
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 26 januari 2011

Statsrådets förordning

50/2011

om ändring av värdet av stödrättigheter och om överföring av vissa produktionsbundna
direkta stöd till systemet med samlat gårdsstöd åren 2011—2012

Utfärdad i Helsingfors den 20 januari 2011

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från jord- och skogsbruksministe-
riet, föreskrivs med stöd av lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd
(557/2005):

1 §

Syfte

I denna förordning föreskrivs det om änd-
ring av värdet av stödrättigheter och överfö-
ring av vissa produktionsbundna direkta stöd
till systemet med samlat gårdsstöd i enlighet
med i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om
upprättande av gemensamma bestämmelser
för system för direktstöd för jordbrukare
inom den gemensamma jordbrukspolitiken
och om upprättande av vissa stödsystem för
jordbrukare, om ändring av förordningarna
(EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och
(EG) nr 378/2007 samt om upphävande av
förordning (EG) nr 1782/2003, nedan förord-
ningen om gårdsstöd.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) stödrättighet en i artikel 33.1 i förord-

ningen om gårdsstöd avsedd stödrättighet
som består av en enhetlig stöddel och en
eventuell gårdsspecifik tilläggsdel,

2) bidrag för mjölkkor bidrag för mjölkkor
enligt statsrådets förordning om bidrag för
mjölkkor och nötkreatur som betalas för 2010
(272/2010).

3 §

Minskning av gårdsspecifika tilläggsdelar
och särskilda stödrättigheter samt höjning av
den enhetliga stöddel som ingår i stödrättig-

heterna

Bestämmelser om minskning av sådana
gårdsspecifika tilläggsdelar till stödrättigheter
som grundar sig på tjurbidrag, bidrag för
stutar, stöd för stärkelsepotatis och mjölkbi-
drag samt bestämmelser om minskning av de
särskilda stödrättigheterna från och med 2011
finns i 3 § 3 mom. i lagen om verkställighet
av systemet med samlat gårdsstöd
(557/2005). De medel som frigörs när de
gårdsspecifika tilläggsdelarna och de sär-
skilda stödrättigheterna minskas används till
att höja värdet av den enhetliga stöddel som
ingår i stödrättigheterna inom respektive stö-
dregion som anges i bilaga 1 till statsrådets
förordning om systemet med samlat gårds-
stöd (233/2010).

4 §

Minskning av värdet av den enhetliga stöddel
som ingår i stödrättigheterna för att finan-

siera bidrag för mjölkkor

Efter den höjning som avses i 3 § minskas
värdet av den enhetliga stöddel som ingår i

Rådets förordning (EG) nr 73/2009; (32009R0073); EUT nr L 30, 31.1.2009, s. 16



stödrättigheterna linjärt med sammanlagt
2,112 miljoner euro på det sätt som anges i
artikel 69.6 b i förordningen om gårdsstöd.
Det belopp som minskningen utgör används
för att finansiera det bidrag för mjölkkor som
betalas enligt artikel 68.1 b i förordningen
om gårdsstöd.

5 §

Överföring av bidrag för proteingrödor till
systemet med samlat gårdsstöd

Det bidrag för proteingrödor som avses i
avdelning IV kapitel 1 avsnitt 3 i förord-
ningen om gårdsstöd tas med i systemet med
samlat gårdsstöd från och med 2011.

Värdet av den enhetliga stöddel som ingår
i stödrättigheterna höjs på det sätt som anges
i artikel 63.2 b första stycket i förordningen
om gårdsstöd med 303 000 euro i enlighet
med bilaga XII till förordningen om gårds-
stöd. Efter höjningen minskas värdet av den
enhetliga stöddel som ingår i stödrättighe-
terna linjärt med motsvarande belopp på det
sätt som anges i artikel 69.6 b i förordningen
om gårdsstöd. Det belopp som minskningen
utgör används för att finansiera det bidrag för
proteingrödor och oljeväxter som betalas en-
ligt artikel 68.1 a i) i förordningen om gårds-
stöd.

6 §

Överföring av stödet för stärkelsepotatis till
systemet med samlat gårdsstöd

Det stöd till odlare av stärkelsepotatis som

avses i avdelning IV kapitel 1 avsnitt 2 i
förordningen om gårdsstöd och det potatiss-
tärkelsebidrag som avses i artikel 95a i rådets
förordning (EG) nr 1234/2007 om upprät-
tande av en gemensam organisation av jord-
bruksmarknaderna och om särskilda bestäm-
melser för vissa jordbruksprodukter (”förord-
ningen om en samlad marknadsordning″) tas
med i systemet med samlat gårdsstöd från
och med 2012.

Värdet av den enhetliga stöddel som ingår
i stödrättigheterna höjs på det sätt som anges
i artikel 63.2 b första stycket i förordningen
om gårdsstöd med 4,710 miljoner euro i en-
lighet med bilaga XII till förordningen om
gårdsstöd. Efter höjningen minskas värdet av
den enhetliga stöddel som ingår i stödrättig-
heterna linjärt med 3,5 miljoner euro på det
sätt som anges i artikel 69.6 b i förordningen
om gårdsstöd. Det belopp som minskningen
utgör används för att finansiera det särskilda
stöd för stärkelsepotatis som betalas enligt
artikel 68.1 a i) i förordningen om gårdsstöd.

7 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 26
januari 2011. Bestämmelserna i 6 § tillämpas
dock först från och med den 1 januari 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna förordning får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 20 januari 2011

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska
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