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Enligt sändlista

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKASTET TI LL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRI NG AV 9 § I STATSRÅDETS FÖRORDNI NG OM NORDLI GT STÖD 2021
Jord- och skogsbruksministeriets livsmedelsavdelningen begär ert utlåtande om bifogade förslag. Tiden för att lämna utlätanden är bara tre veckor lång. Detta i syfte att man ville säkersställa att betalning av stöd ska ske enligt tidsplanen. Utlåtandena ska inlämnas senast 3.2.2022 i
första hand per e-post till adressen kirjaamo@ mmm.fi eller per brev till Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 STATSRÅDET.
Utlåtanden kan ges även av andra instanser än de som nämns i sändlistan och man uppmuntrar
att informera om möjligheten att ge utlåtanden. Ministeriets begäran om utlåtande och till det
hörande material finns också tillgängligt på ministeriets webbplats under rubriken
http://www.mmm.fi/sv/index/ministeriet/paremiss.html.
Denna begäran om utlåtande finns bara i elektronisk form.
Tilläggsuppgifter angående förordningsutkastet ger: konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo 02 951 62347, juha.vanhatalo@gov.fi samt special sakkunnige Pekka Pihamaa 02
951 62289, pekka.pihamaa@gov.fi .

Avdelningschef,
överdirektör

Minna-Mari Kaila

Konsultativ tjänsteman

Juha Vanhatalo

BI LAGOR: Utkast till statsrådets förordning om ändring av 9 § i statsrådets förordning om nordligt stöd
2021
Promemoria

SÄNDLI STA
Finansministeriet
Livsmedelsverket
NTM-centraler/Jordbruk och energi-enheter
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry
Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf
ProAgria Keskusten Liitto ry
ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund rf
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JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY

PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO (Helsinki)

PB 30, 00023 STATSRÅDET (Helsingfors)

PO Box 30, FI- 00023 GOVERNMENT, Finland (Helsinki)

puh. 0295 16 001
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Den undertecknade begäran om utlåtande finns i jord- och skogsbruksministeriets arkiv.
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JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET

Pro Memoria
xx.x.2022

Bilaga 1
UTKAST

STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV 9 § I STATSRÅDETS FÖRORDNING
OM NORDLIGT STÖD 2021
Allmänt
Systemet med stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen består av EU:s direkta helfinansierade stöd, delfinansierade kompensationsbidrag och jordbrukets miljöersättning
samt nationella stöd som kompletterar EU:s stödsystem. I C-stödregionerna i Mellersta och Norra Finland är nordligt stöd och kompensationsbidragets nationella tilläggsdel de viktigaste stödformerna.
Enligt artikel 142 i anslutningsfördraget har Europeiska kommissionen gett Finland
rätt att bevilja långvariga 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
på marknaden och bevara landsbygden levande och bidra till miljöskyddet.
Utbetalning av nordligt stöd bygger på kommissionens beslut om nordliga stöd enligt
artikel 142 i anslutningsfördraget. Det gällande beslutet om nordligt stöd var
K(2016)8419. Stödet för mjölkproduktion utbetalas i två poster på samma sätt som
tidigare. När produktionskvantiteten nu är kända tas beslut om storleken av det slutliga stödet. Enligt bestämmelserna i förordning 100/2021 kan produktionsstödet för
direktförsäljning av mjölk eller för mjölk som av sökanden köptes och godkändes för
marknadsföring 2021 uppgå till högst 161,2 miljoner euro.
Föreslagna ändringar
Det föreslås att statsrådets förordning om nordligt stöd 2021 ändras så att stödnivåer
för perioden x.xx.-xx.xx.2021 ändras eftersom de slutliga stödberättigande mjölkkvantiteterna specificeras utifrån beräkningen efter räkningsperiodens slut som följer:
Stödområde
C1
C2
C2 norr och skärgårdsområdena inom stödområdena C
C3 delområde P1
C3 delområde P2

cent/liter
x,x
x,x
x,x
x,x
x,x
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C3 delområdena P3 och P4
C4 delområde P4
C4 delområde P5

x,x
x,x
x,x

Finansministeriet, Livsmedelsverket, Landsbygds- och energienheterna vid närings-,
trafik- och miljöcentralerna, Jord- och skogsbruksproducenternas förbund MTK,
Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund SLC, Pro Agria rf och SLF rf har
uppmanats att komma med utlåtanden om utkastet till förordning. Av de inkomna utlåtandena….
Förordningen avses träda i kraft den x xxx 2022
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har inte statsfinansiella konsekvenser jämfört med användningen av anslag
för det stöd som betalas under moment 30.20.40 (nationellt stöd till jordbruket och
trädgårdsodlingen) har reserverats sammanlagt 332,00 miljoner euro 2021. 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 ändamålet.
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Statsrådets förordning UTKAST
om ändring av 9 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2020

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i statsrådets förordning om nordligt stöd 2020 (9/2020) 9 § 1 mom som följer:

9§
Produktionsstöd för mjölk

För mjölk som sökanden 2020 sålt för att marknadsföras och som godkänts för detta ändamål eller som sålts
genom direktförsäljning beviljas produktionsstöd till högst följande belopp:
Stödområde
cent/liter
C1
x,x
C2
x,x
C2 norr och skärgårdsområdena inom stödområdena C x,x
C3 delområde P1
xx,x
C3 delområde P2
xx,x
C3 delområdena P3 och P4
xx,x
C4 delområde P4
xx,x
C4 delområde P5
xx,x
——————————————————————————————
Denna förordning träder i kraft den xx xxx 2020.
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