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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 183

suorien tukien täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön
vähimmäisvaatimuksista

Annettu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen
maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994)
2 §:n 1 momentin ja 11 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä 11 § on laissa 273/2003:

1 §

Soveltamisala ja tarkoitus

Tätä asetusta sovelletaan suoria tukia saa-
van viljelijän hyvän maatalouden ja ympä-
ristön vähimmäisvaatimuksena säädettäviin
toimenpiteisiin koko Suomen alueella. Nämä
toimenpiteet määritellään tässä asetuksessa
yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijär-
jestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja
tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä
asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o
1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o
1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o
1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o
1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o
2529/2001 muuttamisesta annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1782/2003, jäljempänä
tilatukiasetus, 5 artiklassa ja kyseisen asetuk-
sen liitteessä IV edellytetyllä tavalla.

Tämän asetuksen tarkoituksena on asetet-

tavien vähimmäisvaatimusten noudattamisen
kautta varmistaa, että maatalousmaa, erityi-
sesti maa, jota ei enää käytetä tuotantoon,
säilytetään viljelyn ja ympäristön kannalta
hyvässä kunnossa.

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) suorilla tuilla tilatukiasetuksen 2 artik-

lan mukaisesti viljelijälle suoraan kyseisen
asetuksen liitteessä I luetelluista tukijärjestel-
mistä myönnettäviä tukia;

2) viljellyllä pellolla kasvien tuotantoa
varten viljeltyä peltoa, jota viljellään jäljem-
pänä tämän asetuksen 5 §:ssä säädetyllä ta-
valla;

3) velvoitekesannolla tilatukiasetuksen III
osaston 4 luvun 2 jakson mukaisesti kesan-
noitua kesannointioikeusalaa;
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4) viherkesannolla velvoitekesantolohkoa,
joka on kylvetty nurmikasvien siemenellä tai
joka on ollut edellisenäkin vuonna monivuo-
tista nurmea;

5) kasvipeitteisellä kesannolla velvoiteke-
santolohkoa, joka on viherkesantoa, luonnon-
varaisten eläinten ruokintaan tarkoitettua ke-
santoa, jäljempänä riistakesanto, maiseman
monipuolisuuden edistämiseen tarkoitettua
kesantoa, jäljempänä maisemakesanto ja non
food -kesantoa;

6) hoidetulla viljelemättömällä pellolla
tuotantoon käyttämättömiä peltoja;

7) pysyvällä laitumella maata, jota käyte-
tään heinäkasvien tai muiden nurmirehukas-
vien kasvattamiseen joko luonnollisesti (itse-
uudistuva) tai viljelemällä (kylvämällä) ja
joka ei ole kuulunut viiteen tai yli viiteen
vuoteen tilan viljelykiertoon.

3 §

Suorien tukien myöntämisen edellytykset

Suorien tukien myöntämisen edellytyksenä
on, että viljelijä noudattaa tämän asetuksen
4—18 §:ssä säädettyjä ehtoja. Lisäksi vilje-
lijän on noudatettava tilatukiasetuksessa ja
yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijär-
jestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja
tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä anne-
tussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o
1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen,
tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto-
ja valvontajärjestelmän soveltamista koske-
vista yksityiskohtaisista säännöistä annetussa
komission asetuksessa (EY) N:o 796/2004
säädettyjä ehtoja.

4 §

Maaperän suojeleminen eroosiolta

Vesistöjen ja valtaojien varsilla oleville
peltolohkoille on jätettävä vähintään 60 sent-
timetrin levyinen, muokkaamaton piennar,
jolle ei levitetä lannoitteita eikä kasvinsuo-
jeluaineita. I- ja II-luokan pohjavesialueilla
velvoitekesannon on oltava kasvipeitteistä
kesantoa. Kasvipeitteisyysvaatimuksesta voi-
daan kuitenkin poiketa erityisistä syistä, esi-
merkiksi silloin, kun pellon viljelykuntoa
parannetaan torjumalla vaikeasti hävitettäviä

rikkakasveja tai tekemällä lyhytaikaisia kun-
nostustoimenpiteitä. Tällaisia toimenpiteitä
voivat olla esimerkiksi salaojitus, kalkitus
sekä valtaojien kaivuu ja perkaus.

Hoidetut viljelemättömät pellot on pidet-
tävä nurmipeitteisenä ja kasvusto on tarvit-
taessa uusittava. Jos lohkolla ei ole ennestään
kylvettyä nurmea, nurmikasvusto on kylvet-
tävä 30 päivään kesäkuuta mennessä siten,
että käytetään riittävää määrää nurmikasvien
siementä. Nurmikasvien siemenseoksessa voi
olla mukana myös niittykasvien siemeniä. I-
ja II-luokan pohjavesialueilla perustettavan
uuden nurmikasvuston siemenseoksen pai-
nosta enintään 20 prosenttia voi olla typen-
sitojakasvin siementä. Typensitojakasveilla
tarkoitetaan apiloita, virnoja, sinimailasta,
vuohenhernettä ja mesikkää.

Hoidetun viljelemättömän pellon nurmi-
peitteisyysvaatimuksesta voidaan poiketa
edellä 1 momentissa tarkoitettujen erityisten
syiden perusteella. Nurmipeitteisyysvaati-
muksesta poikkeaminen ei kuitenkaan koske
vuonna 2006 ensimmäistä kertaa viljelykäyt-
töön otettavia lohkoja. Hoidetulla viljelemät-
tömällä pellolla voidaan myös kasvattaa
samoja kasveja kuin riista- ja maisemakesan-
nolla.

Jos lohkojen, joilla täytetään tilatukiase-
tuksen 54 artiklan mukaista kesannointivel-
voitetta, yhteenlaskettu pinta-ala tilalla ylittää
tilatukiasetuksen 63 artiklan 2 kohdassa mää-
ritellyn kesantoprosentin mukaisen kesanto-
velvoitealan, velvoitealan ylittävä ala voidaan
pitää avokesantona, jos nurmipeitteisyysvaa-
timuksesta voidaan poiketa edellä 1 momen-
tissa tarkoitetusta syystä. Mikäli velvoiteke-
santolohkojen yhteenlaskettu pinta-ala alittaa
edellä mainitun kesantovelvoitealan, puuttu-
vaa kesantovelvoitealaa voidaan täydentää
hoidetuksi viljelemättömäksi peltoalaksi il-
moitetulla alalla, jos tätä alaa ei ole hyödyn-
netty taloudellisesti kesantokauden aikana.

5 §

Viljellyn pellon hoito

Viljellyllä pellolla tarkoitetaan kasvien tuo-
tantoa varten viljeltyä peltoa, jota viljellään
hyvän maatalouskäytännön mukaisesti paik-
kakunnan olosuhteet huomioon ottaen. Vil-
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jelty pelto on muokattava, lannoitettava ja
kylvettävä tai istutettava tarkoituksenmukai-
sella tavalla niin, että on mahdollista saada
aikaan tasainen itäminen ja kasvusto. Viljel-
tävien kasvilajien ja -lajikkeiden on oltava
alueelle soveltuvia. Kylvö tai istutus on
tehtävä viimeistään 30 päivänä kesäkuuta.
Viljelytapaan kuuluu myös kasvinsuojelusta
huolehtiminen, mikä voi tapahtua kasvinvuo-
rotuksen avulla, mekaanisesti, biologisesti tai
kemiallisesti. Viljelijän on pyrittävä korjuu-
ja markkinakelpoisen sadon tuottamiseen. Jos
pellolta ei korjata satoa, pellon tuottamasta
kasvustosta on tarvittaessa huolehdittava niin,
että pellolle on myös seuraavana vuonna
mahdollista perustaa kasvusto.

6 §

Velvoitekesantolajit

Velvoitekesanto voi olla avokesantoa, sän-
kikesantoa, viherkesantoa, riistakesantoa,
maisemakesantoa tai non food -kesantoa.

7 §

Velvoitekesantolohkon koko

Tilatukiasetuksen 54 artiklan 4 kohdan
mukaan kesannoitujen alueiden on oltava
pinta-alaltaan vähintään 0,1 hehtaaria ja le-
veydeltään vähintään 10 metriä. Leveydeltään
vähintään 5 metrin ja pinta-alaltaan 0,05
hehtaarin suuruiset alueet hyväksytään kui-
tenkin muun muassa seuraavista ympäristöön
liittyvistä syistä: luonnon monimuotoisuuden
kannalta merkityksellisten kohteiden säilyttä-
minen (esimerkiksi lintujen pesimäpaikat),
vesistöihin rajoittuvat suojakaistat, kaivojen
ympärillä tarvittavat suojakaista-alueet tai
eroosioita ja maa-ainesten valumista vähen-
tävät alueet esimerkiksi peruna- ja sokerijuu-
rikaslohkojen nurmipeitteiset päistealueet.

8 §

Velvoitekesannon perustaminen

Viherkesannon perustamiseen voidaan
käyttää yksi- tai monivuotista nurmisiementä
tai vastaavaa nurmisiemenseosta, jossa voi
olla mukana myös niittykasvien siementä.

Viherkesannoksi hyväksytään myös aikai-
semmin perustettu viljelty nurmi. Perustetta-
valle viherkesannolle voidaan kylvää yksila-
jisena nurmisiemenenä vain sellaista sie-
mentä, josta saatavaa satoa ei ole sallittua
myydä siementarkoitukseen. I- ja II-luokan
pohjavesialueilla perustettavan uuden viher-
kesantokasvuston siemenseoksen painosta
enintään 20 prosenttia voi olla typensitoja-
kasvin siementä.

Kasvipeitteinen kesanto on kylvettävä vii-
meistään 30 päivänä kesäkuuta. Kun kysy-
myksessä on non food -kesanto, kylvöajan-
kohdan on lisäksi oltava tämän tuotantosi-
donnaisen tukijärjestelmän edellytysten täyt-
tämiseksi asianmukainen.

Kasvipeitteistä kesantoa voidaan lannoittaa
perustamisen yhteydessä ottaen huomioon
mitä lannoittamisesta on säädetty valtioneu-
voston asetuksessa maataloudesta peräisin
olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittami-
sesta (931/2000). Luonnonhaittakorvauksesta
ja maatalouden ympäristötuesta annetun val-
tioneuvoston asetuksen 7 §:ssä tarkoitetun
sitoumuksen tehneiden viljelijöiden on lisäksi
otettava huomioon mitä lannoittamisesta on
määrätty sitoumusehdoissa.

Riistakesanto on perustettava vähintään
kahden kasvilajin seoksena. Maisemakesanto
voidaan perustaa maisemaa monipuolistavilla
kasveilla. Maisemaa monipuolistavilla kas-
veilla tarkoitetaan esimerkiksi hunajakukkaa,
ruiskaunokkia ja silkkiunikkoa.

9 §

Velvoitekesannon hoito

Velvoitekesantoa voidaan käyttää tilatuki-
asetuksen 56 artiklassa säädetyllä tavalla.
Velvoitekesannon on oltava poistettuna tuo-
tannosta siten kuin yhteisen maatalouspoli-
tiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yh-
teisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden
tukijärjestelmistä annetussa neuvoston ase-
tuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädetyn tila-
tukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista
yksityiskohtaisista säännöistä annetun komis-
sion asetuksen (EY) N:o 795/2004 32 artik-
lassa säädetään.

Sänkikesannot ja muokkaamattomat avo-
kesannot on hoidettava vuosittain niittämällä
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tai muulla tavalla niin, että rikkakasvien
leviäminen estyy. Niiton ajankohdassa ja
toteuttamisessa on otettava huomioon myös
luonnonvaraisten lintujen ja nisäkkäiden suo-
jelu. Avokesantoa ja sänkikesantoa ei saa
lannoittaa.

Riistakesannon satoa ei saa käyttää talou-
dellisesti hyväksi. Sato on käytettävä alueen
luonnonvaraisten eläinten ruokintaan kesan-
tokaudella tai sen jälkeen. Riistakesannon
satoa ei saa korjata eikä kuljettaa pois
pellolta. Kasvusto voidaan niittää karheelle
tai nostaa seipäille. Maisemakesantoa ei saa
käyttää muuhun kuin maiseman monipuoli-
suutta edistävään tarkoitukseen.

Nurmipeitteinen velvoitekesanto on niitet-
tävä kerran kasvukauden aikana. Niiton ajan-
kohdassa ja toteutuksessa on otettava huo-
mioon rikkakasvien torjunnan onnistumisen
lisäksi luonnonvaraisten lintujen ja nisäkkäi-
den suojelu. Kesantolohkolla olevalta suoja-
kaistalta niitetty kasvillisuus voidaan kerätä
levitettäväksi muualle kesantolohkolla. Nur-
mipeitteiseltä velvoitekesannolta niitettyä re-
hua ei saa käyttää taloudellisesti hyväksi
kuten myydä tai antaa rehuksi.

Velvoitekesannon hoitovaatimusten, kuten
niittovelvoitteen, ja taloudellisen hyödyntä-
miskiellon osalta viherkesantona käytettävän
non food -kesannon hoidossa noudatetaan
edellä 4 momentissa säädetystä poiketen, mitä
non food -tuotannon vaatimusten täyttymi-
seksi edellytetään. Niittovelvoitetta ei sovel-
leta myöskään ruokohelven viljelyssä, jos
kysymyksessä on kyseisenä vuonna perus-
tettu kasvusto.

Velvoitekesantoaloilla voidaan tehdä ly-
hytaikaisia kunnostustoimenpiteitä. Tällaisia
toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi salaoji-
tus, kalkitus sekä valtaojien kaivuu ja per-
kaus. Velvoitekesanto voidaan päättää me-
kaanisesti tai kemiallisesti.

10 §

Kylvö velvoitekesannolle

Velvoitekesannolle voidaan kylvää komis-
sion asetuksen (EY) N:o 795/2004 32 artiklan
1 kohdassa tarkoitetulla tavalla heinäkuun 15
päivästä alkaen. Kylvämistä edeltävät toimen-
piteet, kuten muokkaus ja lannoitus, voidaan

aloittaa ennen heinäkuun 15 päivää. Lannoi-
tus on sallittua vain välittömästi ennen kasvin
kylvöä tai nurmen perustamista.

11 §

Velvoitekesannon käyttö kesantokauden jäl-
keen

Kesantoa voidaan käyttää 15 päivänä tam-
mikuuta alkavan ja 31 päivänä elokuuta
päättyvän kesantokauden jälkeen. Kesanto-
kauden jälkeen viherkesannolta voi korjata
säilö- ja tuorerehua oman tilan eläinten
rehuksi ja kesantolohkolla voi laiduntaa eläi-
miä.

12 §

Hoidetun viljelemättömän pellon hoito

Hoidettu viljelemätön pelto on säilytettävä
sellaisessa kunnossa, ettei sen käyttö maata-
loudellisiin tarkoituksiin vaarannu. Hoidettuja
viljelemättömiä peltoja saa hyödyntää talou-
dellisesti.

Hoidettua viljelemätöntä peltoa, jolta ei
korjata satoa, voidaan lannoittaa 4 §:n 2 ja 3
momentissa tarkoitettujen kasvustojen tai
ruokohelpikasvuston perustamisen yhtey-
dessä siten kuin 8 §:n 3 momentissa sääde-
tään. Hoidetut viljelemättömät pellot on nii-
tettävä edellä 9 §:n 4 momentissa säädetyllä
tavalla. Niittovelvoite ei koske alaa, jolla
kasvatetaan samoja kasveja kuin riista- ja
maisemakesannolla. Niittovelvoitetta ei so-
velleta myöskään alle viidennen kasvukauden
ruokohelven viljelyssä, jos hoidetun viljele-
mättömän pellon taloudellinen hyödyntämi-
nen energiankäyttöön edellyttää sadonkor-
juuta kasvukautta seuraavan vuoden kevät-
talvella tai jos on kyse kyseisenä vuonna
perustetusta kasvustosta.

Hoidetulla viljelemättömällä pellolla voi-
daan tehdä lyhytaikaisia kunnostustoimenpi-
teitä. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla esi-
merkiksi salaojitus, kalkitus sekä valtaojien
kaivuu ja perkaus. Hoidettu viljelemätön
pelto voidaan päättää mekaanisesti tai kemi-
allisesti.
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13 §

Maaperän kunnosta ja ympäristöstä huoleh-
timinen

Pellolla olevan oljen polttoa on vältettävä.
Oljen poltto on sallittu ainoastaan, jos se on
välttämätöntä kylvön onnistumisen, hukka-
kauran ja muiden rikkakasvien, kasvitautien
tai tuholaisten torjunnan kannalta.

Märillä pelloilla ja erityisesti hoidetuilla
viljelemättömillä peltolohkoilla on vältettävä
raskailla koneilla ajoa maaperän tiivistymisen
ehkäisemiseksi.

14 §

Hukkakauran leviämisen välttäminen

Hukkakauran saastuttamalla peruslohkolla
on huolehdittava hukkakauran torjunnasta
joko kemiallisesti, mekaanisesti, kitkemällä
tai muilla toimenpiteillä hukkakauran torjun-
nasta annetun lain (185/2002) ja Ahvenan-
maalla hukkakauran torjunnasta annetun maa-
kuntalain (ÅFS 68/1977) mukaisesti. Kunnan
maaseutuelinkeinoviranomaisen antamaa
hukkakauran torjuntaohjetta tai torjuntasuun-
nitelmaa on noudatettava.

15 §

Maaston ominaispiirteiden säilyttäminen

Peltoympäristön ominaispiirteiden säilyttä-
miseksi peltoalueiden sisällä sijaitsevat pienet
puu- ja pensasryhmät sekä kivisaarekkeet on
säilytettävä. Näitä saarekkeita ei saa raivata
pelloksi. Viljelyteknisistä syistä olennaiset
viljelyesteet, ei kuitenkaan luonnonsuojelu-
lain (1096/1996) 29 §:n ja Ahvenanmaalla
luonnonsuojelusta annetun maakuntalain
(ÅFS 82/1998) mukaisia suojeltuja luonto-
tyyppejä, on yksittäistapauksissa mahdollista
poistaa. Tällaisesta poistamisesta ja sen pe-
rusteluista on kuitenkin ilmoitettava etukäteen
kirjallisesti kunnan maaseutuelinkeinoviran-
omaiselle.

16 §

Pysyvä laidun

Pysyvä laidun on 17 §:n 2 momentin
mukaisesti komission asetuksen (EY) N:o
796/2004 2 artiklan toisessa kohdassa tarkoi-
tettua pysyvien laitumien viiteosuuteen ja
vuosittaiseen osuuteen laskettavaa alaa edel-
lyttäen, että tarkasteltavina vuosina

1) sitä on käytetty komission asetuksen
(EY) N:o 796/2004 2 artiklan 2 a kohdassa
tarkoitettujen heinä- tai nurmirehukasvien
kasvattamiseen; ja

2) se on enintään kolmasosalta alueen
pinta-alasta puiden tai pensaiden peittämää ja
alueella kasvaa enintään 50 puuta hehtaarilla.

Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi edel-
lytetään, että ala tarkasteluajankohtia edeltä-
vien viiden vuoden aikana:

1) on kasvanut komission asetuksen (EY)
N:o 796/2004 2 artiklan toisessa kohdassa
tarkoitetulla tavalla vain heinä- tai nurmire-
hukasveja ja alaa on käytetty eläinten rehuksi
tai muuhun kotieläintalouden käyttötarkoituk-
seen;

2) ei ole ollut ilmoitettuna vuosittaisella
tukihakemuksella komission asetuksen (EY)
N:o 796/2004 2 artiklan toisessa kohdassa
lueteltuna kesantona; ja

3) ei ole kuulunut viljelykiertoon; heinä- tai
nurmirehukasveilla ollut ala katsotaan pelto-
alaksi, jos viljelijä osoittaa pellon olleen
osana viljelykiertoa.

Pysyväksi laitumeksi ei hyväksytä alaa,
joka

1) on tuotannonmuutossitoumuksen, luo-
pumiseläkelain (16/1974) 6 §:n 2 momentin 3
kohdassa tarkoitetun viljelemättömyyssitou-
muksen, maatalousyrittäjien luopumiskorva-
uksista annetun lain (1330/1992) 9 §:ssä
tarkoitetun viljelemättömyyssitoumuksen tai
maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun
lain (1293/1994) 12 §:ssä tarkoitetun viljele-
mättömyyssitoumuksen alaisena;

2) on ilmoitettu vähintään yhtenä vuonna
tukihakemuksella seoskasvustona, jossa on
ollut mukana muita kuin heinä- ja nurmire-
hukasvien siemeniä viiden tarkasteluajankoh-
taa edeltävän vuoden aikana;

3) sisältyy maatalouden ympäristötuen 5-,
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10- tai 20-vuotiseen erityistukisopimukseen
silloin kun kyseinen sopimusala on tehty
peltoa koskevaksi; tai

4) on ollut metsämaata vuonna 2003 tai
myöhemmin.

Vuonna 2006 ensimmäisessä momentissa
tarkasteltavat vuodet tarkoittavat vuosia 2003
ja 2006. Toisessa ja kolmannessa momentissa
tarkasteluajankohdat tarkoittavat 30 päivää
toukokuuta 2003 sekä 28 päivää huhtikuuta
2006.

17 §

Pysyvän laitumen säilyttäminen

Edellä mainitun komission asetuksen (EY)
N:o 796/2004 3 artiklan 4 a kohdassa tarkoi-
tetulla tavalla pysyvänä laitumena oleva
maa-ala on pääsääntöisesti säilytettävä mai-
nitun ja 4 artiklan mukaisesti pysyvänä
laitumena. Vaatimus ei koske aloja, jotka
metsitetään ympäristönäkökohdat huomioon
ottaen tilatukiasetuksen 5 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetulla tavalla.

Jos edellä mainitun komission asetuksen
(EY) N:o 796/2004 3 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettu pysyvän laitumen osuus maatalo-
usmaan kokonaispinta-alasta kansallisella ta-
solla laskee jonain vuonna yli 5 prosenttia
suhteessa saman asetuksen 3 artiklan 4
kohdan mukaisesti laskettavaan vuoden 2003
viiteosuuteen, viljelijöiden on haettava en-
nakkolupaa maan käyttötavan muuttamiseen
myöhemmin säädettävällä tavalla. Jos vilje-
lijällä on voimassa oleva maatalouden ym-
päristötuen erityistukisopimus, kyseiseen so-
pimukseen sisältyvää laidunalaa ei koske
ennakkolupamenettely.

18 §

Pysyvän laitumen hoito

Jos lohkoja, jotka on ilmoitettu pysyväksi
laitumeksi, ei laidunneta, ne on säilytettävä
avoimena niittämällä. Niiton ajankohdassa ja
toteuttamisessa on otettava huomioon myös
luonnonvaraisten lintujen ja nisäkkäiden suo-
jelu. Sellaisilta lohkon osilta, joita ei voida
niittää, on raivattava vesakko ja puiden taimet
tarvittaessa. Viljelijä voi hyödyntää niittojät-
teen halutessaan. Niittojätettä ei kuitenkaan
ole välttämättä korjattava pois laitumelta.

Pysyvällä laitumella ei ole eläinten laidun-
tamisvaatimusta, eikä sen tarvitse olla aidattu
alue.

19 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä
maaliskuuta 2006.

Tällä asetuksella kumotaan:
1) suorien tukien täydentäviin ehtoihin

liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön
vähimmäisvaatimuksista 2 päivänä joulu-
kuuta 2004 annettu maa- ja metsätalousmi-
nisteriön asetus (1079/2004) siihen myöhem-
min tehtyine muutoksineen; sekä

2) peltokasvien tukijärjestelmästä ja siihen
liittyvästä kesannoinnista vuonna 2005 29
päivänä huhtikuuta 2005 annettu maa- ja
metsätalousministeriön asetus (269/2005).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Maatalousneuvos Olli-Pekka Peltomäki
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 184

vuoden 2006 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta

Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden
kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) sekä maaseutuelin-
keinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992
annetun lain (1336/1992) 13 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Tämä asetus koskee seuraavissa valtioneu-
voston asetuksissa säädettyjen maa- ja puu-
tarhatalouden kansallisten tukien hakemista,
paikkakunnan tavanomaista viljelytapaa, ta-
vanomaista tuotantotapaa sekä tukien muuta
hallinnointia ja maksatusta:

1) vuodelta 2006 maksettavasta Etelä-
Suomen kansallisesta tuesta annettu valtio-
neuvoston asetus (28/2006), jäljempänä
Etelä-Suomen kansallinen tukiasetus;

2) vuodelta 2006 maksettavasta pohjoisesta
tuesta annettu valtioneuvoston asetus
(29/2006), jäljempänä pohjoinen tukiasetus;

3) vuodelta 2006 maksettavasta perunan-
tuotannon kansallisesta tuesta annettu valtio-
neuvoston asetus (31/2006), jäljempänä pe-
runantuotannon kansallinen tukiasetus.

Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta puu-
tarhataloudelle maksettaviin Etelä-Suomen
kansallisen tukiasetuksen 3 luvun ja pohjoisen
tukiasetuksen 4 luvun mukaisiin tukiin.

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) tilapäisesti viljelemättömällä pellolla

sellaista peltoa, joka on viljelykiertokesan-
tona, lantapatterin tai muun vastaavan tila-
päisen syyn perusteella viljelemättä, ei kui-
tenkaan alueita, jotka eivät vielä ole olleet
viljelykäytössä tai jotka on pysyvästi poistettu
viljelystä;

2) hoidetulla viljelemättömällä pellolla
suorien tukien täydentäviin ehtoihin liittyvistä
hyvän maatalouden ja ympäristön vähim-
mäisvaatimuksista annetun maa- ja metsäta-
lousministeriön asetuksen (183/2006) 2 §:n 1
momentin 3 kohdassa tarkoitettua peltoa;

3) luonnonniityillä ja -laitumilla sekä avoi-
milla hakamailla aloja, joilla kasvaa luon-
nonheinää ja joita laidunnetaan tai käytetään
tuen hakijan kotieläinten rehuntuotantoon
kasvukauden 2006 ajan ja joilla ei tehdä muita
vuosittaisia viljelytoimenpiteitä;

4) kasvimaalla kotitarvekäyttöön viljeltä-
vää alaa;

5) peruslohkojen muutoslomakkeella maa-
ja metsätalousministeriön peruslohkojen
muutoslomaketta numero 102C vuodelle
2006;

6) liharodulla muita kuin vuodelta 2006
maksettavista eräiden peltokasvien ja nauto-
jen tuotantopalkkioista annetun valtioneuvos-
ton asetuksen (975/2005) liitteessä 1 mainit-
tuja nautarotuja;

7) emolehmällä liharotuista tai tällaisen
rodun kanssa tehdystä risteytyksestä synty-
nyttä vähintään 50 prosenttisesti liharotuista
ja vähintään kerran poikinutta nautaa, jota
käytetään yksinomaan vasikoiden tuottami-
seen ja jonka vasikoita kasvatetaan lihatuo-
tantoon tai emolehmätuotannon lisäämiseen
ja jonka käyttötavaksi nautarekisterissä on
merkitty emolehmä.

8) lypsylehmällä maidontuotantoon käytet-
tävää vähintään kerran poikinutta nautaa;

9) sonnilla vähintään kuuden kuukauden
ikäistä urospuolista kuohittua tai kuohitsema-
tonta nautaa;

10) teurastetulla sonnilla ruhopainoltaan
vähintään 220 kiloa painavaa tukialueella C3
tai C4 kasvatettua vuonna 2006 teurastettua
kuohittua tai kuohitsematonta sonnia, joka on
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ollut hakijan hallinnassa yhtäjaksoisesti vä-
hintään 60 vuorokautta viimeisen 90 vuoro-
kauden aikana ennen sen teurastusta;

11) hieholla vähintään kuuden kuukauden
ikäistä poikimatonta nautaa;

12) emolehmähieholla 6 kohdassa tarkoi-
tetut rotuvaatimukset täyttävää vähintään kah-
deksan kuukauden ikäistä emolehmäksi tar-
koitettua poikimatonta nautaa, jonka käyttö-
tavaksi nautarekisterissä on merkitty emo-
lehmä ja joka on elossa tuen maksua varten
nautarekisteristä aikaisintaan 1 päivänä mar-
raskuuta 2006 tehtävän poiminnan ajankoh-
tana;

13) teurastetulla hieholla ruhopainoltaan
vähintään 170 kiloa painavaa vuonna 2006
teurastettua poikimatonta nautaa, joka on
ollut hakijan hallinnassa yhtäjaksoisesti vä-
hintään 60 vuorokautta viimeisen 90 vuoro-
kauden aikana ennen sen teurastusta;

14) naudalla 7—13 kohdassa tarkoitettua
nautaa, joka on merkitty maa- ja metsäta-
lousministeriön hyväksymillä korvamerkeillä
ja joka on rekisteröity nautarekisteriin Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1760/2000 mukaisesti;

15) naudan poikimisella normaalin tiineys-
ajan jälkeen tapahtuvaa vasikoimista tai vä-
hintään seitsemän kuukauden tiineysajan jäl-
keen tapahtuvaa luomista;

16) emakolla viimeistään laskentapäivänä
vähintään kerran porsinutta sikaa ja vähintään
kahdeksan kuukauden ikäistä emakoksi tar-
koitettua nuorta porsimatonta sikaa;

17) karjulla viimeistään laskentapäivänä
vähintään kahdeksan kuukauden ikäistä uros-
puolista sikaa;

18) lihasialla ruhopainoltaan vähintään 61
kiloa painavaa vuonna 2006 teurastettua
sikaa, ei kuitenkaan porsinutta emakkoa tai
teurastuksen yhteydessä nyljettyä karjua;

19) nuorella siitossialla vuoden 2006 ai-
kana vähintään kolmen kuukauden ikäisenä
mutta alle kahdeksan kuukauden ikäisenä
siitokseen myytyä urospuolista sikaa ja vä-
hintään kolmen kuukauden ikäistä siitokseen
myytyä porsimatonta naaraspuolista sikaa;

20) sialla 16—19 kohdassa tarkoitettua
emakkoa, karjua, lihasikaa ja nuorta siitossi-
kaa, ei kuitenkaan villisikaa eikä lemmikkinä
pidettävää minisikaa;

21) kanalla vähintään 16 viikon ikäistä

kanaa, jonka munantuotanto käytetään kulu-
tukseen tai poikasten tuotantoon;

22) ankkaemolla vähintään 25 viikon
ikäistä ankkaa, jonka munantuotanto käyte-
tään poikasten tuotantoon;

23) broileriemolla vähintään 18 viikon
ikäistä kanaa, jonka munantuotanto käytetään
poikasten tuotantoon;

24) hanhiemolla vähintään 30 viikon
ikäistä hanhea, jonka munantuotanto käyte-
tään poikasten tuotantoon;

25) kalkkunaemolla vähintään 29 viikon
ikäistä kalkkunaa, jonka munantuotanto käy-
tetään poikasten tuotantoon;

26) tarhatulla fasaaniemolla vähintään 26
viikon ikäistä fasaania, jonka munantuotanto
käytetään poikasten tuotantoon;

27) tarhatulla sorsaemolla vähintään 26
viikon ikäistä sorsaa, jonka munantuotanto
käytetään poikasten tuotantoon;

28) broilerilla tavanomaisessa tuotannossa
lihantuotantoa varten jalostettua noin 40
päivän iässä teurastettavaa kananpoikaa
taikka maataloustuotteiden luonnonmukai-
sesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista
merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintar-
vikkeissa annetun asetuksen (ETY) N:o
2092/91 täydentämisestä siten, että asetus
käsittää myös eläintuotannon annetun neu-
voston asetuksen (EY) N:o 1804/1999 mu-
kaisesti harjoitettavassa tuotannossa vähin-
tään 81 vuorokauden iässä teurastettavaa
kananpoikaa;

29) lihasiipikarjalla vuoden 2006 aikana
teurastettuja ankkoja, hanhia, kalkkunoita
sekä tarhattuja fasaaneja ja sorsia;

30) uuhella lammasta, joka on karitsoinut
vähintään kerran viimeistään 8 päivänä ke-
säkuuta 2006 tai joka on tuolloin vähintään
vuoden ikäinen;

31) kutulla maidontuotantoon tarkoitettua
vuohta, joka on poikinut vähintään kerran
viimeistään 1 päivänä toukokuuta 2006 tai
joka on tuolloin vähintään vuoden ikäinen;

32) hevosella siitokseen käytettävää hevos-
ja ponitammaa, vähintään 1-vuotiasta suo-
menhevosta sekä 1—3-vuotiasta muuta he-
vosta ja ponia;

33) siitostammalla hevosta ja ponia, joka
on astutettu tai varsonut edellisen vuoden
aikana;
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34) vähintään 1-vuotiaalla suomenhevo-
sella suomenhevosta, joka on muu kuin
siitostamma;

35) broileriuntuvikolla broilerihautomolta
tilalle alle kolmen vuorokauden ikäisenä
toimitettua broileriksi kasvatettavaa kanan-
poikaa;

36) kotieläintukihakemuksella maa- ja met-
sätalousministeriön tukihakemuslomaketta
numero 101C kansallisista kotieläintuista
vuodelle 2006, osat I ja II;

37) teurastamolla Elintarvikeviraston hy-
väksymää teurastamoa ja kunnan valvontavi-
ranomaisen hyväksymää teurastuspaikkaa;

38) koko tilan hallintaoikeuden siirrolla
koko tilaa koskevaa sukupolvenvaihdosta,
koko tilan ostoa, myyntiä, yhtiömuodonmuu-
tosta tai vuokrasopimuksen tekemistä sekä
tapauksia, joissa avioliiton tai kuoleman takia
tilan hallintaoikeus muuttuu joko kokonaan
uuden tai jo aiemmin toiselta tilalta tukia
hakeneen toisen tuenhakijan hallintaan;

39) nautarekisterillä Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1760/2000
sekä nautaeläinten merkitsemisestä ja rekis-
teröinnistä annetun maa- ja metsätalousmi-
nisteriön päätöksen (7/1999) 2 §:n 1 momen-
tin 5 kohdassa tarkoitettua keskusrekisteriä;

40) nautarekisteriotteella keskusrekisteriä
ylläpitävän nautaeläinten merkitsemisestä ja
rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalous-
ministeriön päätöksen 2 §:n 1 momentin 9
kohdassa tarkoitetun rekisteripalvelujen tar-
joajan jokaiselle nautaeläinten pitäjälle kah-
den kuukauden välein toimittamaa kirjettä,
joka sisältää saatesivun, nautaeläinluettelon,
nautaeläinten merkitsemisestä ja rekisteröin-
nistä annetun maa- ja metsätalousministeriön
päätöksen 2 §:n 1 momentin 10 kohdassa
tarkoitetun tapahtumaotteen, luettelon teuras-
tetuista naudoista sekä mahdollisesti tarkis-
tuslistan; ja

41) peitenimellä hevostalouslain (796/
1993) 3 §:ssä tarkoitettuun rekisteriin merkit-
tyä hevosen omistusta osoittavaa nimeä.

3 §

Yhdessä harjoitettava maa- ja puutarhatalous

Jos maa- tai puutarhataloutta harjoitetaan
maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista

annetun lain (1559/2001), jäljempänä tuki-
laki, 3 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoite-
tulla tavalla useamman luonnollisen henkilön
toimesta yhdessä tai yhteisömuodossa, on
kohdassa mainitun saman momentin 1 koh-
dan ehdot täyttävän viljelijän, yhtiömiehen,
jäsenen tai osakkaan harjoitettava maa- tai
puutarhataloutta siten, että

1) hän osallistuu henkilökohtaisesti maa-
tai puutarhataloustuotannon harjoittamiseen
itse työtä tekemällä; ja

2) hän on henkilökohtaisesti verovastuussa
toiminnasta tuloverolain (1535/1992) 9 §:ssä
ja yhtymien sekä kuolinpesien osalta lisäksi
15—17 §:ssä säädetyllä tavalla.

2 luku

Tukien hakeminen

4 §

Tukien hakeminen

Tukien hakuajoista ja hakemuslomakkeista
noudatetaan, mitä vuoden 2006 maa- ja
puutarhatalouden kansallisten tukien haku-
ajoista ja hakemisesta annetussa maa- ja
metsätalousministeriön asetuksessa
(40/2006), jäljempänä hakuaika-asetus, sää-
detään.

Tässä asetuksessa tarkoitettuja tukia hae-
taan maa- ja metsätalousministeriön vahvis-
tamilla vuoden 2006 tukihakemuslomakkeilla
tai lomakkeita vastaavilla ATK-tulosteilla, jos
niissä on sama tietosisältö samalla tavalla
jaoteltuna eri sivuille kuin valmiiksi paine-
tuissa lomakkeissa. Jos ATK-tuloste on lo-
makkeesta poiketen usealla sivulla, tulee
jokainen erillinen sivu allekirjoittaa ja jokai-
sen sivun alareunaan on merkittävä päiväys ja
tilatunnus, jos ne eivät tulostu lomakkeelle
automaattisesti.

5 §

Tuen hakijan puoliso ja alaikäinen lapsi

Etelä-Suomen kansallisen tukiasetuksen
2 §:n 1 momentin 2 kohdan ja pohjoisen
tukiasetuksen 2 §:n 1 momentin 14 kohdan
tarkoittamaksi tuen hakijan puolisoksi katso-
taan aviopuoliso tai tuen hakijan kanssa
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avioliitonomaisessa suhteessa elävä, tulove-
rolain 7 §:n 3 momentissa tarkoitettu henkilö
ja tuen hakijan alaikäiseksi lapseksi henkilö,
joka on 31 päivänä joulukuuta 2005 ollut alle
18-vuotias.

6 §

Tukihakemuksen peruuttaminen

Tukihakemuksen peruuttamisesta on ilmoi-
tettava kirjallisesti tukihakemusta käsittele-
välle viranomaiselle. Jos valvonnasta on jo
ilmoitettu tuen hakijalle ja suoritetusta val-
vonnasta aiheutuu valvontaseuraamuksia, tu-
kihakemusta ei voida peruuttaa. Muussa
tapauksessa takarajana peruutuksen tekemi-
selle on ensimmäinen kyseessä olevan hake-
muksen mukainen maksatustapahtuma.

Peruutus voi koskea koko tukihakemusta
tai osaa hakemuksesta. Useamman hakuker-
ran tuessa hakija voi peruuttaa yhden tuki-
haun edellä 1 momentissa mainituin rajoituk-
sin.

Kasvintuotannon tukia, joita haetaan maa-
ja metsätalousministeriön lomakkeella nu-
mero 101B, ei voida peruuttaa kunnan maa-
seutuelinkeinoviranomaisen tallennusilmoi-
tuksen lähettämisen jälkeen, jos tallennusil-
moituksessa on yksi tai useampi lohko mer-
kitty sääntöjen vastaiseksi ja virhe on sellai-
nen, että siitä aiheutuu seuraamus.

Edellä 1 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdissa
mainituissa asetuksissa tarkoitettujen kansal-
listen peltoalaperusteisten tukien peruutus
voidaan tehdä myös lohkokohtaisesti. Peruu-
tus voidaan tehdä esimerkiksi maa- ja met-
sätalousministeriön lomakkeella numero 145.

7 §

Selvitykset

Perunantuotannon ja niiden puutarhakas-
vien osalta, joiden markkinointi edellyttää
kuulumista kasvintuotannon tarkastuskeskuk-
sen ylläpitämään kasvinsuojelu- tai kasvisten
laadunvalvontarekisteriin, kopio rekisteriin
ilmoittautumisesta on liitettävä tukihakemuk-
seen ainoastaan siinä tapauksessa, jos hakija
ei vielä ole rekisterissä. Rekisteriin on ilmoit-
tauduttava ennen tuen maksatusta.

3 luku

Kasvintuotannon tuet

8 §

Lohkot

Jos vuoden 2005 tukihaun jälkeen perus-
lohkoja on jaettu, yhdistetty tai poistettu
pysyvästi käytöstä taikka uusia peruslohkoja
on perustettu tai peruslohkojen hallinnassa on
tapahtunut muutoksia, on tuen hakijan haku-
aika-asetuksessa mainittujen tukihakemuslo-
makkeiden lisäksi toimitettava peruslohkojen
muutoslomake tai maa- ja metsätalousminis-
teriön vuodelle 2006 vahvistaman mallin
mukainen ATK-tuloste.

Lohkojen merkitsemisessä, pinta-alojen il-
moittamisessa, hallinnon pinta-alojen hyväk-
symisessä ja karttaliitteissä noudatetaan mitä
maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa
peltokasvien tukijärjestelmän hallinnosta ja
valvonnasta (438/2004) säädetään.

9 §

Viljelykseen soveltuva pelto

Tukilain 9 §:n 2 momentin 1 kohdassa sekä
10 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetuksi
viljelykseen soveltuvaksi pelloksi luetaan

1) käytössä oleva maatalous- ja puutarha-
kasvien viljelyala;

2) tilatukijärjestelmän mukainen velvoite-
kesanto;

3) hoidettu viljelemätön pelto;
4) tilapäisesti viljelmättömänä ilmoitettu

maatalousmaa;
5) kasvimaa;
6) kotieläintukien osalta käytössä oleva

luonnonniitty ja -laidun sekä avoin hakamaa.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun pellon on

oltava tuen hakijan hallinnassa kasvukauden
2006 ajan omistajana, maanvuokralain
(258/1966) tarkoittamana vuokramiehenä,
muun hallintasopimuksen kuin maanvuokra-
sopimuksen nojalla tai testamenttiin taikka
muuhun saantokirjaan perustuvan käyttöoi-
keuden nojalla. Pellon on oltava hakijan
hallinnassa kuitenkin viimeistään 15 päivänä
kesäkuuta 2006.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuksi pelloksi
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ei lueta peltoa, joka on poissa viljelyksestä
luopumiseläkelain (16/1974) 6 §:n 2 momen-
tin 3 kohdassa tai maatalousyrittäjien lopet-
tamiskorvauksesta annetun lain (1330/1992)
9 §:ssä taikka maatalousyrittäjien luopumis-
tuesta annetun lain (1293/1994) 12 §:ssä,
sellaisena kuin se oli voimassa lain 1326/1999
voimaan tullessa, tarkoitettujen sitoumusten
nojalla.

Puutarhakasvien puolen hehtaarin viljelyk-
sessä olevaan peltoalaan luetaan mukaan
avomaanvihannesten, marjojen, hedelmien,
siemenmauste- ja lääkekasvien, koristekas-
vien ja yrttimausteiden viljelyalat sekä tai-
mitarhat ja kasvimaaksi ilmoitetut alat.

10 §

Paikkakunnan tavanomainen viljelytapa

Tukilain 9 §:n 2 momentin 2 kohdassa
tarkoitetulla paikkakunnan tavanomaisella
viljelytavalla tarkoitetaan sitä, että

1) peltoa muokataan ja lannoitetaan tar-
koituksenmukaisella tavalla;

2) kylvö tai istutus tehdään tasaisen itämi-
sen mahdollistavalla tavalla;

3) viljelyssä käytetään alueelle soveltuvia
kasvilajeja ja lajikkeita;

4) viljelyssä käytetään laadultaan ja mää-
rältään riittävää siemen- tai taimimäärää;

5) kasvinsuojelusta on huolehdittu tarkoi-
tuksenmukaisella tavalla ja hukkakaura on
torjuttu;

6) lohkon kasvukunto mahdollistaa korjuu-
ja markkinakelpoisen sadon tuottamisen; ja

7) sato korjataan asianmukaisesti.
Satovahinkojen korvaamisesta annetun lain

(1214/2000) mukaisen satovahingon tai tätä
vastaavan syyn takia korjaamatta jäänyt sato
ei ole este tukien maksamiselle, jos muista
paikkakunnan tavanomaiseen viljelytapaan
kuuluvista toimenpiteistä on huolehdittu asi-
anmukaisesti. Satovahingosta tai vastaavasta
on kuitenkin tehtävä kirjallinen ilmoitus maa-
ja metsätalousministeriön lomakkeella nu-
mero 118 välittömästi vahingon ilmaannuttua
sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle,
jolle tukihakemus on jätetty. Ilmoituksessa on
yksilöitävä satovahingon tai vastaavan syy ja
sadon korjaamatta jättämisen syy. Talvehti-
misvaurioista kärsineiden kasvulohkojen

osalta tuki voidaan maksaa, jos pääosalla
lohkon pinta-alasta on sellainen kasvusto,
jolla on mahdollista tuottaa korjuu- ja mark-
kinakelpoinen sato.

11 §

Sadonkorjuu

Edellä 10 §:ssä säädetyn lisäksi vehnän,
rukiin ja mallasohran tukien maksamisen
edellytyksenä on jyväsadon korjaaminen.

Edellä 10 §:ssä säädettyjen tavanomaisen
viljelytavan vaatimusten mukaisena nurmi-
valtaisen sadon korjaamisena ei pidetä kas-
vuston maahan niittoa tai kompostointia
taikka kasvuston hävittämistä muulla niihin
verrattavalla tavalla.

Viljelyteknisille päistelohkoille, niillä kas-
veilla joiden viljelytapaan se kuuluu, nurmen
tuki voidaan maksaa, vaikka satoa ei korjata
tai aluetta ei laidunneta, jos kasvusto pidetään
hoidettuna.

12 §

Puutarhakasvien viljely

Edellä 10 §:n 1 momentin 4 kohdassa
mainittu paikkakunnan tavanomaisen viljely-
tavan täyttävä määrältään riittävä taimimäärä
on marjapensaiden ja omenapuiden viljelyssä
seuraava:

kasvia/ha
Mansikka, mesimarja ja
jalomaarain 15 000
Herukat ja karviainen 2 200
Vadelma 2 800
Tyrni 800
Pensasmustikka 2 250
Omenapuu 400

Jos mansikkaa, mesimarjaa tai jalomaa-
rainta viljellään niin, ettei muovia käytetä
maanpinnan katteena ja syntyvien rönsytai-
mien annetaan juurtua emotaimien viereen,
taimitiheys voi olla ensimmäisenä kasvukau-
tena 11 000 kasvia hehtaaria kohti. Kasvuti-
heysvaatimuksia sovelletaan myös luomutuo-
tannolle.

Kasvutiheysvaatimuksia ei kuitenkaan so-
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velleta ennen vuotta 2000 istutetuille tyrnin,
pensasmustikan ja luomutuotannon kasvus-
toille, mutta niiden viljelyn tulee täyttää
ammattimaisen viljelyn tunnusmerkit.

Kesäkuun 30 päivän 2006 jälkeen kylvetyt
tai istutetut satoa tuottavat avomaan vihan-
nekset sekä tilli ja persilja ovat tukikelpoisia,
jos niiden kylvö- tai istutuspäivä on ilmoitettu
kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle vii-
meistään 31 päivänä joulukuuta 2006. Mar-
japensaat ja omenapuut ovat tukikelpoisia, jos
ne on istutettu viimeistään 30 päivänä kesä-
kuuta 2006.

4 luku

Kotieläintuet

13 §

Kotieläinten hallinta ja hoito

Tuottajan hallinnassa olevilla kotieläimillä
tarkoitetaan tuottajan omistuksessa olevia
eläimiä sekä vuokra- tai leasingsopimuksella
taikka muualla perusteella tuottajan hallintaan
siirtyneitä eläimiä.

Eläinten hallinnansiirto tuottajalta toiselle
on pystyttävä osoittamaan osapuolten keski-
näisellä kirjallisella sopimuksella ja asiaan
liittyvillä kuiteilla.

Eläimet hallintaansa ottanut tuottaja on
taloudellisessa vastuussa sopimuksen piiriin
kuuluvista eläimistä. Tuottajalla on myös
kirjanpitovastuu hallintaan otetuista eläimistä.

Jos tuottaja ottaa toisen tuottajan hallin-
nassa olevia eläimiä hoitoon korvausta vas-
taan, eläinten hoidosta on tehtävä kirjallinen
sopimus, joka osoittaa, että eläimet vastaan-
ottanut tuottaja ainoastaan hoitaa eläimiä,
mutta ei ole taloudellisessa vastuussa sopi-
muksen piiriin kuuluvista eläimistä.

Eläinten kirjanpitovastuu hoidossa olevista
eläimistä on tuottajalla, joka omistaa tai
muutoin hallitsee eläimiä. Eläinrekistereihin
rekisteröitävät eläimet rekisteröidään sille
tilalle, jonka hallinnassa ne ovat.

14 §

Kotieläintukien hakeminen ja määräytyminen

Kotieläintukea haetaan kotieläimistä, jotka

ovat hakijan hallinnassa. Hoitajalle ei mak-
seta kotieläintukea hänen hoidossaan olevista
eläimistä.

Kotieläintukien hakemisessa ja määräyty-
misessä noudatetaan tässä asetuksessa sääde-
tyn lisäksi mitä hakuaika-asetuksessa sääde-
tään.

Etelä-Suomen kansallisen tukiasetuksen ja
pohjoisen tukiasetuksen tarkoittamat eläin-
ryhmät on määritelty tämän asetuksen 2 §:n
1 momentin 7—13 ja 16—34 kohdassa.

Etelä-Suomen kansallisen tukiasetuksen
12 §:ssä ja pohjoisen tukiasetuksen 20 §:ssä
tarkoitettu kotieläinten keskimääräinen luku-
määrä lasketaan yhden desimaalin tarkkuu-
della.

15 §

Tavanomainen tuotantotapa

Kotieläintukien maksamisen edellytys on,
että tilalla harjoitetaan kotieläintaloutta kul-
lekin tuen perusteena olevalle eläinlajille
tavanomaisen tuotantotavan mukaisesti. Ta-
vanomaisella tuotantotavalla tarkoitetaan en-
sisijaisesti sitä, että esimerkiksi emolehmiä
pidetään lihantuotantoa varten kasvatettavien
vasikoiden tuottamiseen, emakoita pidetään
porsaiden tuottamista varten ja uuhia pidetään
tilalla lihantuotantoa varten kasvatettavien
karitsoiden tuottamiseen. Tuotannon, esimer-
kiksi porsaiden lukumäärän emakkoa kohti tai
karitsoiden lukumäärän uuhta kohti, tulisi olla
normaalilla tasolla suhteessa eläinmäärään.

Tukea voidaan maksaa myös eläimistä,
joita pidetään tilalla tulonhankkimistarkoituk-
sessa erilaisten uusien kotieläintuotannon toi-
mintojen vuoksi. Toiminnasta ja sen tulon-
hankkimisluonteesta on tarvittaessa esitettävä
maaseutuelinkeinoviranomaiselle selvitys.
Tällainen selvitys on esimerkiksi todistus
kuulumisesta ennakonpidätysrekisteriin ky-
seessä olevan toiminnan osalta.

16 §

Eläinten iän laskeminen

Kotieläinten ikä lasketaan siten, että eläin
tulee tietyn kuukausimäärän ikäiseksi saman-
numeroisena päivänä kuin se on syntynyt.
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Sonnien, hiehojen, sikojen lihasikoja lukuun
ottamatta sekä uuhien ja kuttujen ikää las-
kettaessa kuukaudessa katsotaan olevan 30
päivää.

Jos eläin on syntynyt 31 päivänä, sen ikä
lasketaan samalla tavalla kuin 30 päivänä
syntyneen eläimen ikä.

Jos eläin on syntynyt 29, 30 tai 31 päivänä
ja se saavuttaisi tukeen oikeuttavan iän
helmikuussa, eläimen kuukausimääräisen iän
katsotaan täyttyvän 28 päivänä helmikuuta.

Siipikarjan ikä lasketaan kalenteriviikkojen
mukaan.

Hevoselle maksettavaa tukea laskettaessa
käytettävä ikä määräytyy siten, että hevonen
on:

1) yksivuotias, jos se on syntynyt 1 päivän
tammikuuta 2005 ja 31 päivän joulukuuta
2005 välisenä aikana, mainitut päivät mukaan
lukien;

2) kaksivuotias, jos se on syntynyt 1 päivän
tammikuuta 2004 ja 31 päivän joulukuuta
2004 välisenä aikana, mainitut päivät mukaan
lukien; ja

3) kolmevuotias, jos se on syntynyt 1
päivän tammikuuta 2003 ja 31 päivän joulu-
kuuta 2003 välisenä aikana, mainitut päivät
mukaan lukien.

17 §

Emolehmät, emolehmähiehot, lypsylehmät,
sonnit, hiehot sekä teurastetut sonnit ja hiehot

Tuen hakijan tulee tarkistaa nautoja kos-
kevat tiedot tuen hakijalle lähetettävästä
nautarekisteriotteesta ja tehdä tarvittavat kor-
jaukset nautarekisteriin.

Mahdolliset korjaukset nautarekisteriotteen
tietoihin tulee tehdä 20 kalenteripäivän ku-
luessa otteen tulostamispäivämäärästä. Nau-
tarekisteriotteen tarkistuslistalle on tulostettu
päivämäärä, jolloin korjaukset on viimeistään
tehtävä.

18 §

Nautojen tukikelpoisuuspäivien määräytymi-
nen

Emolehmien, emolehmähiehojen, lypsy-
lehmien, sonnien ja hiehojen ensimmäisellä
tukikelpoisuuspäivällä tarkoitetaan sitä päi-

vää, jolloin eläin tulee tuen piiriin. Se voi olla
tuen määräytymisajanjakson ensimmäinen
päivä, päivä, jolloin eläin saavuttaa vaaditun
iän, poikimista seuraava päivä tai eläimen
ostopäivää seuraava päivä.

Eläimen viimeisellä tukikelpoisuuspäivällä
tarkoitetaan sitä päivää, jolloin eläin poistuu
tuen piiristä. Se voi olla eläimen poistopäivä,
toiseen ikäryhmään siirtymistä edeltävä
päivä, tuen määräytymisajanjakson viimeinen
päivä tai hieholla poikimispäivä.

19 §

Lihasikojen ja lihasiipikarjan tukihakemuk-
sen liitteet

Kotieläintukihakemuksen II-osan liitteenä
tulee olla teuraseläinten ostajalta, jäljempänä
ostaja, alkuperäisenä tai jäljennöksenä kuitti,
josta on käytävä ilmi:

1) ostajan nimi;
2) teuraseläimen myyjän nimi; ja
3) eläimen teurastuspäivämäärä ja ruho-

paino.
Jos ostajana on muu kuin teurastamo tai

teurastamo ei itse suorita teurastusta, on
tositteesta lisäksi käytävä ilmi teurastamon
nimi, jossa eläin on teurastettu.

Ostaja voi toimittaa tuottajalle myös yh-
teenvedon vuoden 2006 aikana teurastetuista
eläimistä. Yhteenvedosta on käytävä ilmi:

1) teuraseläinten myyjän nimi ja/tai tila-
tunnus;

2) vuosi, jonka aikana eläimet on teuras-
tettu;

3) teurastettujen lihasikojen lukumäärä tai
teurastetun lihasiipikarjan nimi ja lukumäärä
teurastamoittain; ja

4) maininta siitä, sisältyykö lukumäärään
myös eläimiä, jotka tuottaja on teurastuttanut
ja ottanut takaisin tilalle.

Jos ostajana on muu kuin teurastamo, on
yhteenvedosta käytävä ilmi lihasikojen ja
lihasiipikarjan lukumäärä teurastamoittain.

Lihasikojen osalta lukumäärätiedon lisäksi
yhteenvedossa on oltava teksti, jonka mukaan
yhteenveto sisältää lihasiat, joiden ruhopaino
on ollut vähintään 61 kiloa.

Yhteenveto on tehtävä osakeyhtiömuotois-
ten ostajien osalta osakeyhtiölain (734/1978)
16 luvun 7 a §:ssä säädetylle lomakkeelle tai
ostajan ollessa muu yhteisö tai yksittäinen
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toiminnanharjoittaja vastaavat tiedot sisältä-
välle lomakkeelle, josta ilmenevät 3—5 mo-
mentissa tarkoitettujen tietojen lisäksi ilmoit-
tajan nimi ja yhteystiedot. Yhteenveto on
allekirjoitettava tai varustettava yrityksen lei-
malla ja ilmoittajan yhteystiedoilla, mukaan
lukien puhelinnumerotiedot.

Jos ostajan tulostustoiminnot hoidetaan
koneellisesti siten, ettei yhteenvetojen alle-
kirjoittaminen tai leimaaminen ole mahdol-
lista, on ostajan toimitettava teuraseläinten
myyjälle toimitettavan yhteenvedon lisäksi
maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelu-
keskukselle tiedot tuen perusteena olevista
eläimistä.

Jos kunnan valvontaviranomaisen hyväk-
symässä teurastuspaikassa teurastetaan sen
osakkaan, yhtiömiehen, jäsenen tai muun
vastaavan teurastuspaikan omistajiin kuulu-
van tahon kasvattamia eläimiä, ei teurastus-
paikka voi antaa 3 momentissa tarkoitettua
yhteenvetoa. Tukihakemuksen liitteenä on
tällöin oltava kopio punnituspäiväkirjan niistä
sivuista, joissa on ruhopainomerkinnät sekä
muu mahdollinen selvitys teurastetuista eläi-
mistä.

20 §

Nuorten siitossikojen tukihakemuksen liitteet

Kotieläintukihakemuksen II-osan liitteenä
on oltava eläimen myynti-ilmoitus tai muu
hyväksyttävä selvitys, josta on käytävä ilmi
seuraavat tiedot:

1) eläimen myyjän nimi;
2) eläimen myyntipäivämäärä;
3) ostajan tai välittäjän nimi;
4) ostajan tai välittäjän yhteystiedot, mu-

kaan lukien puhelinnumerotiedot;
5) eläimen syntymäaika; ja
6) eläimen korvanumero.
Eläinten ostaja tai välittäjä voi tehdä

ostamistaan nuorista siitossioista vuosiyh-
teenvedon, jonka on kunkin eläimen osalta
sisällettävä 1 momentissa luetellut tiedot.

21 §

Kuttujen maidontuotanto

Kuttujen tuen määräytymisen perusteeksi
hyväksytään maitomäärä, joka on:

1) toimitettu meijeriin;
2) myyty suoraan tilalta;
3) käytetty myyntiin sekä omaan käyttöön

valmistetun juuston valmistukseen;
4) käytetty myyntiin tarkoitettujen muiden

tuotteiden valmistukseen; tai
5) käytetty tuen hakijan omassa taloudessa.
Eläinten ravinnoksi sekä kutun maidosta

valmistettujen tuotteiden valmistuksen testa-
ukseen käytettävää maitomäärää ei lasketa
mukaan tuen määräytymisen perusteeksi hy-
väksyttävään maitomäärään.

Tuen hakijan taloudessa käytettäväksi mai-
tomääräksi hyväksytään 1,0 litraa henkilöä ja
päivää kohti. Tuen hakijan taloudessa oleviksi
henkilöiksi luetaan henkilöt, joiden väestö-
tietolaissa (507/1993) tarkoitettu asuinpaikka
on sama kuin tuen hakijalla.

22 §

Hevoset

Hevosten tulee pääsääntöisesti olla rekis-
teröityinä hevostalouslain 3 §:ssä tarkoitet-
tuun rekisteriin viimeistään 1 päivänä touko-
kuuta 2006. Tuen hakijan tulee huolehtia siitä,
että rekisteriin ilmoitetut tiedot ovat ajan
tasalla.

Jos hevonen on osaomistuksessa, on koti-
eläintukihakemuksen I-osan liitteenä oltava
valtakirja, jolla muut omistajat antavat suos-
tumuksensa tuen hakemiseen. Valtakirjassa
on mainittava mahdollinen osaomistukseen
liittyvä peitenimi.

Tamman on oltava astutettu jalostukseen
hyväksytyllä oriilla. Ponitamman on oltava
puhdasrotuinen ja sille käytetyn oriin tulee
edustaa samaa rotua, ellei ponitammaa ole
astutettu hevosten jalostustoiminnan järjestä-
misestä annetun maa- ja metsätalousministe-
riön päätöksen (45/94) 4 §:n mukaisen läm-
minveristen ratsuhevosten, ponien, islannin-
hevosten ja vuonohevosten jalostusohjesään-
nössä tarkoitetun ratsuponiohjelman mukaan.

Suomenhevostammat ja lämminveriset ra-
vihevostammat voidaan astuttaa myös omalla
oriilla. Jos tamma on astutettu omalla kan-
takirjaamattomalla oriilla, tuen hakijan on
ennen tuen maksamista toimitettava kunnan
maaseutuelinkeinoviranomaiselle oikeaksi to-
distettu jäljennös varsomistodistuksesta tai
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eläinlääkärin antama lausunto tamman vähin-
tään 12 viikkoa kestäneen tiineysajan jälkeen
tapahtuneesta luomisesta.

23 §

Uuhen poisto pitoaikana

Jos tukikelpoinen uuhi poistetaan tilalta
Etelä-Suomen kansallisen tukiasetuksen 6 §:n
1 momentin 6 kohdassa ja pohjoisen tuki-
asetuksen 14 §:n 1 momentin 6 kohdassa
tarkoitettuna pitoaikana, joka alkaa 1 päivänä
maaliskuuta 2006 ja päättyy 8 päivänä kesä-
kuuta 2006, poistosta on ilmoitettava kirjal-
lisesti kunnan maaseutuelinkeinoviranomai-
selle.

Ilmoitusta uuhen poistosta tilalta pitoaikana
ei voida kuitenkaan tehdä enää sen jälkeen,
kun tuen hakijalle on ilmoitettu valvonnasta.

5 luku

Eläimistä ja kutun maidosta pidettävä
kirjanpito

24 §

Naudat

Naudoista on pidettävä ajan tasalla olevaa
nautaeläinten merkitsemisestä ja rekisteröin-
nistä annetun maa- ja metsätalousministeriön
päätöksen 12 §:ssä säädettyä nautaeläinluet-
teloa.

25 §

Siat

Sioista on pidettävä ajan tasalla olevaa
kirjanpitoa sikojen merkitsemisestä ja rekis-
teröinnistä annetun maa- ja metsätalousmi-
nisteriön asetuksen (1296/2001) 11 §:ssä sää-
detyllä tavalla.

26 §

Siipikarja

Siipikarjasta on pidettävä ajan tasalla ole-
vaa kirjanpitoa, josta on käytävä ilmi eläin-
ryhmien tasolla eläinten lukumäärän lisäykset

ja vähennykset. Lisäyksinä tulee kirjanpitoon
merkitä eläinten syntymät ja ostot ja vähen-
nyksinä eloon myynnit, teuraaksi myynnit
sekä kuolemat.

27 §

Uuhet, kutut ja hevoset

Uuhista ja kutuista on pidettävä ajan tasalla
olevaa kirjanpitoa lammas- ja vuohieläinten
merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetun
maa- ja metsätalousministeriön asutuksen
(469/2005) 10 §:ssä säädetyllä tavalla.

Hevosista on pidettävä ajan tasalla olevaa
kirjanpitoa, josta on käytävä ilmi eläinryh-
mien tasolla eläinten lukumäärän lisäykset ja
vähennykset. Lisäyksinä on kirjanpitoon mer-
kittävä eläinten syntymät ja ostot ja vähen-
nyksinä eloon myynnit, teuraaksi myynnit
sekä kuolemat.

28 §

Kuttujen maidontuotannosta pidettävä kirjan-
pito

Edellä 21 §:ssä tarkoitetusta kuttujen mai-
dontuotannosta on pidettävä kirjanpitoa maa-
ja metsätalousministeriön lomakkeella nu-
mero 410. Jokaiselta kuukaudelta on täytet-
tävä oma lomake. Kuttujen maidontuotan-
nosta voidaan pitää kirjanpitoa myös
ATK:lla. Jokaiselta kuukaudelta on tällöin
saatava erillinen lomaketta vastaavat tiedot
sisältävä tuloste.

Päivittäiseen 1 momentissa tarkoitettuun
lomakekirjapitoon merkitään:

1) suoramyyntimaidon myynti sekä myyn-
tiin tai omaan käyttöön valmistetun juuston
valmistukseen käytetty maitomäärä; ja

2) suoramyyntimaidon ostajat.
Kuukausittaiseen 1 momentissa tarkoitet-

tuun lomakekirjanpitoon merkitään:
1) kuukauden aikana valmistetun juuston

määrä juustotyypeittäin;
2) kuukausittain tuen hakijan taloudessa

käytetty maitomäärä; ja
3) kuukauden aikana meijeriin toimitettu

maitomäärä.
Jos kutun maidosta tehdään myyntiä varten

muita tuotteita kuin juustoa, on maidon
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käytöstä pidettävä erillistä tuotekohtaista päi-
vittäistä kirjanpitoa, johon on lisäksi merkit-
tävä kunkin kuukauden aikana myyntiin
valmistettujen tuotteiden määrä.

29 §

Kuttujen maidontuotannosta pidettävän kir-
janpidon toimittaminen kunnan maaseutu-

elinkeinoviranomaiselle

Tuen hakijan on toimitettava 28 §:n 1
momentissa tarkoitettu kuukausittainen lo-
make tai vastaavat tiedot sisältävä ATK-
tuloste 1 päivän syyskuuta 2005 ja 31 päivän
elokuuta 2006 välisenä aikana, mainitut päi-
vät mukaan lukien, tuotetusta tuen määräy-
tymisen perusteeksi hyväksyttävästä kutun
maidon määrästä kunnan maaseutuelinkeino-
viranomaiselle viimeistään 15 päivänä syys-
kuuta 2006.

Kutun pidon aloittavan hakijan on toimi-
tettava 28 §:n 1 momentissa tarkoitettu kuu-
kausittainen lomake tai vastaavat tiedot si-
sältävä ATK-tuloste 1 päivän toukokuuta
2006 ja 31 päivän elokuuta 2006 välisenä
aikana, mainitut päivät mukaan lukien, tuo-
tetusta tuen määräytymisen perusteeksi hy-
väksyttävästä kutun maidon määrästä kunnan
maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään
15 päivänä syyskuuta 2006.

Muita tuotteita kuin juustoa valmistavien
hakijoiden on toimitettava 28 §:n 4 momen-
tissa tarkoitettu erillinen tuotekohtainen kuu-
kausittainen kirjanpito edellä 1 ja 2 momen-
tissa mainituilta ajanjaksoilta kunnan maa-
seutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään
15 päivänä syyskuuta 2006.

6 luku

Hallintaoikeuden siirrot

30 §

Kasvituotannon tuet

Yksittäisen kasvulohkon hallinnansiir-
roissa kasvulohkon hallintaoikeuden on ol-
tava siirrettynä uudelle haltijalle viimeistään
15 päivänä kesäkuuta 2006. Hallinnan siirto
edellyttää kirjallisen kauppakirjan, vuokra- tai
muun hallinnansiirtosopimuksen, peruslohko-

jen muutoslomakkeen ja maa- ja metsätalous-
ministeriön kylvöalailmoituslomakkeen nu-
mero 117 toimittamista kunnan maaseutu-
elinkeinoviranomaiselle viimeistään 15 päi-
vänä kesäkuuta 2006.

Jos koko tilan hallinnan siirto on tapahtunut
ennen kasvintuotannon tukien hakua, tilan
uusi haltija hakee kasvintuotannon tuet.

Jos koko tilan hallinnan siirto on tapahtunut
kasvintuotannon tukihaun jälkeen, kuitenkin
viimeistään 31 päivänä elokuuta 2006, voi-
daan tukihakemuksen hakijaksi kasvintuotan-
non tuissa muuttaa tilan uusi haltija.

Uuden haltijan on osoitettava tapahtunut
koko tilan hallinnan siirto toimittamalla vii-
meistään 12 päivänä syyskuuta 2006 kunnan
maaseutuelinkeinoviranomaiselle maa- ja
metsätalousministeriön ilmoituslomake nu-
mero 156 koko tilan hallinnan siirrosta.
Lomakkeen mukana on toimitettava tarpeel-
liset kopiot kauppakirjasta, vuokrasopimuk-
sesta ja muista vastaavista selvityksistä.

Nuorten viljelijöiden tuki voidaan maksaa
tuen myöntämisen edellytykset täyttävälle
jatkajalle, jos sukupolvenvaihdos tapahtuu
hakuajan päättymisen jälkeen, kuitenkin vii-
meistään 31 päivänä elokuuta 2006, sillä
edellytyksellä, että tilan entinen haltija on
jättänyt hyväksytyn maa- ja metsätalousmi-
nisteriön tukihakemuslomakkeen numero
101B nuorten viljelijöiden tuesta.

31 §

Lopullisten kotieläintukien hakeminen

Jos koko tilan hallinnan siirto on tapahtunut
ennen kotieläintukien ennakoiden hakua tai
jos kotieläintukien ennakon hakijaksi on
muutettu uusi haltija ja ennakot on maksettu
uudelle haltijalle, tilan uusi haltija hakee
lopulliset kotieläintuet.

Jos koko tilan hallinnan siirto tapahtuu
ennakoiden maksamisen jälkeen, ennen lo-
pullisten kotieläintukien maksamista, lopul-
lista tukea ovat voineet hakea joko tilan
entinen haltija, tilan uusi haltija tai molem-
mat. Kyseisen tilatunnuksen osalta ne muo-
dostavat kuitenkin vain yhden hakemuksen,
joten tukihakemuslomakkeilta tiedot tallen-
netaan sille hakijalle, jolle ennakot on mak-
settu.
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Kansallisen kotieläintukihaun piiriin voi-
daan laskea, tilan entisen ja uuden haltijan
välisen sopimuksen perusteella, kaikki enti-
sen haltijan hallinnassa olleet vuoden 2006
tuen piirissä olevat eläimet. Tukihaun piiriin
voivat siten kuulua myös emolehmät, emo-
lehmähiehot, sonnit, lypsylehmät ja hiehot
1 päivästä heinäkuuta 2005 alkaen sekä ema-
kot, kanat, broileriemot ja kalkkunaemot
1 päivästä lokakuuta 2005 alkaen.

Jos kaksi tai useampi tila on yhdistetty,
yhdistymisessä muodostuneen tilan haltija voi
3 momentissa tarkoitetulla tavalla hakea
lopulliset tuet yhdistyvillä tiloilla kasvate-
tuista vuoden 2006 tuen piirissä olevista
eläimistä. Tilalta, jonka tilatunnus jää pois
käytöstä yhdistymistilanteessa, peritään mah-
dollisesti maksettu kotieläintukien ennakko
takaisin valtiolle.

32 §

Lopullisten kotieläintukien maksaminen

Jos tuottajalle on maksettu kotieläintuen
ennakoita ja tilalla tapahtuu koko tilan hal-
linnan siirto ennakoiden maksamisen jälkeen,
lopulliset kansalliset kotieläintuet maksetaan
sille tuen hakijalle, jolle on maksettu ennakot
eli tilan entiselle haltijalle.

Jos tuottajalle ei ole maksettu kotieläintu-
kien ennakoita, tilan entinen haltija ja tilan
uusi haltija voivat keskenään sopia, kummalle
hakijoista lopulliset kansalliset kotieläintuet
maksetaan.

Jos osapuolet haluavat, että lopulliset ko-
tieläintuet maksetaan tilan uudelle haltijalle,
tilan uuden haltijan on toimitettava kunnan
maaseutuelinkeinoviranomaiselle sopimus lo-
pullisten kotieläintukien maksamisesta tilan
uudelle haltijalle ennen ensimmäisten koti-

eläintukien lopullista maksamista. Tilan uu-
den haltijan on osoitettava tapahtunut koko
tilan hallinnan siirto toimittamalla kunnan
maaseutuelinkeinoviranomaiselle maa- ja
metsätalousministeriön ilmoituslomake nu-
mero 156 koko tilan hallinnan siirrosta sekä
kopiot kauppakirjasta, vuokrasopimuksesta ja
muista vastaavista selvityksistä, jos niitä ei
ole sinne aikaisemmin toimitettu.

Koko tilan hallinnan siirroissa kotieläintu-
kien myöntämisen edellytyksenä olevan pel-
lon hallintavaatimus täyttyy, jos kyseisellä
tilalla on saman tilatunnuksen alaisuudessa
ollut 9 §:ssä tarkoitettu peltoala hallinnassaan.

7 luku

Erinäiset säännökset

33 §

Maksatuksista pidättäytyminen eläinsuojelu-
tapauksissa

Jos kunnan maaseutuelinkeinoviranomai-
sen tietoon tulee tapauksia, joissa on aloitettu
syyteharkinta tukilain 16 §:n 3 momentissa
tarkoitetussa asiassa, on tuen maksatus välit-
tömästi keskeytettävä. Tällöin lopullinen pää-
tös asiasta tehdään tuomioistuimen lainvoi-
maisen ratkaisun jälkeen.

34 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä
maaliskuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Maatalousneuvos Olli-Pekka Peltomäki
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 185

erikoistuista ja tulvavahinkokorvauksesta sekä näiden hakemisesta ja tuen tai korvauksen
perusteena olevien pinta- ja sopimusalojen sekä määrien ilmoittamisesta vuonna 2006

Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen
maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994)
11 §:n, sellaisena kuin se on laissa 273/2003, maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa
noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n, maa-
ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001)
25 §:n 3 momentin sekä poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta 18
päivänä maaliskuuta 1983 annetun lain (284/1983) 4 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on
laissa 92/1995, nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tämä asetus koskee seuraavia Euroopan
yhteisön kokonaan rahoittamia erikoistukia ja
niiden hakuaikoja, tuen perusteena olevien
pinta- ja sopimusalojen sekä määrien ilmoit-
tamista, hakemusten toimittamista sekä ha-
kemuslomakkeita:

1) yhteisen maatalouspolitiikan suoria tu-
kijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä
ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä
asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o
1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o
1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o
1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o
1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o
2529/2001 muuttamisesta annetussa neuvos-
ton asetuksessa (EY) N:o 1782/2003, jäljem-
pänä tukiasetus, säädetty:

a) velvoitekesannon non food -kesantokor-
vaus;

b) tärkkelysperunan tuki;
c) energiakasvituki;
d) valkuaiskasvipalkkio;

e) siementuki;
f) hampun tilatuki;
2) kuivatun rehun yhteisestä markkinajär-

jestelystä annetussa neuvoston asetuksessa
(EY) N:o 1786/2003 säädetty kuivatun rehun
tuki.

Tämä asetus koskee lisäksi osittain seu-
raavien kansallisten tukien sekä tulvavahin-
kokorvauksen hakuaikoja, hakemusten toi-
mittamista ja hakemuslomakkeita:

1) nurmi- ja viljakasvien siementuotannon
kansallinen tuki ja sen pinta-alojen ilmoitta-
minen;

2) mehiläistalouden kansallinen pesäkoh-
tainen tuki;

3) poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien
vahinkojen korvaamisesta annetussa laissa
(284/1983) säädetty tulvavahinkokorvaus.

2 §

Hallintoa ja valvontaa koskevat säännökset

Edellä 1 §:n 1 momentin 1 kohdan a—f
alakohdassa tarkoitetun tuen hallinnossa ja
valvonnassa sovelletaan, mitä peltokasvien

Neuvoston asetus (EY) N:o 1782/2003; EUVL N:o L 270, 21.10.2003, s. 1
Neuvoston asetus (EY) N:o 1786/2003; EUVL N:o L 270, 21.10.2003, s. 114
Komission asetus (EY) N:o 796/2004; EUVL N:o L 141, 30.4.2004, s. 18
Komission asetus (EY) N:o 2236/2003; EUVL N:o L 339, 24.12.2003, s. 45
Komission asetus (EY) N:o 1973/2004; EUVL N:o L 345, 20.11.2004, s. 1
Komission asetus (EY) N:o 245/2001; EYVL N:o L 35, 6.2.2001, s. 18
Komission asetus (EY) N:o 382/2005; EUVL N:o L 61, 8.3.2005, s. 4
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tukijärjestelmän hallinnosta ja valvonnasta
annetun maa- ja metsätalousministeriön ase-
tuksen (438/2004) 4—13, 16—20 ja 22 sekä
23 §:ssä säädetään.

3 §

Tukihakemus

Hakemus 1 §:n 1 momentin 1 kohdan a—e
alakohdassa tarkoitetun tuen saamiseksi sekä
1 §:n 1 momentin 1 kohdan f alakohdassa ja
1 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun tuen
hakemiseksi tehtävä pinta-alailmoitus sekä 1
§:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun tuen
raaka-aineen viljelyaloja koskeva ilmoitus,
jäljempänä tukihakemus, on toimitettava vii-
meistään 28 päivänä huhtikuuta 2006. Tuki-
hakemuksen mukana on toimitettava tarvit-
tavat liitteet.

Tukihakemus on tehtävä maa- ja metsäta-
lousministeriön lomakkeilla numero 101A,
101B, 101D, 102A ja 102B vuodelle 2006 tai
maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2006
vahvistaman kaavan mukaisilla atk-tulos-
teilla. Tukihakemukseen on liitettävä esitäy-
tetty tai muulla tavoin täytetty peruslohkolo-
make numero 102A.

Jos edellisen vuoden jälkeen peruslohkoja
on jaettu, yhdistetty tai poistettu pysyvästi
käytöstä taikka uusia peruslohkoja on perus-
tettu tai peruslohkojen hallinnassa on tapah-
tunut muutoksia, on lisäksi toimitettava maa-
ja metsätalousministeriön lomake numero
102C vuodelle 2006 tai maa- ja metsätalous-
ministeriön vuodelle 2006 vahvistaman kaa-
van mukainen atk-tuloste.

4 §

Non food -kesantokorvaus

Velvoitekesannon non food -kesantokorva-
usta on haettava tukihakemuksen lomakkeella
numero 101B. Tukihakemuksen lomakkeelle
numero 102B tuottajan on merkittävä viljel-
tävän kasvin laji ja tarvittaessa lajike sekä
tunniste NF.

Hakemuksen liitteenä tuottajan on toimi-
tettava viljelysitoumus tai kopio jalostuslai-
toksen kanssa tehdystä viljelysopimuksesta.

Non food -kesantojen hoidossa noudate-

taan, mitä neuvoston asetuksen (EY) N:o
1782/2003 soveltamista koskevista yksityis-
kohtaisista säännöistä, jotka koskevat maini-
tun asetuksen IV ja IV a osastossa säädettyjä
tukijärjestelmiä sekä kesannoidun maan käyt-
töä raaka-aineiden tuottamiseen annetun ko-
mission asetuksen (EY) N:o 1973/2004,
jäljempänä soveltamisasetus, 16 luvussa sää-
detään.

5 §

Tärkkelysperunan tuki

Tärkkelysperunan tukea on haettava tuki-
hakemuksen lomakkeella numero 101B. Tu-
kihakemuksen lomakkeelle numero 102B
tuottajan on merkittävä tärkkelysperunaloh-
kon osalta viljeltäväksi kasviksi tärkkelyspe-
runa.

Hakemuksen liitteenä, kuitenkin viimeis-
tään 30 päivänä kesäkuuta 2006, tuottajan on
toimitettava kopio perunatärkkelystehtaan
kanssa tehdystä viljelysopimuksesta.

6 §

Energiakasvituki

Energiakasvitukea on haettava tukihake-
muksen lomakkeella numero 101B. Tukiha-
kemuksen lomakkeelle numero 102B tuotta-
jan on merkittävä energiakasvilohkojen osalta
viljeltävän kasvin laji ja tarvittaessa lajike
sekä tunniste EK.

Hakemuksen liitteenä tuottajan on toimi-
tettava kopio jalostuslaitoksen kanssa teh-
dystä viljelysopimuksesta.

7 §

Valkuaiskasvipalkkio

Valkuaiskasvipalkkiota on haettava tukiha-
kemuksen lomakkeella numero 101B. Tuki-
hakemuksen lomakkeella numero 102B tuot-
tajan on merkittävä valkuaiskasvipalkkioloh-
kojen osalta viljeltäväksi kasviksi ruokaherne,
rehuherne, härkäpapu, makea lupiini tai
herneen/härkäpavun ja viljan seos, jossa
viljan siemenmäärä voi olla enintään 15 %
yhteenlasketusta siemenmäärästä.
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8 §

Makean lupiinin hyväksytty siemen

Valkuaiskasvipalkkioon oikeuttavan ma-
kean lupiinin lajikkeista säädetään sovelta-
misasetuksen 2 artiklan 5 kohdassa. Sen
osoittamiseksi, että makean lupiinin siemen
kuuluu palkkioon oikeuttavaan, hyväksyttyyn
siemenlajikkeeseen ja laatuun on vakuusto-
distus sekä ostokuitti tai todistus soveltamis-
asetuksen 2 artiklan 5 kohdan ja soveltamis-
asetuksen liitteen I mukaisesta karvaiden
siementen pitoisuutta osoittavasta kokeesta
säilytettävä hakuvuoden ja kolmen seuraavan
kalenterivuoden ajan.

Makean lupiinin osalta on sallittua käyttää
omalla tilalla viljeltyä hyväksytyn lajikkeen
siementä. Siemenen alkuperä on pystyttävä
osoittamaan.

9 §

Valkuaiskasvipalkkioon vaikuttavista poikke-
uksellisista sääolosuhteista ilmoittaminen

Jos viljelijä vetoaa tukiasetuksen 77 artik-
lan toisessa alakohdassa tarkoitettuun poik-
keukselliseen sääolosuhteeseen, viljelijän on
ilmoitettava asiasta kirjallisesti kunnan maa-
seutuelinkeinoviranomaiselle välittömästi,
kun poikkeuksellisten sääolosuhteiden vaiku-
tukset valkuaispalkkion kasvustoon on ha-
vaittu. Ilmoitus voidaan tehdä maa- ja met-
sätalousministeriön lomakkeella numero 166.

Viljelijän on 1 momentissa mainituissa
tapauksissa säilytettävä valkuaiskasvipalkkio-
lohkojen kasvusto kylvämättä uutta kasvustoa
tilalle. Säilytystä on jatkettava elokuun 15
päivään saakka. Luomutila voi, jos se on
rikkaruohon torjunnan kannalta välttämätöntä
ja asianomainen työvoima- ja elinkeinokes-
kus on tarkastanut tuhoutuneen alan, muokata
alaa ennen edellä mainittua määräaikaa.

10 §

Euroopan yhteisön rahoittama timotein sie-
mentuki

Vuonna 2006 korjattavan siementimotein
kiloperusteista siementukea on haettava tuki-
hakemuksen lomakkeella numero 101B. Ha-

kemuksen liitteenä, kuitenkin viimeistään 15
päivänä syyskuuta 2006, on toimitettava
jäljennös viljelysopimuksesta.

Tukihakemuksen lomakkeelle numero
102B tuottajan on merkittävä siemenviljelyk-
sessä olevien lohkojen osalta viljeltävän
kasvin laji ja lajike sekä tunniste ST.

Hakijan on toimitettava tukihakemuksen
kohteena olevien siementen sertifiointipäätös-
ten jäljennökset yhteisen maatalouspolitiikan
suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä
säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjes-
telmistä annetussa neuvoston asetuksessa
(EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien
ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn
hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä an-
netun komission asetuksen (EY) N:o
796/2004, jäljempänä hakuasetus, 13 artiklan
8 kohdan mukaisesti viimeistään 15 päivänä
kesäkuuta 2007.

11 §

Tilatukikelpoisen hamppualan ilmoittaminen

Hampun tilatukea haetaan tukihakemuksen
lomakkeella numero 101B päätukihaun yh-
teydessä siten kuin tilatuen hakemisesta sää-
detään. Tukihakemuksen lomakkeelle numero
102B tuottajan on merkittävä hampun osalta
viljeltäväksi kasviksi kuituhamppu tai
hamppu. Viljelyn tukikelpoisuus edellyttää
sekä tilatuen yleisten ehtojen että hampun
erityisehtojen täyttymistä.

Hakemuksen liitteenä on toimitettava ener-
giakasvituki- tai non food -sopimus. Kuidun-
tuotannon osoittava sopimus tai sitoumus on
toimitettava hakuasetuksen 13 artiklan 1 koh-
dassa säädetyn mukaisesti viimeistään 15
päivänä syyskuuta 2006. Siementuotantoso-
pimus on toimitettava 10 §:n 1 momentissa
säädetyllä tavalla.

12 §

Hampun hyväksytty siemen

Tukeen oikeuttavista hampun lajikkeista
säädetään tukiasetuksen 52 artiklassa ja ha-
kuasetuksen 33 artiklan 4 kohdassa ja liit-
teessä II. Hampun lajiketta osoittavat asia-
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kirjat on toimitettava tilatukihakemuksen liit-
teenä tai viimeistään hakuasetuksen 13 artik-
lan 1 kohdassa säädettynä ajankohtana ja
säädetyn mukaisena asiakirjana toimivaltai-
sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Jos hampun vakuustodistus kohdentuu use-
alle hakijalle eli saman siemensäkin siemeniä
on käytetty usean tukea hakevan viljelijän
kylvöissä, yhden viljelijän on toimitettava
alkuperäinen vakuustodistus. Liitteenä on
oltava selvitys, josta ilmenee muiden hampun
tukea hakeneiden viljelijöiden nimet ja tila-
tunnukset. Muiden hampun tukea hakeneiden
viljelijöiden on toimitettava allekirjoitettu
valokopio alkuperäisestä vakuustodistuksesta.

Hampun alkuperäiset ostokuitit ja vakuus-
todistukset on säilytettävä hakuvuoden ja
kolmen seuraavan kalenterivuoden ajan.

13 §

Kuituhampun vähimmäiskylvömäärä

Kuiduntuotantoon käytettävän hampun vä-
himmäiskylvömäärä on 30 kiloa hehtaarilta.

Kylvömäärä on ilmoitettava tilatukihake-
muksessa ja tätä myöhemmistä kylvöistä
18 §:ssä tarkoitetussa kylvöalailmoituksessa.

14 §

Hampun korjuulupa

Hampun korjuu on mahdollista sitten, kun
hakuasetuksen 33 artiklan 1 kohdassa tarkoi-
tettu tarkastusvelvollisuus on täytetty.

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa
tarkastusvelvollisuuden täyttymisestä ja kor-
juuluvan antamisesta aikaisintaan kunkin
vuoden syyskuussa maa- ja metsätalousmi-
nisteriön Internet-sivuilla osoitteessa
http://www.mmm.fi/ kohdassa tuet ja rahoi-
tus.

15 §

Kuivatun rehun raaka-aineen viljelyalan
ilmoittaminen

Tukihakemuksen lomakkeelle numero
102B tuottajan on merkittävä viljeltävän
kasvin laji ja tarvittaessa lajike.

Kuivaamon tekemässä sopimuksessa on

oltava tiedot sopimuskasvulohkoista, joilla
raaka-ainetta viljellään sekä viittaus tukiha-
kemukseen siten kuin siitä kuivatun rehun
yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neu-
voston asetuksen (EY) N:o 1786/2003 sovel-
tamista koskevista yksityiskohtaisista sään-
nöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o
382/2005, jäljempänä rehuasetus, 14 artik-
lassa säädetään.

Viherheinälohkon raaka-aineesta kuivatun
rehun perusteella maksetaan kuivattujen re-
hujen tuotantotuki kuivaamolle. Hakemus on
toimitettava maa- ja metsätalousministeriön
lomakkeella numero 223 rehuasetuksen 18
artiklassa säädettyinä määräaikoina.

16 §

Kansallinen nurmikasvien hehtaariperustei-
nen siementuki

Tukihakemuksen lomakkeelle numero
102B viljelijän on merkittävä siemenviljelyk-
sessä olevien lohkojen osalta viljeltävän
kasvin laji ja lajike sekä tunniste ST. Hake-
muksen liitteenä, kuitenkin viimeistään 15
päivänä syyskuuta 2006, on toimitettava
jäljennös viljelysopimuksesta.

Muilta osin tuen hakemisesta säädetään
erikseen. Tuki maksetaan Euroopan yhteisö-
jen komission hyväksynnän mukaisille la-
jeille ja lajikkeille sekä hyväksymän tason
suuruisena.

17 §

Kansallinen viljakasvien hehtaariperusteinen
siementuki

Tukihakemuksen lomakkeelle numero
102B tuottajan on merkittävä siemenviljelyk-
sessä olevien lohkojen osalta viljeltävän
kasvin laji ja lajike sekä tunniste ST. Hake-
muksen liitteenä, kuitenkin viimeistään 15
päivänä syyskuuta 2006, on toimitettava
jäljennös viljelysopimuksesta.

Muilta osin tuen hakemisesta säädetään
erikseen. Tuki maksetaan Euroopan yhteisö-
jen komission hyväksynnän mukaisille la-
jeille ja lajikkeille sekä hyväksymän tason
suuruisena.
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18 §

Ilmoitus kylvöaloista

Ilmoitus kylvöalojen muutoksista on toi-
mitettava viimeistään 15 päivänä kesäkuuta
2006. Tärkkelysperunan viljelypinta-alan pie-
nentämistä koskevissa tapauksissa on ilmoi-
tus kylvöalojen muutoksista toimitettava vii-
meistään 30 päivänä kesäkuuta 2006. Jos
Euroopan yhteisöjen komissio myöntää eri-
tyisestä syystä poikkeuksen viimeiseen kyl-
vöpäivään, ilmoitus kylvöaloista on toimitet-
tava viimeistään komission poikkeusasetuk-
sessa vahvistamana viimeisenä kylvöpäivänä
alueilla, joita poikkeus koskee.

Ilmoitus kylvöaloista on tehtävä maa- ja
metsätalousministeriön lomakkeella numero
117 vuodelle 2006 tai maa- ja metsätalous-
ministeriön vuodelle 2006 vahvistaman kaa-
van mukaisella atk-tulosteella.

19 §

Tärkkelysperunan viljelysopimuksen tarken-
taminen

Tuottajan on tarkennettava 5 §:ssä tarkoi-
tettua perunatärkkelystehtaan kanssa tehtyä
viljelysopimusta, jos tuottajan tukihakemuk-
sen lomakkeelle numero 102B merkitsemä
tärkkelysperunan pinta-ala eroaa viljelysopi-
muksessa sovitusta pinta-alasta. Tarkentami-
nen edellyttää perunatärkkelystehtaan kirjal-
lista hyväksyntää. Lisäksi tarkentamisen on
oltava perunatärkkelystehtaan alakiintiön
puolesta mahdollista.

Tehtaan on toimitettava viimeistään 30
päivänä kesäkuuta 2006 maa- ja metsätalous-
ministeriön tukiyksikölle perunatärkkelystuo-
tannon kiintiöjärjestelmästä annetun neuvos-
ton asetuksen (EY) N:o 1868/94 soveltamista
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä an-
netun komission asetuksen (EY) N:o
2236/2003 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu
viljelysopimusten yhteenveto.

20 §

Mehiläistalouden pesäkohtainen tuki

Hakemus mehiläistalouden pesäkohtaisen

tuen saamiseksi on toimitettava viimeistään
15 päivänä kesäkuuta 2006.

Tukihakemus on tehtävä maa- ja metsäta-
lousministeriön lomakkeella numero 204
vuodelle 2006 tai maa- ja metsätalousminis-
teriön vuodelle 2006 vahvistaman kaavan
mukaisella atk-tulosteella.

Jos hakemuksessa ilmoitettujen mehiläis-
yhteiskuntien lukumäärä alenee tuotantokau-
den aikana, hakijan tulee ilmoittaa tästä
kirjallisesti työvoima- ja elinkeinokeskuksen
maaseutuosastolle kymmenen päivän kulu-
essa alenemisesta.

21 §

Tulvavahinkokorvaus

Tulvavahinkokorvauksen saamiseksi va-
hingonkärsijän on jätettävä korvaushakemus
heti ja kuitenkin viimeistään kuukauden ku-
luessa tulvan päättymisestä.

Kasvavalle puustolle aiheutuneesta vahin-
gosta korvausta on haettava viimeistään tul-
vaa seuraavan kalenterivuoden kesäkuun vii-
meisenä päivänä.

Korvaushakemus on tehtävä maa- ja met-
sätalousministeriön lomakkeella numero
129A tai maa- ja metsätalousministeriön
vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulos-
teella.

22 §

Hakemuksen ja siihen liittyvien asiakirjojen
toimittaminen

Tukihakemus, sopimus, sitoumus, 9, 11, 15
ja 18 §:ssä tarkoitettu ilmoitus, 10 §:ssä tar-
koitettu päätös sekä 21 §:ssä tarkoitettu kor-
vaushakemus liitteineen on toimitettava sen
kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle,
jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee.
Jos tilalla ei ole talouskeskusta, tukihakemus
toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinovi-
ranomaiselle, jonka alueella pääosa tilan
pelloista sijaitsee.

Jos kysymys on muun kuin maatalouskiin-
teistön tai -irtaimiston vahingoittumisesta
tulvan takia, toimitetaan 21 §:ssä tarkoitettu
korvaushakemus sen kunnan maaseutuelin-
keinoviranomaiselle, jonka alueella kiinteistö
tai irtaimisto sijaitsee.
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Mehiläistalouden pesäkohtaisen tuen hake-
mus ja 20 §:n 3 momentissa tarkoitettu
ilmoitus toimitetaan sen työvoima- ja elin-
keinokeskuksen maaseutuosastolle, jonka toi-
mialueella sijaitsevasta toimintapisteestä me-
hiläistaloutta harjoitetaan. Kuivatun rehun
tuotantotuen hakemus liitteineen on toimitet-
tava jalostuslaitoksen sijaintipaikkakunnan
työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutu-
osastolle.

Postitse toimitettu tuki- ja korvaushakemus
tai ilmoitus katsotaan oikeaan aikaan toimi-
tetuksi, jos sen sisältävä postilähetys on
viimeistään viimeisenä hakupäivänä leimattu
postissa toimivaltaiselle maaseutuelinkeino-
viranomaiselle osoitettuna.

23 §

Myöhässä toimitettu hakemus

Myöhässä toimitetun Euroopan yhteisön
rahoittaman tuen tai palkkion tukihakemuk-
sen, tukihakemuksen liitteen, sopimuksen,
sitoumuksen sekä 10 §:ssä tarkoitetun pää-
töksen perusteella tehdään tukivähennykset
sen mukaan kuin siitä hakuasetuksen 21
artiklassa säädetään.

Tulvavahinkokorvaushakemukseen ei so-
velleta 1 momentissa tarkoitettua vähennystä.

24 §

Muiden erikoistukien hakeminen

Seuraavien erikoistukien hakemisesta on

voimassa, mitä niiden hakemisesta erikseen
säädetään:

1) satovahinkokorvaus;
2) eläinkohtainen kansallinen porotuki.
Lisäksi kuitupellavan ja -hampun jalostus-

tuen hakemisesta on voimassa, mitä siitä
kuiduntuotantoon tarkoitetun pellavan ja
hampun yhteisestä markkinajärjestelystä an-
netun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1673/2000 yksityiskohtaisista soveltamis-
säännöistä annetussa komission asetuksessa
(EY) N:o 245/2001 ja kuitupellavan ja ham-
pun jalostustuesta annetussa maa ja metsäta-
lousministeriön asetuksessa (508/2001) sää-
detään.

25 §

Euroopan yhteisön rahoittaman tuen ja palk-
kion vähimmäismäärä

Euroopan yhteisön rahoittamaa tukea tai
palkkiota ei myönnetä, jos sen määrä on 50
euroa tai vähemmän.

Tukikelpoisista vähimmäispinta-aloista on
säädetty soveltamisasetuksen 2 artiklan
1 kohdassa.

26 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä
maaliskuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja Mirja Eerola
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Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus

N:o 186

maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta energiakasvituen ehdoista vuonna 2006

Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 25 päivänä helmikuuta
2000 annetun lain (188/2000) 4 §:n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan asetuksen:

Asetuksen nimike

MMM:n
määräys-
kokoelman
n:o antopäivä

voimaantulo-
päivä

MMMa energiakasvituen ehdoista vuonna
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24/06 17.3.2006 22.3.2006

Edellä mainittu asetus on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa.
Asetus on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta, osoite (Marian-
katu 23, Helsinki), PL 310, 00023 Valtioneuvosto, puhelin 020 77 2005.

Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja Mirja Eerola
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