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Statsrådets förordning
om ändring av 6 och 9 a § i statsrådets förordning om användning av den nationella
reserven inom systemet med samlat gårdsstöd
Utfärdad i Helsingfors den 24 februari 2011

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,
ändras i statsrådets förordning om användning av den nationella reserven inom systemet
med samlat gårdsstöd (187/2009) 6 och 9 a §, sådana de lyder i förordning 226/2010, som
följer:
6§
Beviljande av gårdsstödsrättigheter ur den
nationella reserven på grundval av att en
förbindelse att inte odla upphör att gälla
I enlighet med artikel 41.3 i förordningen
om gårdsstöd får det på ansökan beviljas
gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven till jordbrukare som besitter en stödberättigande åkerareal för vilken gårdsstödsrättigheter inte har beviljats eller den tidigare beviljade gårdsstödsrättigheten enligt artikel
45.1 i förordningen av år 2003 om gårdsstöd
eller artikel 42 i förordningen om gårdsstöd
har återgått till den nationella reserven och
den i 6 § 2 mom. 3 punkten i lagen om
avträdelsepension, 9 § i lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare eller 12 § i
lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare avsedda förbindelsen att inte odla, som
jordbrukaren ingått, har upphört att gälla.
Gårdsstödsrättigheter får beviljas endast på
basis av en sådan förbindelse att inte odla
som avses i 9 § i lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare eller 12 § i lagen
om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

och som upphört att gälla efter den 28 april
2006 eller som upphör att gälla senast den
sista dagen för ansökan om tilldelning ur
reserven för år 2011. Om det är fråga om en
sådan förbindelse att inte odla som avses i
6 § 2 mom. 3 punkten i lagen om avträdelsepension, ska förbindelsen ha upphört tidigast
den 1 januari 2011 och senast den sista dagen
för ansökan om tilldelning ur reserven för år
2011.
En förbindelse att inte odla anses ha upphört att gälla i de fall som avses i 1 mom., om
den som ingått förbindelsen har överlåtit eller
arrenderat ut den av förbindelsen berörda
åkerarealen för minst fem år på det sätt som
avses i 25 § 2 mom. i lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare eller 9 § eller
10 § 1 eller 2 mom. i lagen om avträdelsestöd
för lantbruksföretagare. En förbindelse att
inte odla anses ha upphört att gälla även om
den som ingått förbindelsen har överlåtit eller
arrenderat ut åkerarealen på det sätt som avses i 13 § 1 mom. i lagen om avträdelsepension.
Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. får det
i enlighet med artikel 41.3 i förordningen om
gårdsstöd på ansökan beviljas gårdsstöds-
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rättigheter ur den nationella reserven till jordbrukare som besitter en i 1 mom. avsedd
stödberättigande åkerareal, oberoende av om
det tidigare har beviljats gårdsstödsrättigheter
för denna areal. Den förbindelse att inte odla
som gäller ovan nämnda åkerareal anses upphöra att gälla då den i 9 § i lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare eller i
12 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare avsedda person som ingått en förbindelse att inte odla fyller 65 år eller avlider.
Den förbindelse att inte odla som avses i 6 §
2 mom. 3 punkten i lagen om avträdelsepension anses upphöra att gälla då den person
som ingått förbindelsen avlider.
Gårdsstödsrättigheter får endast en gång
beviljas ur den nationella reserven till samma
jordbrukare för samma åkerareal på basis av
att en förbindelse att inte odla upphör att
gälla. En jordbrukare får ansöka om gårdsstödsrättigheter endast för en sådan areal som
motsvarar en åkerareal som jordbrukaren
kommit i besittning av och vars förbindelse
att inte odla upphört på det sätt som avses i
1–3 mom.
9a§
Prioritetsordningen för grunderna för beviljande av gårdsstödsrättigheter
Ur den nationella reserven får det beviljas
gårdsstödsrättigheter till högst det belopp
som motsvarar den nationella reserven. Om
antalet gårdsstödsrättigheter som sökts ur den

nationella reserven under stödåret överstiger
den nationella reserven på det sätt som avses
i 5 § 2 mom. i lagen om verkställighet av
systemet med samlat gårdsstöd, rangordnas
de sökande då gårdsstödsrättigheter beviljas
enligt följande prioritetsordning:
1) jordbrukare enligt artikel 23 i kommissionens förordning II,
2) jordbrukare enligt 4 § som inleder sin
jordbruksverksamhet,
3) jordbrukare enligt artikel 22 i kommissionens förordning II,
4) jordbrukare enligt artikel 20 i kommissionens förordning II,
5) jordbrukare enligt 8 §,
6) jordbrukare enligt 7 §,
7) jordbrukare enligt 5 §,
8) jordbrukare enligt 6 § 1 mom.,
9) jordbrukare enligt 6 § 3 mom.
Denna förordning träder i kraft den 2 mars
2011.
På sådana i 6 § i denna förordning avsedda
förbindelser att inte odla som avses i lagen
om avträdelsepension och som har upphört
att gälla senast den 31 december 2010 tillämpas de bestämmelser som gäller vid förordningens ikraftträdande. På dem tillämpas
dock inte de bestämmelser i 6 § 4 mom. som
gäller vid ikraftträdandet.
Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 24 februari 2011
Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska
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