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Sammanfattning 

STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ÖVERVAKNING AV 
DJURBIDRAG SOM FINANSIERAS AV EUROPEISKA UNIONEN 
 

Produktionskopplade bidrag bygger på artikel 52 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 

1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma 

jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 

73/2009. Nationella bestämmelser om produktionskopplade stöd ingår i lagen om Europeiska unionens 

direktstöd till jordbruket (193/2013). Produktionskopplade djurbidrag är bidrag för mjölkkor och nötkreatur 

samt får- och getbidrag. 

Lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014) innehåller bestämmelser om  

programbaserade stödsystem som ingår i Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 

2014-2020. Ersättningen för djurens välbefinnande och miljöersättningen som betalas utifrån miljöavtal om 

uppfödning av ursprungsraser är programbaserade ersättningar som bygger på antalet djur.  

 
Övervakningen av såväl produktionskopplade som programbaserade djurbidrag sker i samband med det 

integrerade administrations- och kontrollsystemet. Bestämmelser om detta system ingår i kapitel II 

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, 

nedan. 

Lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013), nedan verkställighetslagen, tillämpas på 

verkställighet av stöd finansierade av EU. I lagen finns bestämmelser bl.a. om övervakning av stöd. Med 

stöd av verkställighetslagen har det utfärdats statsrådets förordning om övervakning av djurbidrag som 

finansieras av Europeiska unionen (502/2015).  

 
Det föreslås att statsrådets förordning om övervakning av djurbidrag som finansieras av Europeiska 

unionen ska ändras. I paragrafer 2, 5 och 6 görs de uppdateringar som beror på ändringarna i 

författningshänvisningarna. I paragrafen 5 föreslås nya bestämmelser om kontroll av villkoren för 

produktionskopplat stöd för nötkreatur. I paragrafen 6 föreslås också nya bestämmelser om kontroll av 

villkoren för produktionskopplat stöd för får och getter. 

 

 


