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Begäran om utlätande VN/5424/2020 

22.11.2022

Enligt sändlista

BEGÄRAN OM REMISSYTTRANDE OM UTKAST TILL STATSRÄDETS FÖRORDNING OM 
FÖRVALTNING AV DEN STRATEGISKA PLANEN FÖR DEN GEMENSAMMA JORD- 
BRUKSPOLITIKEN

Jord- och skogsbruksministeriet ber dem som nämns i sändlistan yttra sig om utkastet tili stats- 
rädets förordning. Det föresläs att det genom förordning av statsrädet utfärdas närmare be- 
stämmelser om förvaltningen av den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspoliti- 
ken 2023-2027.

Förordningen innehäller närmare bestämmelser om de medel, dvs. det tekniska biständ, som 
ska användas för genomförandet av den strategiska planen. Genom förordningen ska det dess- 
utom föreskrivas om styrningen av det nationella nätverket för den gemensamma jordbrukspoli- 
tiken, dvs. landsbygdsnätverket, nätverkets verksamhetsplaner och den enhet som samordnar 
nätverket.

I förordningen ingär ocksä bestämmelser om närmare villkor för godkännande av lokala akt- 
ionsgrupper (Leader-grupper). I förordningen finns dessutom närmare bestämmelser om förfa- 
randena i anslutning tili verksamhetspenning för lokala aktionsgrupper och om utbetalningen av 
den.

Förordningen föresläs träda i kraft den 1 januari 2023.

Vi ber er sända ert yttrande per e-post tili jord- och skogsbruksministeriets registratorskontor 
(kiriaamo.mmm@qov.fi) senast den 8 december 2022 kl. 12.00 och samtidigt för kännedom tili 
kontaktpersonen Markus Lounela, fornamn.efternamn@mmm.fi. Remisstiden är kortare än nor- 
malt, eftersom de närmast berörda aktörerna har deltagit i beredningen av ärendet och avsikten 
är att statsrädets förordning ska kunna godkännas sä att den hinner träda i kraft den 1 januari 
2023.

De ministerier som använder ärendehanteringssystemet Vahva kan inom utsatt tid lämna ytt- 
randena via det.

Minna-Mari Kaila

Markus Lounela
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BILAGOR Utkast tili statsrädets förordning om förvaltning av den strategiska planen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken

Utkast tili promemoria

SANDEISTA Arbets- ooh näringsministeriet
Finansministeriet
Livsmedelsverket
Närings-, trafik- och miljöcentralerna
Finlands Byar/Leaderombud
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