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Enligt sändlista

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKASTET TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM
TRANSPORTSTÖD FÖR SOCKERBETA 2021

Jord- och skogsbruksministeriets livsmedelsavdelningen begär ert utlåtande om bifogade för-
slag. Utlåtandena ska inlämnas senast 4.1.2022 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 Van-
hatalo 02 951 62347, juha.vanhatalo@gov.fi och speciell sakkunnige Mika Survonen 02
951 62215, mika.survonen@gov.fi .

Avdelningschef,
Överdirektör Minna-Mari Kaila

Konsultativ tjänsteman Juha Vanhatalo

BILAGOR:  Utkast till statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2021
Promemoria om utkast till förordning

SÄNDLISTA
Finansministeriet
Livsmedelsverket
NTM-centraler/Jordbruk och energi-enheter
Maa- ja metsätaloustuottajain keskuslii tto MTK ry
Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf
ProAgria Keskusten Liitto ry
ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund rf
Sucros Ab
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Den undertecknade begäran om utlåtande finns i jord- och skogsbruksministeriets arkiv. 
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JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET PROMEMORIA BILAGA 1    UTKAST 

         X.X.2022 

 

 

STATSRÅDETS FÖRORDNING OM TRANSPORTSTÖD FÖR SOCKERBETA 2021 

1. Allmänt  
 
För att se till att det finns lönsamma förutsättningar för produktion av sockerbeta och att Fin-
lands enda sockerfabrik har tillgång till råvara ska för produktion av sockerbeta betalas trans-
portstöd ännu från året 2021.  
 
Finansministeriet, Livsmedelsverket, enheterna för landsbygd och energi vid närings-, trafik- 
och miljöcentralerna, Jordbruksproducenternas centralförbund MTK, Svenska Lantbrukspro-
ducenternas centralförbund SLC,  ProAgria Keskusten Liitto ry, ProAgria Svenska lantbrukssäll-
skapens förbund rf och Sucros Oy har uppmanats komma med utlåtanden.  Utlåtanden har 
lämnats av ….   

2. Detaljmotivering 

1 § Tillämpningsområde. Stödet ska betalas som annat nationellt stöd enligt 6 § 3 punkten i 
lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001). 

2 § Bestämmande av stöd. Det föreslås att transportstödet uppgår till x,xx–xx,xx euro per ton 
beroende på transportvägens längd. Transportstöd ska beviljas jordbrukare som har odlat 
sockerbeta under vegetationsperioden 2021. Stödet ska betalas utifrån mängden kvotsocker 
enligt jordbrukarens odlingskontrakt regleringsåret 2021/2022 samt transportvägens längd. 
Transportvägens längd bestäms enligt det genomsnittliga avståndet från olika leveransplatser 
till fabriken längs den kortaste trafikerbara vägen. 

3 § Beviljande och betalning av stöd. Stödet betalas i form av stöd av mindre betydelse, s.k. de 
minimis-stöd (kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013).  Enligt förordningen får de mini-
mis-stödets totalbelopp per stödmottagare inte överskrida  maximala beloppet  i artikel 3.2  
under en tid på tre beskattningsår. Detta belopp innehåller alla stöd av mindre betydelse som 
sökanden beviljats under en tid på tre beskattningsår. En ytterligare begränsning är att det 
sammanlagda beloppet av alla stöd av mindre betydelse som sökanden beviljats under en tid 
på tre beskattningsår inte får överskrida det maximala beloppet på 200 000 euro i artikel 3.2 i 
kommissionens förordning (EU) nr  1407/2013.  

4 § Ikraftträdande. Förordningen avses träda i kraft den x xxx 2022. 
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Bilaga  BELOPPET AV TRANSPORTSTÖD FÖR SOCKERBETA. Transportstödet uppgår till x,xx–
xx,xx euro per ton beroende på transportvägens längd. Stödet höjs enligt transportvägens 
längd upp till xx km.  

 

3.  Ekonomiska konsekvenser  

Under moment 30.20.40 i statsbudgeten (nationellt stöd till jordbruket och trädgårdsod-
lingen) har reserverats sammanlagt 332,00 miljoner euro 2022.  Med hänsyn till de övriga ob-
jekt som finansieras med medel under moment 30.20.40 uppskattas det att anslaget och rät-
ten att bevilja stöd är tillräckligt stora för ändamålet. 
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     UTKAST 
 

Statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2021  

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 1 mom. och 15 § 3 mom. i lagen om nat-
ionella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001): 

1 § 

Tillämpningsområde 

Som annat nationellt stöd enligt 6 § 3 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och träd-
gårdsodlingen (1559/2001) kan till sockerbetsodlare betalas transportstöd för sockerbeta 2021 i en-
lighet med vad som föreskrivs i denna förordning. 

2 § 

Bestämmande av stöd 

Stöd beviljas en sökande som har odlat sockerbeta under vegetationsperioden 2021. Stödet bestäms i 
enlighet med bilagan utifrån mängden polsocker och transportsträckan enligt leverensantal för mark-
nadsåret 2021/2022. Mängden polsocker beräknas genom att mängden rena sockerbetor, uttryckt i 
ton, multipliceras med betornas sockerhalt som bestämts med den polarimetriska metoden. Trans-
portsträckan är det genomsnittliga transportavståndet från sockerbetornas olika leveransplatser till 
fabriken längs den kortaste trafikerbara vägrutten.  

3 § 

Beviljande och betalning av stöd 

Stöd beviljas som stöd av mindre betydelse enligt artikel 3 i kommissionens förordning (EU) nr 
1408/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funkt-
ionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn. En förutsättning för beviljande av stöd 
är att summan av de stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn som beviljats en sökande under 
en tidsperiod som omfattar det skatteår då stöd av mindre betydelse beviljas och de två närmast före-
gående skatteåren (referensperiod) inte överskrider maximibeloppet enligt artikel 3.2 i den förord-
ningen. En förutsättning är dessutom att summan av alla stöd av mindre betydelse som under refe-
rensperioden beviljats sökanden inte överskrider maximibeloppet enligt artikel 3.2 i kommissionens 
förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europe-
iska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. 

Transportstöd för sockerbeta anses ha beviljats i enlighet med vad som anges i artikel 3.4 i  den först-

nämnda förordningen i 1 mom. när tillstånd att betala ut stödet har utfärdats. 
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4 § 

Ikraftträdande 

Denna förordning träder i kraft den xx xxxxxx 2022. 

  

  

Bilaga 

BELOPPET AV TRANSPORTSTÖD FÖR SOCKERBETA 

Transportsträcka, kilometer Stöd, euro/ton 

högst 5 x,xx 

över 5 och högst 10 x,xx 

över 10 och högst 15 x,xx 

över 15 och högst 20 x,xx 

över 20 och högst 25 x,xx 

över 25 och högst 30 x,xx 

över 30 och högst 35 x,xx 

över 35 och högst 40 x,xx 

över 40 och högst 45 x,xx 

över 45 och högst 50 x,xx 

över 50 och högst 60 xx,xx 

över 60 och högst 70 xx,xx 

över 70 och högst 80 xx,xx 

över 80 och högst 90 xx,xx 

över 90 och högst 100 xx,xx 

över 100 och högst 110 xx,xx 

över 110 och högst 120 xx,xx 

över 120 och högst 130 xx,xx 

över 130 och högst 140 xx,xx 

över 140 och högst 150 xx,xx 

över 150 och högst 160 xx,xx 

över 160 xx,xx 
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