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JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET

Promemoria
xx.x.2022

UTKAST

STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV 3 § I STATSRÅDETS FÖRORDNING OM NATIONELLT STÖD
TILL SÖDRA FINLAND 2021
1 Allmänt
Det nationella stödet till Södra Finland utbetalas på grundval av Europeiska kommissions beslut (K(2014) 510). Genom kommissionens beslut är frikopplat stöd till svin och fjäderfän begränsat till högst 6,50 miljoner euro år 2021.
Med stöd av 10 e § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
(1559/2001) betalas det nordligt stöd i enlighet med statsrådets förordning 99/2021 i form av
från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning.
Stödnivåerna i förordningen om nationellt stöd till Södra Finland 2021 bygger på en uppskattning av stödberättigande enheter som gjordes hösten 2020. De stödberättigande enheterna
år 2021 för från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning och lagringsstöd för trädgårdsprodukter var en aning mindre än uppskattat, varför det är möjligt att höja
stödnivåerna med beaktande av det totala stödet för svin- och fjäderfähushållningen.

2 Ändringar
Det föreslås att 3 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2021 ändras.
Stödbeloppet som räknats utgående från den stödberättigande faktiska djurenheter för referenskvantiteten för från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning enligt
stödnivåerna i statsrådets förordning 99/2021 uppgår till xx,xx miljoner euro. Därför föreslås
det en ändring av nivåerna för enhetsstöd, vilket innebär att stödet ska uppgå till xx,x €/ djurenhet för referenskvantiteten. Efter den föreslagna ändringen är stödbeloppet xx,xx miljoner euro.
Finansministeriet, Livsmedelsverket, Landsbygds- och energienheterna vid närings-,trafik- och
miljöcentralerna, Jord- och skogsbruksproducenternas förbund MTK, Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund SLC, ProAgria Keskusten Liitto ry och ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund rf. har uppmanats att komma med utlåtanden om utkastet till förordning.
Tiden för att lämna utlåtanden var bara två veckor lång. Detta i syfte att man ville säkerställa
att betalning av stöd ska ske enligt tidsplanen. Utlåtandena…
Förordningen avses träda i kraft den xx xxxx 2022.
3 Ekonomiska konsekvenser
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Förslaget har inte några statsfinansiella konsekvenser jämfört med anslagsanvändningen enligt statsrådets förordning 99/2021. Under moment 30.20.40 i statsbudgeten (nationellt stöd
till jordbruket och trädgårdsodlingen) har reserverats sammanlagt 332,0 miljoner euro i statsbudgeten 2021.

