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Jakelussa mainitut

LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA ELÄINYKSIKÖISTÄ

ERÄISSÄ MAATALOUDEN TUISSA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 2 § JA
3 §:N MUUTTAMISESTA

Maa- ja metsätalousministeriön ruokaosasto pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 7.12.2021 ensisijaisesti sähköpostilla
osoitteeseen kirjaamo@mmm.fi tai kirjeitse osoitteeseen maa- ja metsätalousministeriö, PL 30,
00023 VALTIONEUVOSTO.
Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut tahot ja tietoa lausunnon antomahdollisuudesta kannustetaan välittämään edelleen. Lausuntopyyntö on myös maa- ja metsätalousministeriö kotisivuilla; http://www.mmm.fi/fi/index/ministerio/lausunnolla.html.
Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä.
Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo 02 951 62347, juha.vanhatalo@mmm.fi sekä maatalousekonomisti Antti Unnaslahti 02951 62426, antti.unnaslahti@mmm.fi.
LIITTEET:
Osastopäällikkö,
ylijohtaja

Minna-Mari Kaila

Neuvotteleva virkamies

Juha Vanhatalo

LIITTEET: Valtioneuvoston asetusluonnos eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
Muistioluonnos
JAKELU

Ahvenanmaan maakunnan hallitus
valtiovarainministeriö
Ruokavirasto
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset/Maaseutu ja energia -yksiköt
Ahvenanmaan valtionvirasto
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY

▴ PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO (Helsinki)

▴ PB 30, 00023 STATSRÅDET (Helsingfors)

▴ PO Box 30, FI-00023 GOVERNMENT, Finland (Helsinki)

▴ puh. 0295 16 001 ▴ faksi (09) 160 54202

▴ tfn 0295 16 001 ▴ fax (09) 160 54202

▴ tel. +358 295 16 001 ▴ fax +358 9 160 54202
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Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf
ProAgria Keskusten Liitto ry
ProAgria Svenska lantbruksällskapens Förbund rf
Suomen Hippos ry
Suomen Ratsastajainliitto ry

Allekirjoitettu lausuntopyyntö on maa- ja metsätalousministeriön arkistossa.
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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ

Muistio

LUONNOS

VALTIONEUVOSTON ASETUS ELÄINYKSIKÖISTÄ ERÄISSÄ MAATALOUDEN
TUISSA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 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 3 §:n osalta esitetään pykälän muotoilemista uudelleen voimaan tulevan
uuden eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä annetun lain (xxxx/2021) mukaisesti.
Muutos
Laki eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä annetun lain (xxxx/2021) käsiteltiin
eduskunnassa syksyllä 2021 ja se tulee voimaan 1.1.2022. Lailla kumotaan eläintunnistusjärjestelmästä annettu laki (238/2010). Laissa säädetään Euroopan parlamentin
ja neuvoston niin kutsutun eläinterveyssäännöstön täydentämisestä. Eläinterveyssäännöstöön on koottu osana eläintautien vastustamista aiemmat eläinlajikohtaiset eläinten
tunnistamista ja jäljitettävyyttä sekä pitopaikkojen rekisteröintiä koskevat säännökset.
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. Lisäksi asetusluonnos on ollut esillä maa- ja metsätalousministeriön internetsivuilla x.xx.-xx.xx.2021 lausuntojen esittämistä varten. Esitetyistä
lausunnoista..
Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.
Taloudelliset vaikutukset
Asetusehdotuksella ei ole suoranaisia taloudellisia vaikutuksia. Varsinaiset taloudelliset vaikutukset ovat eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain ja
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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.
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LUONNOS
Valtioneuvoston asetus eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen (45/2015) 3
§, sellaisena kuin se osittain on asetuksessa 586/2021, seuraavasti:

3§
Eläinrekisterit

Eläinten laskennan edellytyksenä on, että eläinten pitäjän hallinnassa olevien eläinten osalta:
1) nautojen, lampaiden, vuohien, sikojen ja siipikarjan pitäjät ovat rekisteröityneet eläintenpitäjäksi
eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä annetun lain (xxxx/2021) mukaisesti;
2) naudat, lampaat ja vuohet on rekisteröity ja merkitty eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä
annetun lain mukaisesti.
3) siat on merkitty ja eläinmäärät ilmoitettu eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä annetun lain
mukaisesti;
4) hevoset ja ponit on tunnistettu 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 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/963 sekä eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä annetun lain mukaisesti.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.
Helsingissä xx.12.2021
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