
utkast 4.1.2022 

Sammanfattning 

 

Statsrådets förordning om ändring av 5 och 18 § i statsrådets förordning om tillsyn över 
nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2021  

Med stöd av 22 § 6 mom. och 23 § 4 mom. i lagen om nationella stöd till jordbruket och 
trädgårdsodlingen (1559/2001) och lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) har det 
utfärdats förordning av statsrådet om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och 
husdjursskötsel 2021 (220/2021). 

Vid administration och kontroll av stöden ska till tillämpliga delar användas det integrerade 
administrations- och kontrollsystemet i kapitel 2 i avdelning V i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1306/2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma 
jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets 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. Närmare 
bestämmelser om det integrerade administrations- och kontrollsystemet finns i kommissionens 
delegerade förordning (EU) nr 640/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och 
villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för 
direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor samt i kommissionens 
genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och 
kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor. 

Det föreslås, att förordningens 5 § ska ändras på grund av den nuvarande covid-19-pandemin. Den 
nuvarande covid-19-pandemin har medfört administrativa svårigheter när det gäller planeringen och 
genomförandet av kontroller på plats i rätt tid och i nödvändigt antal. Dessa svårigheter riskerar att 
försena genomförandet av kontroller och efterföljande stödutbetalningar. Av de mejerier som tar 
emot mjölk på grundval av vilken det betalas produktionsstöd för mjölk ska minst fem procent 
inspekteras. 

Förordningens 18 § ska ändras. Vid tillsyn över produktionsstöd för mjölk ska kontroll av mjölk 
som köpts för försäljning och som godkänts för detta ändamål genomföras bara i mejeriet. Det ska 
genom dokumentkontroll kontrolleras att uppgifterna om produktionskapaciteten för en 
gårdsbruksenhet som omfattas av tillsynen och uppgifterna om produktionen i mjölkregistret 
stämmer överens. Kontroll av direktförsäljning av mjölk ska göras som dokumentkontroll. 

 

 

 

 


