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om stöd till producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker

Utfärdad i Helsingfors den 27 juni 2013

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om en marknadsordning för
jordbruksprodukter (999/2012):

1 §

Åtgärder för skördeförsäkring

Producentorganisationerna inom sektorn
för frukt och grönsaker administrerar de stöd-
berättigande åtgärder för skördeförsäkring
som avses i artikel 88 i kommissionens ge-
nomförandeförordning (EU) nr 543/2011 om
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning
(EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för
frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad
frukt och bearbetade grönsaker, nedan EU:s
förordning om frukt och grönsaker.

Producentorganisationen kan ha olika
skördeförsäkringar för olika åtgärder. En
skördeförsäkring kan vara riktad till alla pro-
ducenter eller endast en del av producenterna.

Stödberättigande åtgärder för skördeför-
säkring får inte omfatta de försäkringsbetal-
ningar som nämns i artikel 89.3 i EU:s för-
ordning om frukt och grönsaker.

2 §

Allmänna krav på miljöåtgärder

En producentorganisation ska i samband
med att den ansöker om godkännande av
verksamhetsprogrammet uppge huruvida mil-
jöåtgärderna genomförs i enlighet med artikel
103c.3 a eller 3 b i rådets förordning (EG) nr

1234/2007 om upprättande av en gemensam
organisation av jordbruksmarknaderna och
om särskilda bestämmelser för vissa jord-
bruksprodukter (″enda förordningen om de
gemensamma organisationerna av markna-
den″) samt lägga fram en verkställighetsplan
och kostnadsberäkning för åtgärderna.

Åtgärderna ska riktas till minst en fjärde-
del av medlemmarna i en producentorganisa-
tion eller en fjärdedel av värdet eller mäng-
den av dess saluförda produktion. Åtgärderna
ska genomföras i minst fem år eller, om det
är fråga om en investering, minst den tid den
investering som hänför sig till åtgärden får
avskrivas i bokföringen.

3 §

Miljöåtgärder

Miljöåtgärder enligt 2 § kan vara
1) sådana åtgärder för att förbättra energi-

effektiviteten och användningen av förnybara
energikällor som grundar sig på en energi-
kartläggning eller energiplan och som mins-
kar användningen av fossila bränslen eller
energiförbrukningen med minst 20 procent;
om en åtgärd dessutom har andra miljöfräm-
jande effekter kan beroende på åtgärden
också en lägre nivå på minskningen av ener-
giförbrukningen godkännas, dock minst 10
procent,



2) övergång till att vid koldioxidgödsling
använda koldioxiden i industrins rökgasut-
släpp eller den koldioxid som uppstår vid
förbränning av biobränsle, flytgas eller natur-
gas vid uppvärmning,

3) åtgärder som läggs fram vid en miljö-
kartläggning,

4) införande av ett system för integrerade
bekämpningsmetoder inom hela producentor-
ganisationens verksamhet eller i fråga om
vissa odlade växter,

5) anläggning av en biobädd för uppsam-
ling, lagring och nedbrytning av växtskydds-
medel,

6) användning av organismer för biologisk
bekämpning som alternativ till kemikalier,

7) åtgärder i anslutning till behovet av vat-
ten, läckage och erosion av vatten och göd-
selmedel, markens vattenhushållning eller be-
vattningsbehov, vilka minskar vattenförbruk-
ningen eller mängden avloppsvatten och av-
rinningsvatten med minst 25 procent,

8) centraliserad anskaffning och försälj-
ning av biologiskt nedbrytbart material,

9) sortering av avfall, förbättrad kvalitet
hos avfallskomponenter eller materialåtervin-
ning av dem, vilket minskar mängden bland-
avfall som förs till avstjälpningsplatsen eller
mängden avloppsvatten som leds till avlopps-
vattennätet med minst 25 procent, eller

10) användning av miljövänliga material,
återanvändbara lådor eller återvunnet mate-
rial eller insamling, sortering och rengöring
av återanvändbara lådor eller förpacknings-
material och annan motsvarande verksamhet
vars sammantagna effekt på miljön är positiv.

4 §

Gårdsvisa investeringar

Verksamhetsprogrammet kan omfatta in-
vesteringar eller insatser som avses i artikel
60.6 i EU:s förordning om frukt och grönsa-
ker. Ur driftsfonden kan inte en enskild gårds
markförvärv eller byggande av produktions-
lokaler finansieras.

Om gårdsvisa investeringar tas in i verk-
samhetsprogrammet, ska bestämmelser om
återkrav av investeringen eller dess värde när
en medlem utträder ur organisationen tas in i
produktionsorganisationens stadgar.

5 §

Godtagbara arbets- och resekostnader

Ersättning för personalkostnader enligt
punkt 2 b i bilaga IX till EU:s förordning om
frukt och grönsaker kan sökas som en en-
gångsersättning, som kan vara högst 20 pro-
cent av driftsfondens totala belopp. I ansökan
ska de personer som deltagit i uppgiften
anges. Över dessa uppgifter behöver arbets-
tidsbokföring inte läggas fram. En utredning
av detta arbete ska läggas fram i samband
med myndighetstillsynen.

Av de rese- och boendekostnader samt
dagtraktamenten som ska ersättas enligt
punkt 7 i bilaga IX till EU:s förordning om
frukt och grönsaker godkänns i driftsfonden
högst den ersättning som är skattefri enligt
Skatteförvaltningens beslut.

5 §

Stödberättigande experimentell produktion

De produktionskostnader som föranleds av
sådan experimentell produktion som avses i
punkt 1 femte strecksatsen i bilaga IX till
EU:s förordning om frukt och grönsaker är
stödberättigande, om:

1) syftet med projektet är att förbättra pro-
duktionsmetoderna, produkterna eller proces-
serna i producentorganisationen eller att ut-
veckla helt nya,

2) projekten är till storleken avgränsade så
att de gäller endast en del av producentorga-
nisationens producenter eller vissa produkter
eller lagringsvolymer, samt

3) projektens resultat kan överföras och
användas av de övriga medlemmarna i produ-
centorganisationen.

7 §

Delbetalningar

Producentorganisationerna får ansöka om
delbetalning av stödet för de utgifter som
uppkommit under tiden mellan ingången av
januari och utgången av juni.

Delbetalning ska sökas på Landsbygdsver-
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kets blankett senast den 31 augusti. Till ansö-
kan ska fogas uppgifter om utgifterna samt
kopior av fakturor och verifikationer.

På utbetalningar till följd av ansökningar
om en del av stödet tillämpas vad som be-
stäms i artikel 72 tredje stycket i EU:s förord-
ning om frukt och grönsaker.

8 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 3 juli
2013.

Genom denna förordning upphävs statsrå-
dets förordning om verksamhetsprogram och
driftsfonder för frukt- och grönsaksprodu-
centorganisationer samt ekonomiskt stöd
(786/2003).

Helsingfors den 27 juni 2013

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare Jukka Ränkimies
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