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Statsrådets förordning
om ändring av statsrådets förordning om ytterligare tillfälliga undantagsåtgärder 

till stöd för producenter av viss frukt och vissa grönsaker

I enlighet med statsrådets beslut 
ändras i statsrådets förordning om ytterligare tillfälliga undantagsåtgärder till stöd för

producenter av viss frukt och vissa grönsaker (1331/2015) 1, 4 och 5 § som följer:

1 §  

Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om genomförande av kommissionens dele-
gerade förordning  (EU) 2016/921 om fastställande av ytterligare tillfälliga undantagsåt-
gärder till stöd för producenter av viss frukt och vissa grönsaker, nedan krisförordningen
för sektorn för frukt och grönsaker. Närmare bestämmelser om stödåtgärderna finns i
kommissionens genomförandeförordning (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.

4 §

Stödets belopp

Stödets maximibelopp anges i krisförordningen för sektorn för frukt och grönsaker.

5 §

Återtag från marknaden

De organisationer som har godkänts med stöd av Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt
är sådana välgörenhetsorganisationer och välgörenhetsstiftelser som avses i artikel 34 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en sam-
lad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar
(EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, nedan
marknadsordningsförordningen.

Artikel 34 i marknadsordningsförordningen innehåller bestämmelser om återtag från
marknaden av frukt och grönsaker för gratis utdelning till kriminalvårdsanstalter, skolor,
feriekolonier, sjukhus, ålderdomshem och inrättningar som avses i artikel 22 i marknads-
ordningsförordningen.

Användningen av de produkter som återtas från marknaden får inte ha en negativ inver-
kan på miljön eller växtskyddet.
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Denna förordning träder i kraft den 30 november 2016.

Helsingfors den 24 november 2016

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen

Äldre regeringssekreterare Jukka Ränkimies
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