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523/2014
Statsrådets förordning
om ändring av statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget
för 2014
Utfärdad i Helsingfors den 3 juli 2014

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2014
(45/2014) 4, 6 och 7 §, 8 § 1 mom., 9 § 1 mom., 10 § 1 mom. och den finska språkdräkten i
bilaga 2 som följer:
4§

6§

Förutsättningar för beviljande och utbetalning av LFA- stödets tilläggsdel

Förbindelse för LFA-stödets tilläggsdel

En förutsättning för beviljande av LFAstödets tilläggsdel i Fastlandsfinland är att
den odlare som ansöker om tilläggsdel har
ingått en förbindelse för kompensationsbidrag och en i 6 § föreskriven förbindelse för
tilläggsdel till kompensationsbidraget, nedan
förbindelse för LFA-stödets tilläggsdel, 2010,
2011, 2012 eller 2013 eller kommer att ingå
sådana 2014. Om odlaren 2014 förlänger giltighetstiden för förbindelsen för kompensationsbidrag som ingåtts 2009 med ett år, kan
LFA-stödets tilläggsdel beviljas om även förbindelsen för LFA-stödets tilläggsdel förlängs för motsvarande period. En ytterligare
förutsättning för beviljande av LFA-stödets
tilläggsdel är att en odlare som ansöker om
tilläggsdel vid användningen av den areal
som förbindelsen gäller iakttar förbindelsevillkoren i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket
åren 2007—2013, sådana de lyder i förbindelsen.
En förutsättning för utbetalning av LFAstödets tilläggsdel är att odlaren ansöker om
utbetalning.

En förbindelse för LFA-stödets tilläggsdel
ska ingås samtidigt som och för samma tidsperiod som förbindelsen för kompensationsbidraget. För att få LFA-stödets tilläggsdel
ska odlaren i samband med en ny förbindelse
för kompensationsbidrag ge in en förbindelse
för LFA-stödets tilläggsdel som gjorts på en
blankett som har godkänts av Landsbygdsverket. I förbindelsen för LFA-stödets tilläggsdel ska odlaren förbinda sig att hålla
förbindelsen för kompensationsbidraget i
kraft till slutet av åtagandeperioden.
När en odlare ingår en förbindelse för
LFA-stödets tilläggsdel förbinder han eller
hon sig vid att förbindelsens längd, stödbeloppet och villkoren kan ändras, om ändringar i Europeiska unionens lagstiftning eller
ett beslut om LFA-stödets tilläggsdel som
fattas i Europeiska kommissionen kräver det.
Om odlaren inte godkänner en sådan anpassning, kan han eller hon frånträda förbindelsen. Stödet återkrävs inte i ett sådant fall.
En odlare som ingått en förbindelse för
LFA-stödets tilläggsdel 2009 kan förlänga
förbindelsens giltighetstid med ett år genom
att göra en anmälan om det i enlighet med
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Landsbygdsverkets föreskrifter. En förbindelse för tilläggsdel kan förlängas endast om
odlaren för motsvarande period även förlänger giltighetstiden för förbindelsen för
kompensationsbidrag.
7§
Husdjurslägenhet
När odlaren ingår en förbindelse för LFAstödets tilläggsdel ska han eller hon anmäla
gården antingen som en husdjurslägenhet eller som en växtodlingslägenhet. Efter det första året av förbindelsen får gården ändras till
en husdjurslägenhet endast i de fall som
nämns i 10 §, med undantag för situationer
där en husdjurslägenhet som har ändrats till
en växtodlingslägenhet på nytt godkänns som
husdjurslägenhet i enlighet med 9 § 2 mom.
Med husdjurslägenhet avses i denna förordning en gård
1) som har en djurtäthet på minst 0,4 djurenheter per hektar mark som är stödberättigande inom kompensationsbidragssystemet,
eller
2) som har minst tio djurenheter under hela
åtagandeperioden och en djurtäthet på minst
0,2 djurenheter per hektar mark som är stödberättigande inom kompensationsbidragssystemet.
Med växtodlingslägenhet avses i denna
förordning en gård som inte är en husdjurslägenhet.
När driftsinriktningen enligt 1 mom. bestäms för en gård ska som antalet djurenheter
användas antalet djurenheter under det år
som föregår det första året av förbindelsen
för LFA-stödets tilläggsdel, förutsatt att husdjursproduktionen fortsätter under det första
året för förbindelsen.
Djurantalet för nötkreatur bestäms utifrån
årsgenomsnittet av antalet djur som är minst
sex månader gamla enligt nötkreatursregistret
det år som föregår stödåret. Antalet djurenheter för svin bestäms utifrån uppgifterna i
svinregistret. Antalet djurenheter för svin,
höns och slaktfjäderfä bestäms utifrån antalet
djurenheter som beräknas enligt de räkningstidpunkter som anges i bestämmelser som
utfärdats med stöd av 10 § 7 mom. i lagen
om nationella stöd till jordbruket och träd-

gårdsodlingen och enligt grunderna för det
nationella stödet för husdjursskötsel år 2008.
Antalet djurenheter för hästar, hongetter och
tackor bestäms utifrån antalet djurenheter
som berättigar till nationellt stöd för husdjursskötsel 2013 och för vilket stöd har
sökts. På odlarens begäran kan antalet djurenheter för alla djurarter bestämmas utifrån det
antal djur som har konstaterats vid en kontroll. Vid omräkning till djurenheter används
de djurenhetskoefficienter som anges i bilaga
2. Vid beräkning av antalet djurenheter beaktas endast de djur som har skötts enligt det
gängse produktionssättet.
Om antalet djurenheter vid inlämnandet av
en förbindelse för LFA-stödets tilläggsdel på
grund av en investering i husdjursskötseln
som pågått 2013 eller av orsaker som är
oberoende av odlaren under 2013 var minst
en tredjedel mindre än det sedvanliga antalet
djur på gården, kan antalet djur på ansökan
av odlaren och enligt odlarens val bestämmas
utifrån djurantalet 2010, 2011 eller 2012.
Om det inte bedrivs husdjursskötsel på
gården den 30 april 2014, och det inte är
fråga om ett sådant kortvarigt avbrott i produktionen som avses i 9 § 5 mom., beviljas
tilläggsbelopp för husdjurslägenhet inom
LFA-stödets tilläggsdel inte för 2014.
8§
Företag i sammanslutningsform
Vid bestämmande av en gårds driftsinriktning enligt 7 § 2 mom. eller vid bedömningen av huruvida en gård ska kvarstå som
husdjurslägenhet under åtagandeperioden kan
på odlarens begäran det antal djur som ägs av
ett sådant företag i sammanslutningsform
som inte har ingått en förbindelse för LFAstödets tilläggsdel för husdjurslägenhet räknas med i antalet djur på en gård som har
ingått en förbindelse för LFA-stödets tilläggsdel, förutsatt att bestämmanderätten
inom företaget i sammanslutningsform innehas av medlemmar i ett familjeföretag på så
sätt att
1) bestämmanderätten i ett öppet bolag
eller ett kommanditbolag enligt bolagsavtalet
tillkommer en eller flera sådana bolagsmän
som har ingått en förbindelse för LFA-stödets
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tilläggsdel i fråga om en i detta moment
avsedd gård och som uppfyller de övriga
förutsättningarna för att beviljas LFA-stödets
tilläggsdel, eller
2) bestämmanderätten i ett aktiebolag tillkommer en eller flera sådana aktieägare som
har ingått en förbindelse för LFA-stödets tilläggsdel i fråga om en i detta moment avsedd
gård och som uppfyller de övriga förutsättningarna för att beviljas LFA-stödets tilläggsdel.
— — — — — — — — — — — — —
9§
Ändring av en gårds driftsinriktning
Gårdens driftsinriktning kontrolleras årligen under åtagandeperioden. Bedömningen
av gårdens driftsinriktning 2014 grundar sig
på det antal djurenheter som bestämts i enlighet med 7 § 5 mom. och den stödberättigande
åkerareal som under stödåret ligger till grund
för kompensationsbidraget.
— — — — — — — — — — — — —

3
10 §
Generationsväxling eller anskaffning av
en gårdsbruksenhet i dess helhet

Om en generationsväxling sker det år en
förbindelse ingås, eller därefter, kan den odlare som fortsätter verksamheten på gården
ändra gården till en husdjurslägenhet, om
gården uppfyller förutsättningarna enligt 7 §
2 mom. Tilläggsbeloppet för husdjurslägenhet kan tidigast beviljas för det stödår som
följer efter året för generationsväxlingen. När
antalet djurenheter bestäms beaktas endast de
djur som den odlare som fortsätter verksamheten har förfogat över från och med dagen
för generationsväxlingen enligt beräkningskriterierna för det nationella stödet för husdjursskötseln.
— — — — — — — — — — — — —
Denna förordning träder i kraft den 8 juli
2014.

Helsingfors den 3 juli 2014
Jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo

Äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska
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