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Valtioneuvoston asetus vuodelta 2021 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun
valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta
Yleistä
Etelä-Suomen kansallista tukea maksetaan perustuen Euroopan komission päätökseen
(K(2014) 510 siten kuin sitä on säädetty noudatettavaksi yhteisen markkinajärjestelyasetuksen
(EU)
N:o 1308/2013 214a artiklaan lisätyllä mahdollisuudella myöntää Etelä-Suomen
kansallista tukea vuonna 2021 ja 2022 samoin ehdoin ja määrin kuin sitä on maksettu vuonna
2020. Komission päätöksellä tuen maksu vuoden 2020 tuotannolle oli rajattu enintään 17,40
miljoonaan euroon.
Asetuksen 7 §:n 5 kohdan osalta esitetään hevosten ja ponien 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.

Ehdotetut muutokset
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 on kumottu, on vastaava
määritelmäkohta asetuksessa muutettava. Komission teki kyseinen 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 valtiovarainministeriöltä, Ruokavirastolta,
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten Maaseutu- ja energia -yksiköiltä, Maa- ja
metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry:ltä, Svenska Lantbruksproducenternas
centralförbund SLC r.f.:ltä, Pro Agria Keskusten Liitto ry:ltä, ProAgria Svenska
lantbrukssällskapens förbund rf:ltä, Suomen Hippos ry:ltä ja Suomen Ratsastajainliitto ry:ltä.
Valtiovarainministeriö ja MTK ry ilmoittivat, että niillä ei ole lausuttavaa asiassa.
Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 7 päivänä heinäkuuta 2021.

Taloudelliset vaikutukset
Ehdotuksella ei ole valtiontaloudellisia vaikutuksia verrattuna valtioneuvoston asetuksella
99/2021 päätettyyn määrärahan käyttöön. Valtion talousarvion momentilla 30.20.40 (maaja puutarhatalouden kansallinen tuki) on vuonna 2021 osoitettu varat yhteensä 332,0
miljoonan euron suuruiseen maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen. Muut
momentilta 30.20.40 rahoitettavat kohteet huomioon ottaen määrärahan arvioidaan
riittävän ehdotettuun tarkoitukseen.

