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Begäran om utlåtande 

  

 23.3.2022  VN/7539/2022 
VN/7539/2022-MMM-1 

 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi s-posti, internet 
Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet 
Postal Address Office Telephone Fax e-mail, internet 
Maa- ja metsätalousministeriö     

PL 30 Hallituskatu 3 A 0295 16001  kirjaamo.mmm@gov.fi 
00023 Valtioneuvosto Helsinki +358 295 16001 

 
 
 

 
     

  

 

 

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets 
förordning om stöd som beviljas från Europeiska 
havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens program 
 

Jord- och skogsbruksministeriet ber om ert utlåtande om de bifogade utkasten. Remisstiden är kort, eftersom 
ikraftträdandet av statsrådets förordning är centralt med tanke på inledandet av den nya fondperioden. De första 
ansökningsförfarandena har redan öppnats, men stöd- och betalningsbeslut kan fattas först när statsrådets 
förordning är i kraft och Europeiska kommissionen har godkänt fondens program för Finland. Finlands program har 
lämnats till Europeiska kommissionens godkännandeförfarande den 22 februari 2022. 

Utlåtandena skickas senast 21.4.2022 i första hand per e-post till adressen kirjaamo.mmm@gov.fi eller per brev till 
Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 STATSRÅDET. Utlåtandena som sänds elektroniskt levereras i pdf-
, Word- eller rtf-format. 

Utlåtanden kan ges även av andra instanser än de som nämns i sändlistan och man uppmuntrar att informera om 
möjligheten att ge utlåtanden. Begäran om utlåtande finns också på jord- och skogsbruksministeriets webbplats; 
http://mmm.fi/sv/paremiss 

Denna begäran om utlåtande finns bara i elektronisk form.  
Ytterligare information ger 

Heta Ratasvuori, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2016, fornamn.efternamn@gov.fi  
Timo Halonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2411, fornamn.efternamn@gov.fi  
Saana Tarhanen, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2036, fornamn.efternamn@gov.fi  

Avdelningschef, överdirektör Tuula Packalen 

Specialsakkunnig Heta Ratasvuori 
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