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Enligt sändlista

BEGÄRAN OM UTLATANDE OM UTKAST TILL STATSRADETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV 
STATSRADETS FÖRORDNING OM GRUNDSTÖD, FÖRGRÖNINGSSTÖD OCH STÖD TILL UNGA JORD- 
BRUKARE

Jord- och skogsbruksministeriet uppmanar instanserna pä sändlistan komma med utlätanden 
om det bilagda utkastet. Tiden att lämna utlätanden är bara tvä veckor läng. Detta i syfte att 
man ville säkerställa att utbetalning av stöd kan se enligt tidsplanen.

Utlätandena skickas senast 20.5.2019 i första hand per e-post tili adressen kirjaamo@mmm.fi 
eller per brev tili Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 STATSRÄDET. Utlätandena 
som sänds elektroniskt levereras i pdf-, Word- eller rtf-format.

Denna begäran om utlätande finns bara i elektronisk form.

Ytterligare information ger konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248, e-post: 
suvi.ruuska@mmm.fi och specialsakkunnig Pirjo Kuusela, tfn 0295 16 2138, e-post: 
pirio.kuusela@mmm.fi.

-utkast tili statsrädets förordning om ändring av statsrädets förordning om grundstöd, förgrö- 
ningsstöd och stöd tili unga jordbrukare och sammanfattning

Ministeriets begäran om utlätande samt bilagor finns att fä pä ministeriets vvebbplats http://mmm.fi/sv/pare- 
miss

Avdelningschef

Konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska

BILAGOR:

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ
Hallituskatu 3 A, Helsinki 
PL 30, 00023 Valtioneuvosto

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY
Regeringsgatan 3 A, Helsingfors Hallituskatu 3 A, Helsinki
PB 30, 00023 Statsrädet P O. Box 30, FI-00023 Government,Finland
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SANDLISTA
Finansministeriet
Livsmedelsverket
Närings-, trafik- och miljöcentralerna/enheterna för iandsbygd och energi
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenterna MTK rf
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf
ProAgria Keskusten Liitto
Svenska lantbrukssällskapens förbund rf
Maaseudun Kehittäjät ry

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



utkast 2.5.2019

Statsrädets förordning om ändring av statsrädets förordning om grundstöd, förgröningsstöd 
och stöd tili unga jordbrukare

I enlighet med statsrädets beslut
ändras i statsrädets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd tili unga jordbrukare 
(234/2015) 8 och 9 §, 17 § 1 mom. och 19 § 2 mom., sädana de lyder, 8 § i förordning 432/2018, 9 
§ i förordning 1067/2018 samt 17 § 1 mom. och 19 § 2 mom. i förordning 146/2019, som följer:

8§
Regionala tak för grundstöd

Det tak för grundstöd som avses i artikel 22.2 i stödförordningen fördelas regionalt pä de i 4 § 
avsedda stödomrädena i enlighet med hur stödrättighetema riktats regionalt.

De ärliga regionala taken för stödomrädena är följande:

stödomräde
2015
miljoner euro

2016
i

2017 2018 2019

AB 134,20 135,42 131,83 131,88 133,30
C 132,60 133,80 130,26 130,30 132,40

9§
Värdet pä stödrättigheter

Utifrän stödrättighetema kan det ärligen beviljas regionalt enhetligt stöd som uppgär tili högst 
följande belopp enligt stödomräde och per stödberättigande hektar:

stödomräde
2015
euro

2016 2017 2018 2019

AB 118,05 122,44 121,59 121,76 125,70
C 101,53 110,71 107,90 107,99 111,30

17 §
Belopp av förgröningsstöd per hektar

Förgröningsstöd beviljas tili följande belopp enligt stödomräde och per hektar:

stödomräde euro
2015 2016 2017 2018 2019

AB 75,54 74,75 74,89 75,00 75,00
C 65,11 65,22 65,33 65,38 65,40



19 §
Belopp av stöd tili unga jordbrukare

Stöd tili unga jordbrukare beviljas tili följande belopp per hektar med beaktande av det nationella 
tak som anges i bilaga II tili stödförordningen:
är euro
2015 50,78
2016 51,50
2017 53,30
2018 54,20
2019 54,00

Denna förordning träder i kraft den x xxxx 2019.

Helsingfors den x xxxx 2019

Jord- och skogsbruksmini ster

Konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska



Utkast 2.5.2019

Sammanfattning

STATSRÄDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV STATSRÄDETS FÖRORDNING OM 
GRUNDSTÖD, FÖRGRÖNINGSSTÖD OCH STÖD TILL UNG A JORDBRUKARE

Bestämmelser om direktstöd som Europeiska unionen helfinansierar finns i Europaparlamentets och 
rädets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de 
stödordningar som ingär i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rädets 
förordning (EG) nr 637/2008 och rädets förordning (EG) 73/2009, nedan stödförordningen. I bilaga 
I tili stödförordningen ingär bestämmelser om de stöd som hör tili direktstöd.

Nationella bestämmelser om direktstöd ingär i lagen om Europeiska unionens direktstöd tili 
jordbruket (193/2013). Med stöd av lagen har utfärdats bestämmelser genom statsrädets förordning 
om grundstöd, förgröningsstöd och stöd tili unga jordbrukare (234/2015).

Det föresläs att statsrädets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd tili unga jordbrukare 
ska ändras. Det föresläs att beloppet av förgröningsstöd och stöd tili unga jordbrukare samt 
stödrättighetemas värde i den andra pesten ska utfärdas. Regionala tak för grundstöd ska ocksä 
ändras.

Förordningens 9 § ska ändras sä att beloppet av regionalt enhetligt stöd ska ändras. Utifrän 
stödrättighetema kan det ärligen beviljas regionalt enhetligt stöd som uppgär tili högst följande 
belopp enligt stödomräde och per stödberättigande hektar:

stödomräde
2015
euro

2016 2017 2018 2019

AB 118,05 122,44 121,59 121,76 125,70
C 101,53 110,71 107,90 107,99 111,30

Förordningens 17 § 1 mom. ska ändras sä att beloppet av förgröningsstöd i den andra posten ändras. 
Är 2018 beviljas förgröningsstöd tili följande belopp enligt stödomräde och per hektar: 
stödomräde euro 
AB 75,00
C 65,38

Förordningens 19 § 2 mom. ska ändras sä att beloppet av stödet tili en ung jordbrukare ändras. 
Beloppet av stödet tili en ung jordbrukare beräknas enligt artikel 50.8 i stödförordningen. Det 
föresläs att stödet ska beviljas tili ett belopp av 54,20 euro per hektar.

Stödniväema i utkastet tili förordning bygger pä uppskattningar just nu, men ska preciseras senare. 

Grundstöd, förgröningsstöd och stöd tili unga jordbrukare helfinansieras av Europeiska unionen.


