59/2015) 5 § 2 mom. och 6 § 1 mom., av dem 6 § 1 mom. 
sädant det lyder i förordning 72/2018, som följer:

5§
Beviljande av stödrättigheter ur den nationella reserven pä grundval av 
ägoreglering

Med ägoreglering avses i 1 mom.
1) ägobyte enligt 8 kap. och nyskifte enligt 9 kap. i fastighetsbildningslagen 
(554/1995),
2) ägoreglering enligt 23 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda 
rättigheter (603/1977),
3) ägoreglering enligt 63 § i landsvägslagen (503/2005),
4) ägoreglering som avses i 75 § i lagen om enskilda vägar (560/2018),
5) ägoreglering enligt 2 § i lagen om ägoregleringar pä grund av vattendragsprojekt 
(451/1988),
6) ägoreglering enligt 53 § i banlagen (110/2007).

6 §
Beviljande av stödrättigheter ur den nationella reserven pä grundval av att en 
förbindelse att inte odla upphör att gälla

Med stöd av artikel 30.7 a i stödförordningen fär det pä ansökan beviljas 
stödrättigheter ur den nationella reserven tili aktiva jordbrukare som besitter 
stödberättigande jordbruksmark pä grundval av vilken stödrättigheter inte har 
beviljats och för vilken en förbindelse enligt 6 § 2 mom. 3 punkten i lagen om 
avträdelsepension (16/1974) eller 12 § i lagen om avträdelsestöd för 
lantbruksföretagare (1293/1994) om att inte odla har upphört att gälla efter den 30 
april 2011 eller upphör att gälla senast den sista dagen för ansökan om tilldelning ur 
reserven för är 2019. Förbindelsen anses ha upphört att gälla om den som ingätt 
förbindelsen har överlätit eller arrenderat ut den stödberättigande jordbruksmark 
som förbindelsen gäller, för minst fem är pä det sätt som avses i 9 § eller 10 § 1 eller 
2 mom. i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare. Förbindelsen anses ha 
upphört att gälla även om den som ingätt förbindelsen har överlätit eller arrenderat 
ut den stödberättigande jordbruksmarken pä det sätt som avses i 13 § 1 mom. i lagen 
om avträdelsepension.
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Denna förordning träder i kraft den x xxxx 2019.

Helsingfors den xx xxxx 2019

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska


