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26.03.2018

Enligt sändlista

BEGÄRAN OM UTLÄTANDE OM UTKASTET TILL STATSRÄDETS FÖRORDNING OM ÄND- 
RING AV 3 § I STATSRÄDETS FÖRORDNING OM NATIONELLT STÖD TILL SÖDRA FINLAND 
2017

Jord- och skogsbruksministeriets livsmedelsavdelningen begär ert utlätande om bifogade för- 
slag. Tiden för att lämna utlätanden är bara en vecka läng. Detta i syfite att man ville säkers- 
ställa att betalning av stöd ska ske enligt tidsplanen. Utlätandena ska inlämnas senast 6.4.2018 i 
första hand per e-post tili adressen kirjaamo@ mmm.fi eller per brev tili Jord- och skogsbruks- 
ministeriet, PB 30, 00023 STATSRÄDET.

Utlätanden kan ges även av andra instanser än de som nämns i sändlistan och man uppmuntrar 
att informera om möjligheten att ge utlätanden. Ministeriets begäran om utlätande och tili det 
hörande material finns ocksä tillgängligt pä ministeriets vvebbplats under rubriken 
http://www.mmm.fi/sv/index/ministeriet/paremiss.html.

Denna begäran om utlätande finns bara i elektronisk form.

Tilläggsuppgifter angäende förordningsutkastet ger: Juha Vanhatalo 02 951 62347, iuha.van- 
hatalo@mmm.fi samt lantbruksekonomist Pekka Pihamaa 02 951 62289, veli- 
pekka.reskola@mmm.fi .

Avdelningschef,
överdirektör

Äldre regeringssekreterare

BILAGOR:
Utkast tili statsrädets förordning om ändring av 3 § i statsrädets förordning om nationellt stöd 
tili Södra Finland 2017 Pro
memoria

SÄNDLISTA
Finansministeriet
Landsbygdsverket
NTM-centraler/Jordbruk och energi-enheter 
Maa-ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry 
Svenska Lantbruksproducentemas centralförbund SLC rf
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ProAgria Keskusten Liitto ry
ProAgria Svenska lantbrukssällskapens fbrbund rf

Den undertecknade begäran om utlätande finns i jord- och skogsbruksministeriets arkiv.



JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET
äldre regeringssekreterare 
Juha Vanhatalo

Promemoria
xx.x.2018

UTKAST

STATSRÄDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV 3 § I STATSRÄDETS FÖRORDNING OM NATIONELLT STÖD 
TILI SÖDRA FINLAND 2016

1 Allmänt

Det nationella stödet tili Södra Finland utbetalas pä grundval av Europeiska kommissions 
beslut (K(2014) 510). Genom kommissionens beslut är frikopplat stöd tili svin och fjäderfän 
begränsat tili högst 13,00 miljoner euro är 2017.

Med stöd av 10 e § i lagen om nationella stöd tili jordbruket och trädgärdsodlingen 
(1559/2001) betalas det nordligt stöd i enlighet med statsrädets förordning 35/2017 i form 
av frän produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushällning.

Stödniväerna i förordningen om nationellt stöd tili Södra Finland 2017 bygger pä en 
uppskattning av stödberättigande enheter som gjordes hösten 2016. De stödberättigande 
enheterna är 2017 för frän produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushällning och 
lagringsstöd för trädgärdsprodukter var en aning mindre/större än uppskattat, varför det är 
möjligt att höja/sänka stödniväerna med beaktande av det totala stödet för svin- och 
fjäderfähushällningen.

2 Ändringar

Det föresläs att 3 § i statsrädets förordning om nationellt stöd tili Södra Finland 2017 ändras.

Stödbeloppet som räknats utgäende frän den stödberättigande faktiska djurenheter för 
referenskvantiteten för frän produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushällning 
enligt stödniväerna i statsrädets förordning 35/2017 uppgär tili xx,xx miljoner euro. Därför 
föresläs det en höjning av niväerna för enhetsstöd, vilket innebär att stödet ska uppgä tili 
xx,x €/ djurenhet för referenskvantiteten. Efter den föreslagna ändringen är stödbeloppet 
xx,xx miljoner euro.

Finansministeriet, Landsbygdsverket, Landsbygds- och energienheterna vid närings-,trafik- 
och miljöcentralerna, Jord-och skogsbruksproducenternas förbund MTK, Svenska 
Lantbruksproducenternas centralförbund SLC, ProAgria Keskusten Liitto ry och ProAgria 
Svenska lantbrukssällskapens förbund rf. har uppmanats att komma med utlätanden om 
utkastet tili förordning. Tiden för att lämna utlätanden var bara en vecka läng. Detta i syfte 
att man ville säkerställa att betalning av stöd ska ske enligt tidsplanen. Utlätandena...

Förordningen avses träda i kraft den xx xxxx 2018.

3 Ekonomiska konsekvenser

Förslaget har inte nägra statsfinansiella konskevenser jämfört med anslagsanvändningen 
enligt statsrädets förordning 35/2017. Under moment 30.20.40 i statsbudgeten (nationellt 
stöd tili jordbruket och trädgärdsodlingen) har reserverats sammanlagt 327,9 miljoner euro
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2017. Momentet innehäller ocksä en fullmakt att övriga stödbeslut 2017 fär medföra max. 
30,0 miljoner euro Stora utgifter för nordligt stöd som är avsedda att betalas frän 2018 ars 
och de därefter följande ärens anslag.

Enligt uppskattningarna behövs det 25,10 miljoner euro för det nationella stödet tili Södra 
Finland är 2017. Med beaktande av de övriga objekt som finansieras med medel under 
moment 30.20.40 uppskattas det att anslaget och rätten att bevilja stöd är tillräckligt Stora 
för ändamälet. Stödet för frän produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushällning 
uppgär tili ca x,xx miljoner euro.



UTKAST

Statsrädets förordning om ändring av 3 § i statsrädets förordning om nationellt stöd tili södra Finland 2017 

I enlighet med statsrädets beslut,

ändras i statsrädets förordning om nationellt stöd tili södra Finland 2017 (35/2017) 3 § 1 mom. som följer:

3 §

Beloppet av och förskott pä frän produktionen frikopplat stöd

Frän produktionen frikopplat stöd ka n beviljas enligt den referenskvantitet som sökanden förfogar över den 
1 september 2017 högst tili ett belopp av xx,xx euro per djurenhet för referenskvantiteten.

Denna förordning träder i kraft den x xxx 2018.

Helsingfors den xx xxxx 2018


