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Enligt sändlista

BEGÄRAN OM UTLÄTANDE OM UTKASTET TILL STATSRÄDETS FÖRORDNING OM ÄND- 
RING AV STATSRÄDETS FÖRORDNING OM NORDLIGT STÖD 2018

Jord- och skogsbruksministeriets livsmedelsavdelningen begär ert utlätande om bifogade för- 
slag. Tiden för att lämna utlätanden är bara en vecka läng. Detta i syfte att man ville säkerställa 
att betalning av stöd ska ske enligt tidsplanen. Utlätandena ska inlämnas senast 16.10.2018 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 Vanhatalo 02 
951 62347, iuha.vanhatalo@mmm.fi samt Special sakkunnige Pekka Pihamaa 02951 62289, 
mika.survonen@mmm.fi

Avdelningschef,
Överdirektör

Konsultativ tjänsteman

BILAGOR: Utkast tili statsrädets förordning om ändring av statsrädets förordning om nordligt stöd 2018 
Promemoria om utkastet tili förordning
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Finansministeriet 
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Svenska Lantbruksproducentemas centralförbund SLC r.f.
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ProAgria Keskusten Liitto
ProAgria Svenska Lantbrukssällskapens Förbund

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



Bilaga 1JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Pro Memoria
xx.x.2018

UTKAST

STATSRÄDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV STATSRÄDETS FÖRORDNING OM 
NORDLIGT STÖD 2018

Allmänt

Systemet med stöd tili jordbruket och trädgärdsodlingen bestär av EU:s direkta helfl- 
nansierade stöd, delfinansierade kompensationsbidrag och jordbrukets miljöstöd 
samt nationella stöd som kompletterar EU:s stödsystem. I C-stödregionema i Mel- 
lersta och Norra Finland är nordligt stöd och kompensationsbidragets nationella till- 
äggsdel de viktigaste stödformema. I omrädet för nordligt stöd betalas därtill vissa 
nationella stöd, säsom stöd tili renhushällningen.

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 regionema. Nordligt stöd är i synnerhet avsett för att stödja den traditionella 
primärproduktionen och förädlingen, förbättra strukturema för produktion, saluföring 
och förädling av jordbruksprodukter samt för att underlätta lansering av produktema 
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 
K(2016)8419.

Föreslagna ändringar

Förordningen om nordligt stöd 2018 ändras i fräga om betalning av den tilläggsfi- 
nansiering som jordbruket fätt pä grund av de exceptionella förhällandena under ve- 
getationsperioden 2018, tili jordbrukama. Genom denna förordningsändring tilldelas 
bara en del av den helhet som genomförs.

Bland stödberättigande grödor i systemet med nordligt stöd enligt 5 § i förordningen 
tas in värvete som pä ett särskilt sätt lidit av vädret under vegetationsperioden 2018. 
För värvete betalas x euro per hektar i stöd. Denna ändring leder tili att behovet av 
stöd uppgär tili sammanlagt x miljoner euro. För vete betalas ett likadant stöd även i 
omrädet AB i Södra Finland. Pä grund av att vete tas in bland de stödberättigande 
grödoma i systemet med nordligt hektarstöd är det nödvändigt att ordna en ny riktad 
stödansökan för veteodlare i omrädet C.

Produktionsstödet för mjölk per liter enligt 9 § i förordningen höjs för den mjölk som 
släppts ut pä marknaden i november. Dä hälls stödniväema för 1.1.2018 - 31.10.2018 
och för 1.12.2018 - 31.12.2018 pä dagens nivä och för 1.11.2018—30.11.2018 gäller 
följande nya ändrade stödniväer:

Stödomräde
1.1.-31.10. och
1.12.-31.12.
cent/liter

1.11.-31.11.
cent/liter
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Cl 7,3 x,x
C2 8,0 x,x
C2 norr och skärgärdsomrädena 
inom stödomrädena C

9,0
x,x

C3 delomräde P1 12,0 x,x
C3 delomräde P2 13,7 x,x
C3 delomrädena P3 och P4 16,3 x,x
C4 delomräde P4 21,0 x,x
C4 delomräde P5 30,2 x,x

Enligt bestämmelsema i förordning 79/2018 kan produktionsstödet för direktförsälj- 
ning av mjölk eller för mjölk som av sökanden köptes och godkändes för marknads- 
föring 2018 uppgä tili högst 161,2 miljoner euro. Detta maximibelopp höjs med x 
miljoner euro tili xxx,x miljoner euro.

Stödniväema för de djurenhetsspecifika stöden enligt 10 § och 11 § i förordningen 
höjs. Förskottsprocentema i 17 § i förordningen ska ocksä höjas. Genom denna änd- 
ring ökar efterfrägan pä stöd med sammanlagt ca x miljoner euro.

Stödnivän för frän produktionen frikopplade stöd för svin- och fjäderföhushällning 
enligt 18 § i förordningen höjs. Avsikten är att höja stödniväema i alla stödomräden 
och för alla gärdsstorlekar med ett belopp som pä grund av de fastställda referens- 
kvantitetema motsvarar samma produktionsomfattning. F örskottsprocentema höjs 
ocksä.

Finansministeriet, Landsbygdsverket, Landsbygds- och energienhetema vid närings-, 
trafik- och milj öcentralerna, Jord- och skogsbmksproducentemas förbund MTK och 
Svenska Lantbmksproducentemas centralförbund SLC har uppmanats att komma 
med utlätanden om utkastet tili förordning. Tiden för att lämna utlätanden var hara 
tvä veckor läng. Detta i syfite att man ville säkerställa att betalning av stöd ska ske 
enligt tidsplanen. Av de inkomna utlätandena....

Förordningen avses träda i kraft den x xxx 2018

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget ökar användningen av anslaget som bestämts genom statsrädets förordning 
79/2018 med ca x,x miljoner euro. Under moment 30.10.44 i statens andra tilläggs- 
budget har anvisats sammanlagt x,x miljoner euro för att avhjälpa de ekonomiska 
svärigheter som följt av de svära förhällandena under vegetationsperioden.

De övriga utgifitema enligt förordning 79/2018 täcks med anslaget pä sammanlagt 
325,4 miljoner euro under moment 30.20.40 (nationellt stöd för jordbruket och träd- 
gärdsodlingen) i statsbudgeten 2018.1 momentet ingär ocksä ett bemyndigande utgä- 
ende frän vilket andra stödbeslut för nordligt stöd 2018 fär föranleda pä högst 30,0 
miljoner euro Stora utgifter som betalas med anslag 2019 och framät.



UTKAST

Statsrädets förordning om ändring av statsrädets förordning om Statsrädets förordning om nordligt stöd 2018 

I enlighet med statsrädets beslut,

ändras i statsrädets förordning om nordligt stöd 2018 (79/2018) 5 § 1 mom., 9 § 1 och 4 mom., 10 § 3 mom„ 
17 § 7 mom. och 18 § som följer:

5§

Det nordliga hektarstödets belopp

För odling pä äker som under vegetationsperioden 2018 används tili produktion som avses nedan 
beviljas det nordligt hektarstöd tili högst följande belopp:

Stödomrädena Cl och C2 samt C2 norr och skärgärdsomrädena inom stödomrädena C euro/ha 

Varvete

Räg

Sockerbeta
Stärkelsepotatis

xx

75
100
100

Stödomrädena Cl, C2, C2 norr, C3 och C4 euro/ha 
Frilandsgrönsaker 350
Stödomrädena Cl och C2 euro/ha 
Proteinväxtbeständ 45

9§

Produktionsstöd for mjölk

För produktion av mjölk som sökanden 2018 sält för att 
marknadsföras och som godkänts för detta ändamäl eller för 
produktion av mjölk för direktförsäljning kan produktionsstöd för 
mjölk beviljas tili högst följande belopp:

Stödomräde

Cl 7,3 x,x

C2 8,0 x,x

1.1.-31.10. och
1.12.-31.12.
cent/liter

1.11.-30.11.
cent/liter



C2 norr och skärgärdsomrädena inom stödomrädena C 9,0 XX,X

C3 delomräde P1 12,0 XX,X

C3 delomräde P2 13,7 XX,X

C3 delomrädena P3 och P4 16,3 XX,X

C4 delomräde P4 21,0 XX,X

C4 delomräde P5 30,2 XX,X

Nordligt stöd kan beviljas utifrän mängden mjölk tili ett belopp av sammanlagt högst xxx,x 
miljoner euro. Om det stödbelopp som beräknas utifrän den mjölkmängd som berättigar tili stöd 
överskrider det nämnda maximibeloppet, sänks stödet per enhet..

10 §

Stöd som beviljas per djurenhet

Stöd beviljas tili högst foljande belopp per djurenhet:

Stödomräde 
/stöd i euro

C2 norr och C3 C3 C4 C4
Cl C2 skärgärdsomrädena delomrädena delomrädena delomräde delomräde

inom stödomrädena C P1 och P2 P3 ja P4 P4 P5
Dikoroch 
dikokvigor

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Tjurar och 
stutar (6 
män.- under 
20 män.)

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Tackor XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Hongetter XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

17 §

Bestämmande av förskott pä produktionskopplat husdjursstöd

För stödberättigande djur betalas förskott pä stödet tili 75 procent.



18 §

Beloppet av och förskott pä frän produktionen frikopplat stöd

Frän produktionen frikopplat stöd för 2018 kan med stöd av den referenskvantitet som producenten 
förfogar över den 1 september 2018 beviljas per djurenhet som ingär i referenskvantiteten högst 
enligt följande:

Stödomräde euro
Cl xxx
C2 xxx
C2 norr och skärgärdsomrädena inom stödomrädena C xxx 
C3 och C4 xxx

Om det gärdsspecifika antalet djurenheter i referenskvantiteten inom stödomräde Cl överstiger 146 
enheter, inom stödomräde C2 överstiger 170 enheter, inom stödomräde C2 norra och 
skärgärdsomrädena inom stödomrädena C överstiger 200 enheter, inom stödomräde C3 överstiger 
200 enheter eller inom stödomräde C4 överstiger 200 enheter, kan frän produktionen frikopplat stöd 
beviljas högst tili följande belopp per djurenhet tili den del deras antal överstiger ovannämnda 
gränser:

Stödomräde euro
Cl xx
C2 xx
C2 norr och skärgärdsomrädena inom stödomrädena C xx 
C3 ja C4 xx

Förskott pä frän produktionen frikopplat stöd kan beviljas tili xx procent av det stödbelopp som 
beräknats utifrän den referenskvantitet som sökanden förfogade över den 1 mars 2018.


