
BEGÄRAN OM UTLÄTANDE 1 (2)

Maa- ja metsätalousministeriö 
Jord- och skogsbruksministeriet 
Ministry of Agriculture and Forestry

10.06.2019

Enligt sändlista

933/01.03/2019

BEGÄRAN OM UTLÄTANDE OM ÄNDRING AV JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS 
FÖRORDNING OM LAGRINGSSTÖDET FÖR TRÄDGÄRDSPRODUKTER

Jord- och skogsbruksministeriets livsmedelsavdelningen begär ert utlätande om bifogade för- 
slag. Utlätandena ska inlämnas senast 09.08.2019 i första hand per e-post tili adressen kir
jaamo/^ mmm.fi eller per brev tili Jord- och skogs-bruksministeriet, PB 30, 00023 STATSRÄ- 
DET.

Utlätanden kan ges även av andra instanser än de som nämns i sändlistan och man uppmuntra- 
ratt informera om möjligheten att ge utlätanden. Ministeriets begäran om utlätande och tili 
dethörande material finns ocksä tillgängligt pä ministeriets webbplats under rubri- 
kenhttp://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, juha.vanhatalo@mmm.fi samt överinspektör Veli-Pekka Reskola 02 951 62193, 
veli-pekka.reskola@mmm.fi .

Avdelningschef,
överdirektör

Konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo

BILAGOR: Utkast tili jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksmi
nisteriets förordning om lagringsstödet för trädgärdsprodukter 
Promemoria om utkastet tili förordning

SÄNDLISTA
Finansministeriet
Landsbygdsverket
Maa-ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry 
Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.
Pro Agria Keskusten Liitto ry
ProAgria Svenska Lantbrukssällskapens Förbund
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Trädgärdsförbundet r.f.

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



UTKAST
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV JORO- OCH 
SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRORDNING OM LAGRINGSSTÖDET FÖR TRÄDGÄRDSPRODUKTER

I 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om lagringsstödet för trädgärdsprodukter (777/2002) 
ingär bestämmelser om lagringsperioden under det ar dä stöd för lagring av trädgärdsprodukter enligt 12 § 
i lagen om nationella stöd tili jordbruket och trädgärdsodlingen (1559/2001) söks och under vilken 
sökanden ska föra lagerbokföring över de produkter som fin ns i sökandens lager. Ursprungligen inföll denna 
tidsperiod mellan den 15 oktober och den 31 december under vilken sökanden med en kubikmeters 
noggrannhet m aste föra uppdaterad lagerbokföring över de produkter som fin ns i sökandens lager. Genom 
förordning 1014/2011 ändrades startdatumet tili den 1 oktober.

I den nu föreslagna ändrade förordningen av jord- och skogsbruksministeriet finns bestämmelser om 
senareläggning av startdatumet tili den 1 november. Sökanden ska säledes föra lagerbokföring mellan den
1 november och den 31 december. Ändringen är motiverad eftersom lagringsstödets räkningsdagar ändras 
f ra n och med hösten 2019 sä att räkningsdagen i oktober faller bort. Samtidigt harmoniseras förordningens
2 § om lagerutrymmets besittning för en motsvarande period.

Ytterligare föresläs förordningens 6 § som gäller anmälan om utestäende gröda bli upphävd eftersom 
skördeperioden redan har löpt ut pä den ändrade första räkningsdagen i november.



UTKAST

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och 
skogsbruksministeriets förordning om lagringsstödet för trädgärdsprodukter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om lagringsstödet för trädgärdsprodukter 
(777/2002) 6 §, sarat

ändras 2 § 1 mom och 4 § 1 mom, av dem det sistnämnda momentet sädant det lyder i förordning 
1014/2011, som följer:

- §

Lagerutrymmets besittning

Lagerutrymmen skall vara i sökandens besittning mellan den 1 november och den 31 december 
under stödäret. Om sökanden inte äger lagret, skall tili ansökan fogas en utredning om 
besittningsrätt.

4§

Lagerbokföring

Sökanden skall föra uppdaterad lagerbokföring med en kubikmeters noggranhet över de produkter 
som mellan den 1 november och den 31 december under lagringsperioden det är dä stöd söks finns 
sökandens lager.


