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Enligt sändlista

BEGÄRAN OM UTLÄTANDE OM UTKASTET TILL STATSRÄDETS FÖRORDNING OM;

1) ÄNDRING AV 20 § I STATSRÄDETS FÖRORDNING OM NORDLIGT STÖD 2018

2) ÄNDRING AV 5 § I STATSRÄDETS FÖRORDNING OM NATIONELLT STÖD TILL 
SÖDRA FINLAND 2018

Jord- och skogsbruksministeriets livsmedelsavdelningen begär ert utlätande om bifogade för- 
slag. Utlätandena ska inlämnas senast 1.8.2018 i första hand per e-post tili adressen kirjaamo@ 
mmm.fl eller per brev tili Jord- och skogsbruksministeriet, 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 samt överinspektör Veli-Pekka Reskola 
02 951 62193, veli-pekka.reskola@mmm.fi och specialsakkunnig Pekka Pihamaa 02 951 
62289 pekka.pihamaa@mmm.fi.

Avdelningschef, 
överdirektör

A ^Konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo

BILAGOR: Utkast tili statsrädets förordning om ändring av 20 § i statsrädets förordning om nordligt stöd 
2018
Utkast tili statsrädets förordning om ändring av 5 § i statsrädets förordning om nationellt stöd
tili Södra Finland 2018
Promemorior om utkastena tili förordningar

SÄNDLISTA
Finansministeriet
Landsbygdsverket
NTM-centraler/Jordbruk och energi-enheter
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Maa-ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry
Svenska Lantbruksproducentemas centralförbund SLC rf
ProAgria Keskusten Liitto ry
ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund rf
Handelsträdgärdsfbrbundet ry
Trädgärdsförbundet ry

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



UTKAST Tl LL PROMEMORIA xx.x.2018

STATSRÄDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING 20 § I STATSRÄDETS FÖRORDNING OM NORDLIGT 
STÖD 2018

Allmänt

Systemet med stöd tili jordbruket och trädgärdsodlingen bestär av EU:s direkta helfinansierade 
stöd, delfinansierade kompensationsbidrag och jordbrukets miljöstöd samt nationella stöd som 
kompletterar EU:s stödsystem. I C-stödregionerna i Mellersta och Norra Finland är nordligt stöd 
den viktigaste stödformen. I omrädetför nordligt stöd betalas därtill vissa nationella stöd, 
säsom stöd tili bihushällningen.

Enligt artikel 142 i anslutningsfördraget har Europeiska kommissionen gett Finland rätt att 
bevilja längvariga nationella stöd för att jordbruket ska kunna fortsätta i de nordliga regionerna. 
Nordligt stöd är i synnerhet avsett för att stödja den traditionella primärproduktionen och 
förädlingen, förbättra strukturerna för produktion, saluföring och förädling av 
jordbruksprodukter samt för att underlätta lansering av produkterna pä marknaden och bevara 
landsbygden levande och bidra tili miljöskyddet.

Utbetalning av nordligt stöd bygger pä kommissionens beslut om nordliga stöd enligt artikel 
142 i anslutningsfördraget. Det gällande beslutet om nordligt stöd är C(2016)8419. Enligt 
beslutet har produkterna som berättigar tili nordligt stöd indelats i grupper med begränsningar 
som gäller stödets maximibelopp och maximiantalet understödda enheter.

Med stöd av 11 § i lagen om nationella stöd tili jordbruket och trädgärdsodlingen (1559/2001) 
betalas det nordligt stöd 2018 i enlighet med statsrädets förordning 79/2018 i form av stöd för 
växthusproduktion och lagringsstöd för trädgärdsprodukter. Stödet för över sju mänader läng 
odling uppgär tili 9,1 €/m2 och för kortvarig odling (2-7 mänader) tili 3,1 €/m2. När det gäller 
bäda stödtyperna var enhetsstödet lägre än är 2017.

Utgäende frän ansökningarna om växthusproduktion vären 2018 är växthusproduktionens 
sammanlagda areal ca xx ha inom stödregionen C. Detta är ungefär xxx hektar större/mindre än 
väntat.

Föreslagna ändringar

Stödbeloppet som räknats utgäende frän den stödberättigande faktiska arealen för 
växthusproduktion enligt stödniväerna i statsrädets förordning 79/2018 uppgär tili xx,xx euro. 
Därför föresläs det en sänkning/högning av niväerna för enhetsstöd, vilket innebär att stödet 
för över sju mänader läng odling ska uppgä tili xx,x €/m2 och för kortvarig odling (2-7 mänader) 
tili xx,x €/m2. Efter de föreslagna ändringarna är stödbeloppet xx,xx euro. Ändringen 
säkerställer att stödmängden motsvarar sä bra som möjligt den planerade totalmängden.



Finansministeriet, Landsbygdsverket, Landsbygds- och energienheterna vid närings-,trafik- och 
miljöcentralerna, Jord- och skogsbruksproducenternas förbund MTK, Svenska 
Lantbruksproducenternas centralförbund SLC, ProAgria Keskusten Liitto ry, ProAgria Svenska 
lantbrukssällskapens förbund rf., Handelsträdgärdsförbundet ry och Trädgärdsförbundet ry 
har uppmanats att komma med utlätanden om utkastettill förordning. Utlätandena...

Förordningen avses träda i kraft den xx xxxx 2018.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget har inte statsfinansiella konsekvenser jämfört med användningen av anslag för det 
stöd som betalas under moment 30.20.40 (nationellt stöd tili jordbruket och trädgärdsodlingen) 
i statsbudgeten i enlighet med statsrädets förordning 79/2018. Under detta moment 30.20.40 
har är 2018 reserverats sammanlagt 325,40 miljoner euro för nationella stöd tili jordbruket och 
trädgärdsodlingen. I momentet ingär ocksä ett bemyndigande utgäende f ra n vilket andra 
stödbeslut 2018 fär leda tili högst 30,00 miljoner euro Stora utgifter som betalas med anslag 
2019 och framät.

Enligt uppskattningarna behövs det 294,5 miljoner euro för det nordliga stödet är 2018. 
Anslaget som behövs för nordligt stöd har tagits i beaktande när förslaget tili fördelning av 
anslaget under momentet Nationellt stöd tili jordbruket och trädgärdsodlingen togs fram. Med 
hänsyn tili de övriga objekt som finansieras med medel under moment 30.20.40 uppskattas det 
att anslaget och rätten att bevilja stöd ärtillräckligt Stora för ändamälet.



Statsrädets förordning om ändring av 20 § i statsrädets förordning om Statsrädets 
förordning om nordligt stöd 2018 UTKAST

I enlighet med statsrädets beslut,

ändras i statsrädets förordning om nordligt stöd 2018 (79/2017) 20 § 1 mom. som följer:

20 §

Beloppet av och förskott pä stöd för växthusproduktion

Stöd för växthusproduktion beviljas högst tili följande belopp:

Odlingssäsong euro/m2

Kort: minst 2 män. men högst 7 män. x,x

Läng: över 7 män. x,x

Denna förordning träder i kraft den xx xxxxx 2018.



PROMEMORIA UTKAST

STATSRÄDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV 5 § I STATSRÄDETS 
FÖRORDNING OM NATIONELLT STÖD TILL SÖDRA FINLAND 2018

Allmänt

Det nationella stödet tili Södra Finland utbetalas pä grundval av Europeiska 
kommissions beslut (K(2014) 510. Genom kommissionens beslut är stödet tili 
trädgärdsodlingen (stödet för växthusproduktion och lagringsstödet för 
trädgärdsprodukter) begränsat tili högst 11,82 miljoner euro är 2018.

Med stöd av 11 § i lagen om nationella stöd tili jordbruket och trädgärdsodlingen 
(1559/2001) betalas det nationella stödet tili Södra Finland i enlighet med statsrädets 
förordning 78/2018 i form av stöd för växthusproduktion och lagringsstöd för 
trädgärdsprodukter. Stödet för över sju mänader läng odling uppgär tili 8,9 €/m2 och 
för kortvarig odling (2-7 mänader) tili 3,0 €/m2. När det gäller bäda stödtypema var 
enhetsstödet lägre än är 2017. Stödet för växthusproduktionen är begränsat tili 
sammanlagt 11,15 miljoner euro.

Utgäende frän ansökningama om växthusproduktion vären 2018 är 
växthusproduktionens sammanlagda areal ca xx ha inom stödregionen AB. Detta är 
ungefar xxx hektar större/mindre än väntat.

De föreslagna ändringarna av nivan for enhetsstöd

Stödbeloppet som räknats utgäende frän den stödberättigande faktiska arealen för 
växthusproduktion enligt stödniväema i statsrädets förordning 78/2018 uppgär tili 
xx,xx euro. Därför föresläs det en sänkning/högning av niväema för enhetsstöd, vilket 
innebär att stödet för över sju mänader läng odling ska uppgä tili xx,x €/m2 och för 
kortvarig odling (2-7 mänader) tili xx,x €/m2. Efter de föreslagna ändringarna är 
stödbeloppet xx,xx euro.

Finansministeriet, Landsbygdsverket, Landsbygds- och energienhetema vid närings- 
,trafik- och miljöcentralema, Jord- och skogsbruksproducentemas förbund MTK, 
Svenska Lantbruksproducentemas centralförbund SLC, ProAgria Keskusten Liitto ry, 
ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund rf, Handelsträdgärdsförbundet ry och 
Trädgärdsförbundet ry har uppmanats att koirana med utlätanden om utkastet tili 
förordning. Utlätandena...

Förordningen avses träda i kraft den xx xxxx 2018.



Ekonomiska konsekvenser

Förslaget har inte nägra statsfmansiella konskevenser jämfört med 
anslagsanvändningen enligt statsrädets fdrordning 78/2018. Under moment 30.20.40 i 
statsbudgeten (nationellt stöd tili jordbruket och trädgärdsodlingen) bar reserverats 
sammanlagt 325,40 miljoner euro 2018. Momentet innehäller ocksä en fullmakt att 
övriga stödbeslut 2018 fär medföra max. 30,0 miljoner euro Stora utgifter som är 
avsedda att betalas frän 2019 ärs och de därefter följande ärens anslag.

Enligt uppskattningama behövs det 23,21 miljoner euro för det nationella stödet tili 
Södra Finland är 2018. Med beaktande av 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 ändring av 5 § i statsrädets förordning om nationellt 
stöd tili södra Finland 2018 UTKAST

I enlighet med statsrädets beslut,

ändras i statsrädets förordning om nationellt stöd tili Södra Finland 2018 (78/2018) 5 § 1 mom. som 
följer:

5§

Beloppet av och förskott pä stöd för växthusproduktion 

Stöd för växthusproduktion beviljas högst tili följande belopp:

Odlingssäsong euro m2

Kort: minst 2 män., men högst 7 män. x,x 

Läng: över 7 män. x,x

Denna förordning träder i kraft den x xxxx 20 lx.


