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Statsrådets förordning

242/2014

om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbruksstöd 2014

Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2014

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 18 § 2 mom. i lagen om
verkställighet av jordbruksstöd (192/2013):

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om
förfarandet för överföring av ansökningar om
sådana stöd år 2014 som anges i följande
förordningar av statsrådet:

1) statsrådets förordning om nationellt stöd
till södra Finland 2014 (13/2014),

2) statsrådets förordning om nordligt stöd
2014 (14/2014),

3) statsrådets förordning om från produk-
tionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfä-
hushållning samt kompensation för struktur-
förändringar inom svin- och fjäderfähushåll-
ning (759/2008),

4) statsrådets förordning om nationellt stöd
för sockerbeta 2014 (44/2014),

5) statsrådets förordning om systemet med
samlat gårdsstöd (242/2013),

6) statsrådets förordning om bidrag för
mjölkkor och nötkreatur, om kvalitetsbidrag
för slaktlamm, om bidrag för proteingrödor
och oljeväxter och om bidrag för stärkelsepo-
tatis som betalas för 2014 (69/2014),

7) statsrådets förordning om kompensa-
tionsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren
2007—2013 (366/2007),

8) statsrådets förordning om stöd för dju-
rens välbefinnande åren 2008—2013
(130/2008).

2 §

Förskott

Om besittningsrätten till en hel gårdsbruks-
enhet överförs efter det att förskott på stöd
enligt en förordning som nämns i 1 § 1—4
punkten har sökts, kan ansökan om förskott
på stöd överföras på gårdsbruksenhetens nya
innehavare innan förskottet betalas, om den
förra innehavaren och den nya innehavaren så
avtalar. För att ansökan om förskott ska
kunna överföras krävs det att jordbruket på
gårdsbruksenheten under 2014 bedrivs i den
omfattning som gårdsbruksenhetens förra
innehavare uppgett i ansökan om förskott.

3 §

Stöd för växtproduktion

Om besittningsrätten till en hel gårds-
bruksenhet överförs innan ansökan om stöd
för växtproduktion enligt en förordning som
nämns i 1 § 1, 2 eller 4 punkten har gjorts, är
det gårdsbruksenhetens nya innehavare som
ska ansöka om stödet.

Om besittningsrätten till hela gårds-
bruksenheten överförs efter det att en ansö-
kan om sådant stöd som avses i 1 mom. har
gjorts, dock senast den 1 september 2014,
kan den nya innehavaren antecknas som den
som ansöker om stödet.



Stöd till unga jordbrukare enligt den för-
ordning som nämns i 1 § 2 punkten kan
betalas till en övertagare som uppfyller förut-
sättningarna för beviljande av stöd, om gene-
rationsväxlingen eller någon annan överfö-
ring av besittningsrätten till hela gårds-
bruksenheten sker efter att ansökningstiden
gått ut, dock senast den 1 september 2014,
under förutsättning att gårdsbruksenhetens
förra innehavare har ansökt om stöd till unga
jordbrukare.

Om ett växthus kommer i eller upphör att
vara i sökandens besittning efter det att ansö-
kan om stöd för växthusproduktion enligt en
förordning som nämns i 1 § 1 eller 2 punkten
har gjorts, ska en anmälan om besittningens
övergång göras omedelbart. Stödet för växt-
husproduktion betalas till den som har växt-
huset i sin besittning den 15 maj 2014.

4 §

Husdjursstöd

Om besittningsrätten till en hel gårds-
bruksenhet överförs innan förskott på hus-
djursstöd enligt en förordning som nämns i
1 § 1, 2 eller 3 punkten har sökts, eller om
gårdsbruksenhetens nya innehavare har an-
tecknats som sökande av förskott på hus-
djursstöd och förskottet har betalats till den
nya innehavaren, är det den nya innehavaren
som ska söka det slutliga stödet.

Utifrån ett avtal mellan gårdsbruksenhe-
tens förra innehavare och den nya innehava-
ren kan den nya innehavaren söka nationellt
husdjursstöd för 2014 för stödberättigande
djur som varit i den förra innehavarens besitt-
ning före överföringen av besittningsrätten,
och på basis av referenskvantiteten för från
produktionen frikopplat stöd för svin- och
fjäderfähushållning.

Om besittningsrätten till hela gårds-
bruksenheten överförs efter det att förskottet
har betalats, men före betalningen av det
slutliga husdjursstödet, kan slutligt stöd sökas
av antingen den förra innehavaren eller den
nya innehavaren eller båda. För det berörda
lägenhetssignumets del betraktas detta dock
som en enda ansökan.

Om flera gårdsbruksenheter har slagits
samman, kan innehavaren av den gårdsbruks-

enhet som bildats vid sammanslagningen an-
söka om slutligt stöd för de djur som omfattas
av stöd 2014 och som fötts upp på de gårds-
bruksenheter som sammanslagits, och på basis
av referenskvantiteten för från produktionen
frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushåll-
ning. I fråga om den gårdsbruksenhet vars
lägenhetssignum tas ur bruk ska eventuellt
förskott på husdjursstöd återkrävas till staten.

5 §

Betalning av slutligt husdjursstöd

Om besittningsrätten till en hel gårds-
bruksenhet överförs efter att det har betalats
förskott på husdjurstöd enligt en förordning
som nämns i 1 § 1, 2 eller 3 punkten, betalas
det slutliga stödet till den producent till vil-
ken förskottet betalades.

Om förskott på husdjursstöd inte har beta-
lats före överföringen av besittningsrätten till
hela gårdsbruksenheten, kan den förra inne-
havaren och den nya innehavaren sinsemellan
avtala om till vilkendera innehavaren det
slutliga nationella husdjursstödet ska betalas.

Om parterna önskar att det slutliga hus-
djursstödet betalas till den nya innehavaren,
ska denne före den slutliga betalningen av det
första husdjursstödet lämna in ett avtal om
detta till den kommunala landsbygdsnärings-
myndigheten.

När besittningsrätten till en hel gårds-
bruksenhet överförs, uppfylls det krav på be-
sittning av åker som utgör en förutsättning
för beviljande av husdjursstöd som avses i
1 mom., om gårdsbruksenheten under samma
lägenhetssignum i sin besittning har haft den
för odling lämpade åkerareal som avses i 9 §
2 mom. 1 punkten och 10 § 2 mom. 1 punk-
ten i lagen om nationella stöd till jordbruket
och trädgårdsodlingen (1559/2001).

6 §

Direktstöd från Europeiska unionen

Vid sådan överlåtelse av en hel gårdsbruks-
enhet som avses i artikel 82 i kommissionens
förordning (EG) nr 1122/2009 om tillämp-
ningsföreskrifter för rådets förordning (EG)
nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering
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och det integrerade administrations- och kon-
trollsystem inom de system för direktstöd till
jordbrukare som införs genom den förord-
ningen och om tillämpningsföreskrifter för
rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det
gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn
ska, när det gäller stöd enligt de förordningar
som nämns i 1 § 6 eller 7 punkten, överfö-
ringen av besittningsrätten ske senast den 1
september stödåret i fråga.

7 §

Kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbru-
ket och stöd för djurens välbefinnande

Vid sådan överföring av en hel gårdsbruks-

enhet som avses i artikel 44.1 i kommissio-
nens förordning (EG) nr 1974/2006 om til-
lämpningsföreskrifter för rådets förordning
(EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsut-
veckling från Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling (EJFLU) ska, när det
gäller stöd enligt de förordningar som nämns
i 1 § 8 eller 9 punkten, överföringen av
besittningsrätten ske senast den 1 september
stödåret i fråga.

8 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 26
mars 2014.

Helsingfors den 20 mars 2014

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo
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