
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 1 mars 2013

Statsrådets förordning

171/2013

om transportstöd för sockerbeta 2012

Utfärdad i Helsingfors den 27 februari 2013

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 1 mom. och 15 § 3 mom. i lagen
om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) som följer:

1 §

Tillämpningsområde

Som annat nationellt stöd enligt 6 § 4
punkten i lagen om nationella stöd till jord-
bruket och trädgårdsodlingen (1559/2001)
kan till sockerbetsodlare betalas transportstöd
för sockerbeta så som bestäms i denna för-
ordning.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) stöd av mindre betydelse stöd som av-

ses i artikel 3 i kommissionens förordning
(EG) nr 1535/2007 om tillämpningen av ar-
tiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av
mindre betydelse inom sektorn för produk-
tion av jordbruksprodukter,
2) referensperiod det beskattningsår då

stöd av mindre betydelse beviljas, samt de
två föregående beskattningsåren.

3 §

Fastställande av stöd

Stödet beviljas stödsökande som har odlat
sockerbeta under vegetationsperioden 2012.
Stödet fastställs i enlighet med bilagan uti-
från mängden kvotsocker och transport-
sträckan i odlingskontraktet för regleringsåret
2012/2013. Transportsträckan är det genom-
snittliga transportavståndet från de olika leve-
ransplatserna till fabriken längs kortaste trafi-
kerbara vägrutt.

4 §

Beviljande och betalning av stöd

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet
beslutar om beviljande av transportstöd för
sockerbeta och betalar ut stödet. Stödet bevil-
jas som stöd av mindre betydelse. Ett villkor
för beviljande av stödet är att summan av de
stöd av mindre betydelse inom sektorn för
produktion av jordbruksprodukter som bevil-



jats sökanden inte överstiger 7 500 euro un-
der referensperioden. Summan av de stöd av
mindre betydelse som under referensperioden
beviljats den som söker stöd får inte över-
skrida det maximibelopp som avses i artikel
2.2 i kommissionens förordning (EG) nr
1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87
och 88 i fördraget på stöd av mindre bety-
delse.
Transportstöd för sockerbeta anses ha be-

viljats så som föreskrivs i artikel 3.2 i kom-

missionens förordning som avses i 2 § 1
punkten då tillstånd att betala ut stödet har
getts.

5 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 6 mars
2013.

Helsingfors den 27 februari 2013

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo
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Bilaga 1

BELOPPET AV TRANSPORTSTÖDET FÖR SOCKERBETA

Transportsträcka, kilometer Stöd, euro/ton

högst 5 4,13
över 5 och högst 10 4,73
över 10 och högst 15 5,33
över 15 och högst 20 5,95
över 20 och högst 25 6,59
över 25 och högst 30 7,22
över 30 och högst 35 7,86
över 35 och högst 40 8,49
över 40 och högst 45 9,07
över 45 och högst 50 9,58
över 50 och högst 60 10,32
över 60 och högst 70 11,18
över 70 och högst 80 11,94
över 80 och högst 90 12,59
över 90 och högst 100 13,20
över 100 och högst 110 13,84
över 110 och högst 120 14,44
över 120 och högst 130 15,05
över 130 och högst 140 15,66
över 140 och högst 150 16,21
över 150 och högst 160 16,61
över 160 16,84
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