BEGÄRAN OM UTLÅTANDE
7.7.2022

VN/21436/2021
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Begäran om utlåtande: Utkast till statsrådets förordning om användningen av fosfor i jordbruk och
trädgårdsodling samt vid anläggning av grönområden och miljöbyggande
Jord- och skogsbruksministeriet begär ert utlåtande om det bifogade utkastet.
Utlåtandena skickas senast 26.8.2022 i första hand per e-post till adressen kirjaamo.mmm@gov.fi eller per brev
till Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 STATSRÅDET. I samband med dem bes vänligen nämna numJordoch skogsbruksministeriet
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Denna begäran om utlåtande finns bara i elektronisk form.
E-post: förnamn.efternamn(a)gov.fi
Ytterligare information ger:
Avdelningschef Minna-Mari Kaila
konsultativ tjänsteman Titta Berlin, tfn 0295 16 2026 (11.-13.7. ja 10.-26.8.)
special sakkunnig
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Titta Berlin
E-post: förnamn.efternamn(a)gov.fi
BILAGOR:
-utkast till statsrådets förordning
Regeringsråd Tanja Viljanen
ställföreträdare för avdelningschef
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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ
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Regeringsgatan 3 A, Helsingfors
PB 30, 00023 Statsrådet

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY
Hallituskatu 3 A, Helsinki
P.O. Box 30, FI-00023 Government,Finland
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SÄNDLISTA

oikeusministeriö
ympäristöministeriö
Ålands landskapsregering
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
Ruokavirasto
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Luomuliitto
Luonnonvarakeskus
Suomen ympäristökeskus
Bioenergia ry
John Nurmisen Säätiö
Kauppapuutarhaliitto
Kemianteollisuus ry/lannoite- ja kalkitustyöryhmä
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Metsäteollisuus ry
Natur och Miljö
Pihvikarjaliitto
ProAgria Keskusten Liitto
Pro Luomu ry
Puutarhaliitto
Päivittäistavarakauppa ry
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry
Suomen kiertovoima ry
Suomen luonnonsuojeluliitto
Suomen Siipikarjaliitto ry
Suomen Sikayrittäjät ry
Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry
Suomen Vesilaitosyhdistys ry
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund r.f. (SLC)
Viherympäristöliitto ry
WWF Suomi
Yhdistyneet luomutuottajat
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry

