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Jakelussa mainitut

LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA SOKERIJUURIKKAAN 
VILJELIJÖILLE VUODELTA 2020 MAKSETTAVASTA KANSALLISESTA TUESTA

Maa-ja metsätalousministeriön ruokaosasto pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnok
sesta. Lausuntoaika on lyhennetty neljään viikkoon hakuaikataulujen varmistamiseksi. Lau
sunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 3.12.2019 ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen 
kirjaamo@mmm.fi tai kirjeitse osoitteeseen maa-ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VAL
TIONEUVOSTO.

Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut tahot ja tietoa lausunnon antomah- 
dollisuudesta kannustetaan välittämään edelleen. Lausuntopyyntö on myös maa-ja metsä

talousministeriö kotisivuilla; http://www.mmm.fi/fi/index/ministerio/lausunnolla.html.

Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä.

Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo 02 951 62347, juha.vanha- 
talo@mmm.fi sekä erityisasiantuntija Mika Survonen 02951 62215, mika.survonen@mmm.fi..

Osastopäällikkö,
ylijohtaja

Neuvotteleva virkamies

Mjjirfa-Mari Kaila

(L\U-b
Juha Vanhatalo

LIITTEET: Valtioneuvoston asetusluonnos sokerijuurikkaan viljelijöille vuodelta 2020 maksettavasta kan
sallisesta tuesta 
Muistioluonnos

JAKELU valtiovarainministeriö 
Ruokavirasto
Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskukset/Maaseutu ja energia-yksiköt 
Maa-ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry 
Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf 
ProAgria Keskusten Liitto ry
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Muistio LUONNOSMAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ

VALTIONEUVOSTON ASETUS SOKERIJUURIKKAAN VILJELIJÖILLE VUODELTA 
2020 MAKSETTAVASTA SOKERIJUURIKKAAN KANSALLISESTA TUESTA

1. Yleisperustelut

Maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) 
N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoa
misesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 
artiklan 214 mukaan Suomi saa myöntää sokerijuurikkaan viljelijöille kansallista tu
kea enintään 350 euroa hehtaaria ja markkinointivuotta kohden. Sokerijuurikkaan 
viljelyn kannattavuusedellytysten ja viljelyhalukkuuden turvaamiseksi vuodelta 2020 
tukea ehdotetaan maksettavaksi xxx euroa hehtaarilta.

Valtion ja maataloustuottajien keskusjärjestöjen (MTK ja SLC) maa-ja puutarhata
louden kansallisen tuen neuvottelijat käsittelivät vuoden 2020 kansallisten tukien ja- 
koehdotusta loppuvuoden 2019 aikana. Jakoehdotus allekirjoitettiin xx.xx.2019. Ase
tuksessa ehdotettu tuki on jakoehdotuksen mukainen.

Asetusluonnoksesta on pyydetty lausuntoa valtiovarainministeriöltä, Ruokavirastolta, 
Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksien Maaseutuja energia -yksiköiltä, Maa- 
ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry:ltä, Svenska Lantbruksproducenternas 
centralförbund SLC r.f.dtä Pro Agria Keskusten Liitto ry:lta, ProAgria Svenska lant- 
brukssällskapens förbund rf:ltä ja Sucros Oy:ltä. Lausuntoaika oli lyhennetty neljään 
viikkoon hakuaikataulujen varmistamiseksi. Saaduista lausunnoista..

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan xx päivänä xxxxkuuta 2020.

2. Yksityiskohtaiset perustelut

1 § Asetuksen 1 §:ssä säädettäisiin asetuksen yleisestä tarkoituksesta. Tarkoitus 
olisi maksaa maa-ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6 
§:n 3 kohdassa tarkoitettuna muuna kansallisena tukena voidaan sokerijuurikkaan 
viljelijöille hehtaarikohtaista tukea vuodelta 2020. Tuen maksu on mahdollistettu 
maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) 
N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoa
misesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 
1308/2013 214 artiklassa ja sen enimmäismääräksi on säädetty 350 euroa hehtaa
rilta.

2 § Asetuksen 2 §:ssä säädettäisiin tuen myöntämisen perusteista. Tuki maksettaisiin 
sen sokerintuotantoon käytettävän sokerijuurikasalan perusteella, jonka viljelijä on 
vuonna 2020 ilmoittanut viljelijätukihakemuksessaan. Lisäksi huomioitaisiin mah
dollisessa valvonnassa hyväksytty viljelyala niin, että jos valvonnassa hyväksytty ala 
olisi ilmoitettua pienempi, tuki maksettaisiin valvonnassa hyväksytyn viljelyalan pe
rusteella. Tuen määräksi säädettäisiin enintään xxx euroa hehtaarilta.
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3 § Asetuksen 3 §:ssä ehdotetaan asetuksen voimaantulopäiväksi xx.1.20120.

2 Taloudelliset vaikutukset

Valtion talousarvion momentilla 30.20.40 (maa-ja puutarhatalouden kansallinen 
tuki) on vuonna 2020 osoitettu varat yhteensä xxx,xx miljoonan euron suuruiseen 
maa-ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen. Muut momentilta 30.20.40 rahoitetta
vat kohteet huomioon ottaen määrärahan arvioidaan riittävän ehdotettuun tarkoituk
seen.



Valtioneuvoston asetus LUONNOS

sokerijuurikkaan viljelijöille vuodelta 2020 maksettavasta kansallisesta tuesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maa-ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun 
lain (1559/2001) 4 §:n 2 momentin, 7 §:n 1 momentin ja 9 §:n 3 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä ovat 
4 §:n 2 momentti laissa 457/2010 ja 9 §:n 3 momentti laissa 1446/2006, seuraavasti:

1§

Yleistä

Maa-ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:n 3 kohdassa tarkoitettuna 
muuna kansallisena tukena voidaan sokerijuurikkaan viljelijöille maksaa maataloustuotteiden yhteisestä 
markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja 
(EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 
1308/2013 214 artiklassa tarkoitettua kansallista tukea vuodelta 2020 siten kuin 2 §:ssä säädetään.

2 §

Tuen myöntämisen perusteet

Tuki maksetaan sen sokerintuotantoon käytettävän sokerijuurikasalan perusteella, jonka viljelijä on vuonna 
2020 ilmoittanut viljelijätukihakemuksessaan. Jos valvonnassa hyväksytty viljelyala on tätä pienempi, tuki 
maksetaan kuitenkin valvonnassa hyväksytyn viljelyalan perusteella.

Sokerijuurikkaan viljelijöille voidaan maksaa kansallista tukea enintään xxx euroa hehtaarilta.

3 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan xx päivänä tammikuuta 2020.


