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Enligt sändlista

BEGÄRAN OM UTLÄTANDE OM UTKAST TILL STATSRÄDETS FÖRORDNING OM TEMPO- 
RÄR ÄNDRING AV 13 OCH 15 § I STATSRÄDETS FÖRORDNING OM GRUNDSTÖD, FÖRGRÖ- 
NINGSSTÖD OCH STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE

Jord- och skogsbruksministeriet uppmanar instansema 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 förordning kan ändras inom utsatt tid.

Utlätandena skickas senast 30.7.2018 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 (t.o.m. 
med den 18 juli 2018)
konsultativ tjänsteman Pia Lehmusvuori, tfn 0295 16 2207, e-post: pia.lehmusvuori@mmm.fi 
(t.o.m. med den 20 juli 2018)
konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo, tfn 02951 62347, e-post: juha.vanhatalo@mmm.fi.

Ställföreträdande avdelningschef Taina Vesanto
Lantbruksräd

Konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska

BILAGOR:
-Utkast tili statsrädets förordning om temporär ändring av 13 och 15 § i statsrädets förordning 
om grundstöd, förgröningsstöd och stöd tili unga jordbrukare och sammanfattning
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Ministeriets begäran om utlätande finns ocksä att fä pä ministeriets vvebbplats under rubriken Pä remiss

SÄNDLISTA
Miljöministeriet 
Älands landskapsregering 
Landsbygdsverket 
Livsmedelssäkerhetsverket
Närings-, trafik- och miljöcentralema/enhetema för landsbygd och energi
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducentema MTK rf
Svenska Lantbruksproducentemas Centralförbund SLC rf
ProAgria Keskusten Liitto
Svenska lantbrukssällskapens förbund rf
Maaseudun Kehittäjät ry

Den undertecknade begäran om utlätande finns i jord- och skogsbruksministeriets arkiv.
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Utkast 12.7.2018

Statsrädets förordning om temporär ändring av 13 och 15 § i statsrädets förordning om 
grundstöd, förgröningsstöd och stöd tili unga jordbrukare

I enlighet med statsrädets beslut
ändras temporärt i statsrädets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd tili unga 
jordbrukare (234/2015) 15 § 1 mom., sädant det lyder i förordning 123/2018, och 
fogas temporärt tili 13 §, sädan den lyder i förordning 123/2018, ett nytt 5 mom. som följer:

13 §
Mängsidigare odling i anslutning tili förgröningsstöd

Vid bedömning av huruvida kravet pä diversifiering av grödor uppfylls i landskapen Egentliga 
Finland, Nyland eller Äland betraktas en trädesareal som används för bete eller bärgas som i artikel 
44.4 i stödförordningen avsedd gröda.

15 §
Arealer med ekologiskt fokus i anslutning tili förgröningsstöd

Trädesareal som hör tili areal med ekologiskt fokus fär inte användas för jordbruksproduktion och 
arealema ska bevaras som trädesareal frän den 1 januari tili den 15 augusti. Trädesareal som hör tili 
areal med ekologiskt fokus fär dock användas för bete eller bärgas. Växtskyddsmedel fär inte 
användas pä trädesarealema frän den 1 januari tili den 15 augusti.

Denna förordning träder i kraft den x xxx 2018 och gäller tili utgängen av 2018. Den tillämpas dock 
frän och med den 1 januari 2018.

Helsingfors den 2018

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman Suvi Ruuska



Utkast 12.7.2018

S ammanfattning

STATSRÄDETS FÖRORDNING OM TEMPORÄR ÄNDRING AV 13 OCH 15 § I 
STATSRÄDETS FÖRORDNING OM GRUNDSTÖD, FÖRGRÖNINGSSTÖD OCH STÖD 
TILL UNGAJORDBRUKARE

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 j ordbrukspolitiken 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 utfardats 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. Tili 13 § ska fogas temporärt ett nytt 5 mom. Vid bedömning av huruvida kravet pä 
diversifiering av grödor uppfylls i landskapen Egentliga Finland, Nyland eller Äland betraktas en 
trädesareal som används för bete eller bärgas som i artikel 44.4 i stödförordningen avsedd gröda.

Förordningens 15 § 1 mom. ska ändras temporärt sä att trädesareal som hör tili areal med ekologiskt 
fokus fär användas för bete eller bärgas.

Förordningen ska gälla tili utgängen av 2018.

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


