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1366/2015

Statsrådets förordning
om tillfälliga undantagsåtgärder för stöd till griskött- och mjölkproducenter år 2015

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 25 a§ i lagen om Europeiska
unionens direktstöd till jordbruket (193/2013), sådan den lyder i lag 1364/2014:

1 §

Stöd som betalas till producenter av griskött 

Producenter av griskött som under minst en dag hade produktion från och med den 1
maj till och med den 31 augusti 2015 kan inom ramen för statsbudgeten för 2016 betalas
högst 4,0 miljoner euro i stöd enligt artikel 1 i kommissionens delegerade förordning (EU)
2015/1853 om tillfälligt extraordinärt stöd till jordbrukare inom sektorn för animaliepro-
duktion, nedan kommissionens förordning. Stöd beviljas enligt det genomsnittliga djur-
gruppsspecifika antalet svin (suggor) som avses i 2 § 15 punkten samt svin (andra svin)
som avses i 2 § 17 punkten i statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbru-
ket (45/2015) och som den första dagen varje kalendermånad under tidsperioden ovan
finns registrerade i registret enligt kap. 2 i lagen om ett system för identifiering av djur
(238/2010). I stöd beviljas högst 14 euro per sugga och högst 4 euro per annat svin. 

2 §

Stöd som betalas till mjölkproducenter 

Mjölkproducenter som under minst en dag hade produktion från och med den 1 januari
till och med den 31 mars 2015 kan inom ramen för statsbudgeten för 2016 betalas högst
4 985 522 euro i stöd enligt artikel 1 i kommissionens förordning. I stöd betalas högst 0,85
cent per liter för mjölk som antecknats i kvotregistret under tidsperioden ovan och konsta-
terats vid tillsynen och som köpts och godkänts för att marknadsföras eller att säljas direkt
till konsumenter. Med kvotregistret avses ett informationssystem som förvaltas av Lands-
bygdsverket och som innehåller uppdaterade uppgifter om de mjölkkvantiteter som pro-
ducenterna har producerat.

3 §

Överföring av besittningen av hela gårdsbruksenheten

Om besittningen av hela gårdsbruksenheten har överförts senast den 31 augusti 2015,
kan stödet beviljas den övertagande parten.
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4 §

Beviljande av stöd

Kommunen beslutar om beviljande av stöd.

5 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016, eller om riksdagen godkänner stats-
budgeten för 2016 senare än nämnda tidpunkt, från den tidpunkt då statsbudgeten god-
känns.

Helsingfors den 26 november 2015

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen

Äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska
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