
F I N L A N D S  F Ö R F A T T N I N G S S A M L I N G

Muu asiaMnrovvvvom ytterligare tillfälliga undantagsåtgärder till stöd för producenter av viss frukt och vissa grönsaker Utgiven i Helsingfors den 23 november 2015

1331/2015

Statsrådets förordning
om ytterligare tillfälliga undantagsåtgärder till stöd för producenter av viss frukt 

och vissa grönsaker

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 36 a § i lagen om en marknads-
ordning för jordbruksprodukter (999/2012), sådan paragrafen lyder i lag 1363/2014:

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om genomförande av kommissionens dele-
gerade förordning (EU) nr 1031/2014 om fastställande av ytterligare tillfälliga undantag-
såtgärder till stöd för producenter av viss frukt och vissa grönsaker, nedan
krisförordningen för sektorn för frukt och grönsaker. Närmare bestämmelser om stödåt-
gärderna finns i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 om tillämp-
ningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och
grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker.

2 §

Myndighet

För myndighetsuppgifterna i anslutning till ansökan om, beviljande, utbetalning och
kontroll av stöd svarar Landsbygdsverket.

3 §

Ansökan om stöd och förhandsanmälan

Ansökan om stöd görs hos Landsbygdsverket. Stöd får sökas av godkända producentor-
ganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker och producenter som inte är medlemmar
i en sådan producentorganisation.

Den som ansöker om stöd ska göra en förhandsanmälan till Landsbygdsverket om den
åtgärd för vilken stöd begärs. Förhandsanmälan ska innehålla de uppgifter som behövs för
beräkning av stödet och göras senast två veckor innan stödåtgärden genomförs.

4 §

Stödets belopp

Stödets maximibelopp anges i artiklarna 4—7 i krisförordningen för sektorn för frukt
och grönsaker. 
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5 §

Återtag från marknaden

Artikel 4.1 i krisförordningen för sektorn för frukt och grönsaker innehåller bestämmel-
ser om beviljande av stöd för återtag från marknaden för gratis utdelning som avses i arti-
kel 34.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande
av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets för-
ordningar (EEG) nr 992/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007,
nedan marknadsordningsförordningen, och om återtag för andra ändamål än gratis utdel-
ning. 

De välgörenhetsorganisationer och välgörenhetsstiftelser som avses i artikel 34.4 led a
i marknadsordningsförordningen är organisationer som har godkänts med stöd av Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till
dem som har det sämst ställt.

Artikel 34.4 led b i marknadsordningsförordningen  innehåller bestämmelser om återtag
från marknaden för gratis utdelning till kriminalvårdsanstalter, skolor, feriekolonier, sjuk-
hus, ålderdomshem och inrättningar som avses i artikel 22 i marknadsordningsförordning-
en.

Användningen av de produkter som återtas från marknaden får inte ha en negativ inver-
kan på miljön eller växtskyddet.

6 § 

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 24 november 2015.

Helsingfors den 19 november 2015

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen

Äldre regeringssekreterare Jukka Ränkimies
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