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Statsrådets förordning

377/2013

om ändring av 10 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2012

Utfärdad i Helsingfors den 30 maj 2013

I enlighet med statsrådets beslut,
ändras i statsrådets förordning om nordligt stöd 2012 (4/2012) 10 § 1 och 3 mom., samt
fogas till 10 § ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4—6 mom. blir 5—7 mom. som följer:

10 §

Produktionsstöd för mjölk

För mjölk som sökanden 2012 sålt för att
marknadsföras och som godkänts för detta
ändamål eller för direktförsäljning av mjölk
kan produktionsstöd för mjölk beviljas till
högst följande belopp:

Stödområde cent/liter
C1 8,2
C2 8,8
C2 norr och skärgården 9,9
C3—P1 13,0
C3—P2 14,7
C3—P3, P4 17,3
C4—P4 22,1
C4—P5 31,3
— — — — — — — — — — — — —

Produktionsstöd för mjölk kan beviljas för
mjölk som sökanden mellan den 1 januari
och den 31 mars 2012, nämnda dagar inräk-
nade, sålt för att marknadsföras och som

godkänts för detta ändamål eller som sökan-
den har sålt direkt till konsumenterna högst
för den individuella referenskvantitet, nedan
referenskvantitet, som producenten förfogar
över och som har beviljats enligt artikel 67 i
förordningen om en samlad marknadsord-
ning. Om sökanden förfogar över en refe-
renskvantitet och den stödberättigande pro-
duktionen är större än referenskvantiteten,
kan i fråga om den del som överstiger refe-
renskvantiteten stöd beviljas för högst 60
procent av produktionen.

Produktionsstöd för mjölk kan beviljas för
mjölk som sökanden mellan den 1 april och
den 31 december 2012, nämnda dagar inräk-
nade, sålt för att marknadsföras och som
godkänts för detta ändamål eller som sökan-
den har sålt direkt till konsumenterna högst
för den referenskvantitet som producenten
förfogar över och som har beviljats enligt
artikel 67 i förordningen om en samlad mark-
nadsordning. Om sökanden förfogar över en
referenskvantitet och den stödberättigande
produktionen är större än referenskvantiteten,



kan i fråga om den del som överstiger refe-
renskvantiteten stöd beviljas för högst 70
procent av produktionen.
— — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 5 juni
2013.

Helsingfors den 30 maj 2013

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo
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