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VALTIONEUVOSTON ASETUS ELÄINYKSIKÖISTÄ ERÄISSÄ MAATALOUDEN
TUISSA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 2 § JA 3 §:N MUUTTAMISESTA
Yleistä
Ehdotetulla asetuksella muutettaisiin eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) perusteella maksettavien eläinmääriin perustuvien tukimuotojen
myöntämisperusteiden määräytymisessä käytettävää eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annettua valtioneuvoston asetusta (45/2015). Kyseisellä asetuksella
säädetään eläinyksikkökertoimien määräytymisestä eri eläinryhmien yksilölukumäärien perusteella, jos mainittujen lakien perusteella säädetyissä eri eläinryhmiä koskevien tukimuotojen valtioneuvoston asetuksissa ei toisin säädetä.
Asetuksen 2 §:n 30 kohdan ja 3 §:n 5 kohdan osalta esitetään ponin määritelmää koskevaa muutosta. Muutostarve johtuu siitä, että määritelmien tulee vastata EU:n lainsäädännön muutosta, jossa neuvoston direktiivien 90/427/ETY ja 2009/156/EY mukaisten sääntöjen vahvistamisesta hevoseläinten tunnistusmenetelmien osalta (hevospassista annettu asetus) annetussa komission täytäntöönpanoasetusta (EU) 2015/262
ehdotetaan muutettavaksi.
Ehdotettu muutos
Koska neuvoston direktiivien 90/427/ETY ja 2009/156/EY mukaisten sääntöjen vahvistamisesta hevoseläinten tunnistusmenetelmien osalta (hevospassista annettu asetus) annetussa komission täytäntöönpanoasetusta (EU) 2015/262 kumottiin, on vastaava määritelmäkohta asetuksessa muutettava. Komissio teki muutoksen komission
täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2021/963, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 ja (EU)
2019/6 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse hevoseläinten tunnistuksesta ja
rekisteröinnistä sekä tällaisten eläinten tunnistusasiakirjojen mallien vahvistamisesta,
Asetusluonnoksesta on pyydetty lausuntoa Ahvenanmaan maakunnan hallitukselta ,
valtiovarainministeriöltä, Ruokavirastolta, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksien Maaseutu ja energia -yksiköiltä, Ahvenanmaan valtionvirastolta, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry:ltä, Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.:ltä, Pro Agria Keskusten Liitto ry:ltä, Suomen Hippos ry:ltä ja
Suomen Ratsastajainliitto ry:ltä. Valtiovarainministeriöllä ei ollut huomautettavaa
asetusluonnokseen. Suomen Hippos ry ja Suomen ratsastajainliitto esittivät ponin
määritelmän sisältävän myös tasan 148 säkäkorkeuden hevoset, joka huomioitiin.
Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 7 päivänä heinäkuuta 2021.
Taloudelliset vaikutukset
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Asetusehdotuksella ei ole suoranaisia taloudellisia vaikutuksia. Varsinaiset taloudelliset vaikutukset ovat eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain
ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain nojalla säädettävien valtioneuvoston asetuksien perusteella myönnettävien tukimuotojen seurausta. Nyt ehdotetulla asetuksella olisi vaikutuksia vain näiden eri tukimuotojen myöntämisperusteiden määräytymiseen tukikelpoisten eläinten osalta.
Valtion talousarvion momenteilla 30.20.40 (maa- ja puutarhatalouden kansallinen
tuki), 30.20.43 (30.20.43, osa) (Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto,
neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit) ja 30.20.44 (Luonnonhaittakorvaukset) on
vuonna 2021 osoitettu varat yhteensä 1259,42 miljoonan euron suuruiseen edellä
mainittujen lakien mukaisiin maa- ja puutarhatalouden tulotukiin ja korvauksiin.

