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120/2015
Statsrådets förordning
om krisstöd för svinhushållning
Utfärdad i Helsingfors den 12 februari 2015

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom., 7 § 1 och 5 mom. och
15 § 3 mom. i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), av
dem 4 § 2 mom. sådant det lyder i lag 457/2010 och 7 § 5 mom. sådant det lyder i lag
1446/2006:
1§
Som annat nationellt stöd enligt 6 § 3
punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001)
kan till stödsökande som bedriver svinhushållning betalas krisstöd för svinhushållning
så som bestäms i denna förordning.

2§
Krisstöd för svinhushållning beviljas en
stödsökande som den 1.9, 1.10., 1.11. och
1.12.2014 i genomsnitt haft i sin besittning
det antal djur per djurklass som anges i tabellen nedan. När antalet djur räknas ska de svin
beaktas som senast första dagen i den kalendermånad som enligt journalen omfattas av
räkningen är minst åtta månader gamla och
som är ämnade som suggor, nedan suggor,
samt 3—8 månader gamla andra svin, nedan
slaktsvin, dock inte vildsvin eller sådana minisvin som hålls som sällskapsdjur. Som en
gårdsbruksenhet betraktas en gårdsbruksenhet som uppfyller förutsättningarna i statsrådets förordning om kännetecknen för en
funktionellt och ekonomiskt självständig
gårdsbruksenhet (213/2007).

Antal suggor/
stödsökande
och gårdsbruksenhet

Antal
slaktsvin/
stödsökande
och gårdsbruksenhet

Stödbelopp, euro/
stödsökande och
gårdsbruksenhet

20,00—
100,00

100,00—
500,00

900

100,01—
250,00

500,01—
1000,00

2 500

250,01—
700,00

1 000,01—
2000,00

5 500

över 700,00

över 2000,00

11 000

Om stödbeloppet enligt 1 mom. som beviljas enligt tabellen sammanlagt överstiger
15 000 euro, ska det belopp som ska betalas
ut begränsas till högst 15 000 euro. Djur som
ägs av en gård kan endast räknas till godo
för en sådan stödsökande som innehaft gården hela perioden för bestämmande av stödet.
I krisstöd för svinskötseln kan beviljas
sammanlagt högst 3,7 miljoner euro. Om
stödbeloppet som räknas utgående från stöd-
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berättigande djurantal överskrider stödtaket,
ska enhetsstödet sänkas.
3§
Det maximala krisstödet för svinhushållning bestäms på basis av det antal djur som
sökanden i genomsnitt besitter under den tid
som anges i 2 § och som har införts i det
register som avses i 2 kap. i lagen om ett
system för identifiering av djur (238/2010)
och i det register för identifiering av svin som
avses i den förordning av jord- och skogsbruksministeriet som utfärdats med stöd av
den lagen.
Stöd beviljas i form av stöd av mindre
betydelse enligt artikel 3 i kommissionens
förordning (EU) nr 1408/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt på
stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn.
En förutsättning för beviljande av stöd är

att summan av de stöd av mindre betydelse
inom jordbrukssektorn som beviljats sökanden inte under det skatteår då stöd av mindre
betydelse beviljas samt under de två föregående skatteåren sammanlagt överstiger
15 000 euro. En förutsättning är dessutom att
summan av stöd av alla typer enligt denna
förordning och av andra stöd av mindre betydelse som under referensperioden beviljats
sökanden inte överskrider det maximibelopp
som avses i artikel 3.2 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen
av artiklarna 107 och 108 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt på stöd av
mindre betydelse.
Krisstöd för svinhushållning anses ha beviljats på det sätt som anges i artikel 3.4 i
den förordning som avses i 3 § 2 mom. när
tillstånd att betala stödet har getts
4§
Denna förordning träder i kraft den 18
februari 2015.

Helsingfors den 12 februari 2015
Jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo

Åldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET

ISSN 1456-9663

