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Valtioneuvoston asetus

377/2013

vuodelta 2012 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n
muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2013

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,
muutetaan vuodelta 2012 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuk-

sen (4/2012) 10 §:n 1 ja 3 momentti, sekä
lisätään 10 §:ään uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4—6 momentti siirtyvät 5—7 momen-

tiksi, seuraavasti:

10 §

Maidon tuotantotuki

Maidon tuotantotukea voidaan myöntää
hakijalta vuonna 2012 markkinointiin oste-
tusta ja hyväksytystä maidosta tai maidon
suoramyynnistä enintään seuraavasti:

Tukialue senttiä/litra
C1 8,2
C2 8,8
C2 pohjoinen ja saaristo 9,9
C3—P1 13,0
C3—P2 14,7
C3—P3, P4 17,3
C4—P4 22,1
C4—P5 31,3
— — — — — — — — — — — — —

Maidon tuotantotukea voidaan myöntää
1 päivän tammikuuta ja 31 päivän maalis-
kuuta 2012 välisenä aikana, mainitut päivät

mukaan lukien, markkinointiin ostetusta ja
hyväksytystä tai kuluttajille suoraan myy-
dystä maidosta enintään markkinajärjestely-
asetuksen 67 artiklan mukaisesti myönnet-
tyyn ja tuottajan hallinnassa olevaan tuottaja-
kohtaiseen viitemäärään, jäljempänä viite-
määrä, saakka. Jos hakijalla on hallinnassaan
viitemäärä ja tukikelpoinen tuotanto on suu-
rempi kuin viitemäärä, tukea voidaan myön-
tää viitemäärän ylittävältä osalta enintään 60
prosentille tuotannosta.

Maidon tuotantotukea voidaan myöntää
1 päivän huhtikuuta ja 31 päivän joulukuuta-
kuuta 2012 välisenä aikana, mainitut päivät
mukaan lukien, markkinointiin ostetusta ja
hyväksytystä tai kuluttajille suoraan myy-
dystä maidosta enintään markkinajärjestely-
asetuksen 67 artiklan mukaisesti myönnet-
tyyn ja tuottajan hallinnassa olevaan viite-
määrään saakka. Jos hakijalla on hallinnas-
saan viitemäärä ja tukikelpoinen tuotanto on
suurempi kuin viitemäärä, tukea voidaan



myöntää viitemäärän ylittävältä osalta enin-
tään 70 prosentille tuotannosta.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä kesä-
kuuta 2013.

Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo
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