
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 31 december 2014

Statsrådets förordning

1385/2014

om ändring av 1 och 11 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland
2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

I enlighet med statsrådets beslut,
ändras i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2014 (13/2014) 1 och

11 § som följer:

1 §

Tillämpningsområde

Som nationellt stöd till södra Finland en-
ligt 6 § 1 punkten i lagen om nationella stöd
till jordbruket och trädgårdsodlingen
(1559/2001), nedan stödlagen, betalas för
2014 stöd för växtproduktion, produktions-
kopplat stöd för husdjursskötsel, från produk-
tionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfä-
hushållning, nedan från produktionen fri-
kopplat stöd, stöd för växthusproduktion-
stöd, stöd för lagring av trädgårdsprodukter
och andra stöd enligt 6 § 4 punkten i stödla-
gen i stödområdena A och B så som bestäms
i denna förordning.

11 §

Produktionsstöd för mjölk

Produktionsstöd och ytterligare stöd för
mjölk för den mjölk som sökanden sålt för

och som godkänts för marknadsföring 2014
eller produktionsstöd för direktförsäljning av
mjölk 2014 får beviljas högst:

Stödområde Produktions-
stöd för mjölk
1.1.—31.12.
cent/liter

Ytterligare
stöd 1.12.—
31.12.
cent/liter

Yttre skär-
gården, om-
rådena A
och B

4,0 12,5

Fasta Åland 4,0 12,5

Övriga A-
och B
om råden

2,8 12,5

Produktionsstöd för mjölk och ytterligare
stöd beviljas emellertid inte för den mjölk-
kvantitet för vilken en överskottsavgift tas ut
i enlighet med artikel 78 i förordningen om
en samlad marknadsordning.



Ytterligare stöd beviljas om inte något an-
nat följer av Europeiska kommissionens be-
slut om detta stöd eller av ändringarna i
Europeiska unionens lagstiftning. En förut-
sättning för utbetalning av det ytterligare stö-
det är att Europeiska kommissionen inte upp-
häver Europeiska kommissionens delegerade

förordning (EU) nr 1370/2014 om tillfälliga
undantagsåtgärder för stöd till mjölkprodu-
center i Finland. Det ytterligare stödet betalas
senast vid utgången av maj 2015.

Denna förordning träder i kraft den 31
december 2014.

Helsingfors den 30 december 2014

Jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo

Äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo

2 1385/2014

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET EDITA PRIMA AB / EDITA PUBLISHING AB ISSN 1456-9663 / 0787-3182 (tryckt)


