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Enligt sändlista

BEGÄRAN OM UTLÄTANDE OM UTKASTET TILL STATSRÄDETS FÖRORDNING OM 
TRANSPORTSTÖD FÖR SOCKERBETA 2019

Jord- och skogsbruksministeriets livsmedelsavdelningen begär ert utlätande om bifogade för- 
slag. Tiden för att lämna utlätanden är bara fyra veckor läng. Detta i syfite att man ville säkers- 
ställa att betalning av stöd ska ske enligt tidsplanen. Utlätandena ska inlämnas senast 5.3.2020 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 webbplats under rubriken 
http://www.mmm.fi/sv/index/ministeriet/paremiss.html.

Denna begäran om utlätande finns bara i elektronisk form.

Tilläggsuppgifter angäende förordningsutkastet ger: konsultativ tjänsteman Juha Van
hatalo 02 951 62347, juha.vanhatalo@mmm.fi och speciell sakkunnige Mika Survonen 02 
951 62215, mika.survonen@mmm.fi.

Avdelningschef,
Överdirektör

Konsultativ tjänsteman

/Z X -
Mbnna-Mari Kaila

Juha Vanhatalo

BILAGOR: Utkast tillsStatsrädets förordning om transportstöd för sockerbeta 2019 
Promemoria om utkast tili förordning

SÄNDLISTA
Finansministeriet
Livsmedelsverket
NTM-centraler/Jordbruk och energi-enheter
Maa-ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry
Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf
ProAgria Keskusten Liitto ry
ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund rf
Sucros Ab
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Den undertecknade begäran om utlätande finns i jord- och skogsbruksministeriets arkiv.



JORD- OCH SKOGSBRUKSMIN1STERIET Promemoria
x.x.2020

Bilaga 1
UTKAST

STATSRÄDETS FÖRORDNING OM TRANSPORTSTÖD FÖR SOCKERBETA 2019

1. Allmänt

För att se tili att det finns lönsamma förutsättningar för produktion av sockerbeta 
och att Finlands enda sockerfabrik bar tillgäng tili rävara ska för produktion av sock
erbeta betalas transportstöd ännu frän äret 2019.

Finansministeriet, Livsmedelsverket, enheterna för landsbygd och energi vid närings-, 
trafik- och miljöcentralerna, Jordbruksproducenternas centralförbund MTK, Svenska 
Lantbruksproducenternas centralförbund SLC, ProAgria Keskusten Liitto ry, ProAgria 
Svenska lantbrukssällskapens förbund rf och Sucros Oy har uppmanats komma med 
utlätanden. Tiden för att lämna utlätanden var bara fyra veckor läng. Detta i syfte att 
man ville säkersställa att sökning av stöd ska ske enligt tidsplanen. Utlätanden har 
lämnats av....

2. Detaljmotivering

1 § Tillämpningsomräde. Stödet ska betalas som annat nationellt stöd enligt 6 § 3 
punkten i lagen om nationella stöd tili jordbruket och trädgärdsodlingen 
(1559/2001).

2 § Bestämmande av stöd. Det föresläs att transportstödet uppgär tili x,xx-xx,xx euro 
per ton beroende pä transportvägens längd. Transportstöd ska beviljas jordbrukare 
som har odlat sockerbeta under vegetationsperioden 2018. Stödet ska betalas utifrän 
mängden kvotsocker enligt jordbrukarens odlingskontrakt regleringsäret 2018/2019 
samt transportvägens längd. Transportvägens längd bestäms enligt det genomsnitt- 
liga avständet frän olika leveransplatser tili fabriken längs den kortaste trafikerbara 
vägen.

3 § Beviljande och betalning av stöd. Stödet betalas i form av stöd av mindre bety- 
delse, s.k. de minimis-stöd (kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013). Enligt 
förordningen fär de minimis-stödets totalbelopp per stödmottagare inte överskrida 
maximala beloppet i artikel 3.2 under en tid pä tre beskattningsär. Detta belopp in- 
nehäller alla stöd av mindre betydelse som sökanden beviljats under en tid pä tre be
skattningsär. En ytterligare begränsning är att det sammanlagda beloppet av alla stöd 
av mindre betydelse som sökanden beviljats under en tid pä tre beskattningsär inte 
fär överskrida det maximala beloppet pä 200 000 euro i artikel 3.2 i kommissionens 
förordning (EU) nr 1407/2013.

4 § Ikraftträdande. Förordningen avses träda i kraft den x xxx 2020.



Bilaga BELOPPET AV TRANSPORTSTOD FOR SOCKERBETA. Transportstödet uppgär tili 
x,xx-xx,xx euro per ton beroende pä transportvägens längd. Stödet höjs enligt trans- 
portvägens längd upp tili xx km.

3. Ekonomiska konsekvenser

Under moment 30.20.40 i statsbudgeten (nationellt stöd tili jordbruket och träd- 
gärdsodlingen) bar reserverats sammanlagt 323,00 miljoner euro 2020. Med hänsyn 
tili 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.



Statsrädets förordning om transportstöd för sockerbeta 2019 IIKASI

I enlighet med statsrädets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 1 mom. och 15 § 3 mom. i lagen om 
nationella stöd tili jordbruket och trädgärdsodlingen (1559/2001):

l§

Tillämpningsomräde

Som annat nationellt stöd enligt 6 § 3 punkten i lagen om nationella stöd tili jordbruket och 
trädgärdsodlingen (1559/2001) kan tili sockerbetsodlare betalas transportstöd för sockerbeta 2019 
sä som bestäms i denna förordning.

2§

Bestämmande av stöd

Stöd beviljas en sökande som har odlat sockerbeta under vegetationsperioden 2019. Stödet bestäms 
i enlighet med bilagan utifrän mängden Polsocker och transportsträckan enligt leverensantal för 
marknadsäret 2019/2020. Transportsträckan är det genomsnittliga transportavständet frän de olika 
leveransplatsema tili fabriken längs den kortaste trafikerbara vägrutten.

3§

Beviljande och betalning av stöd

Stöd beviljas som stöd av mindre betydelse enligt artikel 3 i kommissionens förordning (EU) nr 
1408/2013 om tillämpningen av artiklama 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt pä stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektom. En förutsättning för beviljande av 
stöd är att summan av de stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektom som beviljats sökanden 
inte överskrider maximibeloppet enligt artikel 3.2 under det skatteär dä stöd av mindre betydelse 
beviljas och under de tvä skatteär som föregär detta är (referensperiod). En förutsättning är 
dessutom att summan av de stöd av mindre betydelse som under referensperioden beviljats 
sökanden inte överskrider maximibeloppet enligt artikel 3.2 i kommissionens förordning (EU) nr 
1407/2013 om tillämpningen av artiklama 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt pä stöd av mindre betydelse.

Transportstöd för sockerbeta anses ha beviljats sä som anges i artikel 3.4 i den förstnämnda 
förordningen i 1 mom. dä tillständ att betala ut stödet har getts.

4§

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den xx xxxx 2020.



Bilaga

BELOPPET AV TRANSPORTSTÖD FÖR SOCKERBETA 

Transportsträcka, kilometer Stöd, euro/ton

högst 5 x,xx

över 5 och högst 10 x,xx

över 10 och högst 15 x,xx

över 15 och högst 20 x,xx

över 20 och högst 25 x,xx

över 25 och högst 30 x,xx

över 30 och högst 35 x,xx

över 35 och högst 40 x,xx

över 40 och högst 45 x,xx

över 45 och högst 50 x,xx

över 50 och högst 60 x,xx

över 60 och högst 70 x,xx

över 70 och högst 80 XX,XX

över 80 och högst 90 XX,XX

över 90 och högst 100 XX,XX

över 100 och högst 110 XX,XX

över 110 och högst 120 XX,XX

över 120 och högst 130 XX,XX

över 130 och högst 140 XX,XX

över 140 och högst 150 XX,XX

över 150 och högst 160 XX,XX

över160 XX,XX


