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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ

Muistio
LUONNOS

Liite 1

VALTIONEUVOSTON ASETUS ELÄINYKSIKÖISTÄ ERÄISSÄ MAASEUDUN KEHITTÄMISEN
KORVAUKSISSA JA KANSALLISISSA MAA- JA PUUTARHATALOUDEN TUISSA

Yleistä
Ehdotetulla asetuksella säädettäisiin eräistä maaseudun kehittämisen korvauksista annetun lain (xxxx/2022) ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain
(1559/2001) nojalla maksettavien eläinmääriin perustuvien tukimuotojen myöntämisperusteiden määräytymisessä käytettävistä eläinyksikkökertoimista jos mainittujen lakien
perusteella säädetyissä eri eläinryhmiä koskevien tukimuotojen valtioneuvoston asetuksissa ei toisin säädetä.
Ehdotettu asetus
Asetuksen 1 §:ssä säädettäisiin soveltamisalasta ja 2 §:ssä määritelmistä, jotka olisivat
tarpeen erityisesti liitteen tarkoittamien eläinryhmien määrittämiseksi. Määritelmä kohdassa eri eläinlajien määritelmät liitetaulukon täsmentämiseksi ehdotetaan määriteltäviksi tarvittavilta osin. Myös eläinryhmät, joita käytettäisiin pääsääntöisesti eri tukimuotojen määräytymisperusteina, määriteltäisiin tässä kohdassa.
Asetuksen 3 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi eläimen laskennan edellytyksenä olevan
sen, että useimpien eläinlajien osalta ne on rekisteröity ja merkitty tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 (”eläinterveyssäännöstö”) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä maaeläimiä pitäviä pitopaikkoja ja hautomoja sekä tiettyjen pidettävien maaeläinten ja siitosmunien jäljitettävyyttä koskevien sääntöjen osalta annetun komission
delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU) 2016/429 soveltamissäännöistä tiettyjen pidettävien maaeläinten jäljitettävyyden
osalta annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/520 sekä eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä annetun lain (1069/2021) mukaisesti.
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4 §:ssä säädettäisiin eri tukimuodoissa käytettävistä eläinyksikköjen määräytymisessä
liitteessä määrättyjen kertoimien käyttämisestä, jos näistä 1 §:ssä mainittujen lakien perusteella säädetyissä eri eläinryhmiä koskevien tukimuotojen valtioneuvoston asetuksissa ei toisin säädetä.
Laskenta-aikana ehdotetaan eräistä maaseudun kehittämisen korvauksista annetun lain
6 §:ssä säädetyssä tuessa käytettäväksi eläinyksikköjen määräytymisessä eläinrekisteriin merkittyjen eläinten eläinryhmittäistä eläinrekisterin mukaista todellista määrää.
Jos eläin ei olisi merkitty eläinrekisteriin niiden eläinryhmien osalta joilla tällaista velvollisuutta ei ole, käytetään eläinyksikköjen määrän laskennassa pidetyn kirjan mukaista kunkin kalenterikuukauden ensimmäisen päivän eläinryhmittäistä todellista määrää.
Laskenta-ajanjaksona keskimääräisen eläinyksikköjen määrän laskemisessa ehdotetaan
käytettäväksi kalenterivuotta 1.1.-31.12. kyseisenä tuen määräytymisvuotena. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.
Liitteessä olisivat yksityiskohtaiset eläinyksikkökertoimet määritettyinä tukijärjestelmittäin.
Asetusluonnoksesta on pyydetty lausuntoa Ahvenanmaan maakunnan hallitukselta, valtiovarainministeriöltä, Ruokavirastolta, Luonnonvarakeskukselta, Elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukset/Maaseutu ja energia –yksiköiltä, Ahvenanmaan valtionvirastolta, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry:ltä, Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf:ltä, ProAgria Keskusten Liitto ry:ltä, ProAgria
Svenska lantbruksällskapens Förbund rf:ltä, Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry:ltä,
Luomuliitto ry:ltä, Kuntaliitolta, Suomen Hippos ry:ltä, Suomen Ratsastajainliitto ry:ltä
ja Suomen Siipikarjaliitto ry:ltä. Saaduista lausunnoista ...

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET
Asetusehdotuksella ei ole suoranaisia taloudellisia vaikutuksia. Varsinaiset taloudelliset
vaikutukset ovat eräistä maaseudun kehittämisen korvauksista annetun lain ja maa- ja
puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain nojalla säädettävien valtioneuvoston
asetuksien perusteella myönnettävien tukimuotojen seurausta.
Valtion talousarvioehdotuksen momenteilla 30.20.40 (maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki), 30.20.43 (30.20.43, osa) (Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit) on vuodelle 2023 ehdotettu yhteensä
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xxx,x miljoonan euron suuruiset määrärahat edellä mainittujen lakien mukaisiin maa- ja
puutarhatalouden tulotukiin ja korvauksiin.

