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VALTIONEUVOSTON ASETUS VUODELTA 2021 MAKSETTAVASTA POHJOISESTA
TUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 22 §:N MUUTTAMISESTA
Yleistä
Maa- ja puutarhatalouden tukijärjestelmä muodostuu Euroopan unionin kokonaan
rahoittamista suorista tuista, osarahoittamista luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristökorvauksesta sekä EU:n tukijärjestelmiä täydentävistä kansallisista
tuista. Pohjoiseen tukeen oikeuttavilla C-tukialueilla Keski- ja Pohjois-Suomessa
keskeisimmät kansallisen tuen tukimuodot ovat pohjoinen tuki sekä luonnonhaittakorvauksen kansallinen lisäosa. Lisäksi pohjoisen tuen alueella maksetaan eräitä
muita kansallisia tukia, kuten mehiläistalouden pesäkohtaista tukea.
Suomen liittymissopimuksen 142 artiklan mukaisesti Euroopan komissio, jäljempänä
komissio, on antanut Suomelle luvan myöntää pitkäaikaisia kansallisia tukia sen varmistamiseksi, että maataloutta ylläpidetään pohjoisilla alueilla. Pohjoista tukea
myönnetään erityisesti perinteisen alkutuotannon ja jalostuksen ylläpitämiseksi, maataloustuotteiden tuotannon, kaupan ja jalostuksen rakenteiden parantamiseksi, kyseisten tuotteiden markkinoille saattamisen helpottamiseksi ja ympäristönsuojelun ja
maaseudun säilyttämisen varmistamiseksi.
Pohjoisen tuen maksaminen perustuu komission liittymissopimuksen 142 artiklan
perusteella antamiin pohjoisen tuen päätöksiin. Voimassa oleva komission pohjoista
tukea koskeva päätös tukea haettaessa oli K(2016)4819.
Asetuksen 22 §: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.
Muutosehdotukset
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. Komissio teki kyseisen 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
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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 asetusluonnoksesta.
Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 7 päivänä heinäkuuta 2021.
Taloudelliset vaikutukset
Ehdotuksella ei ole valtiontaloudellisia vaikutuksia verrattuna valtioneuvoston asetuksella 100/2021 päätettyyn määrärahan käyttöön. Valtion talousarvion momentilla
30.20.40 (maa- ja 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.

