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Valtioneuvoston asetus

239/2013

eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta

Annettu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2013

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008—2013 annetun valtioneuvoston ase-

tuksen (130/2008) 11 §:n 2 momentti, 16 §:n 4 momentti, 17 §:n 2 momentti ja 18 §, sellaisena
kuin niistä on 18 § asetuksessa 122/2012, seuraavasti:

11 §

Tuotantosuunnan vaihtaminen

— — — — — — — — — — — — —
Viljelijän on ilmoitettava tuotantosuunnan

vaihtamisesta maatalouden tukien toimeenpa-
nosta annetun lain (192/2013) 16 §:ssä sää-
dettynä aikana. Muutosten osalta tuki makse-
taan seuraavasta maksatuksesta alkaen.

16 §

Lisäehdon vaihtaminen ja siitä luopuminen

— — — — — — — — — — — — —
Viljelijän on ilmoitettava muutoksista

maatalouden tukien toimeenpanosta annetun
lain 16 §:ssä säädettynä aikana. Muutosten
osalta tuki maksetaan seuraavasta maksatuk-
sesta alkaen.

17 §

Eläinyksikkökertoimet

— — — — — — — — — — — — —
Kolme kuukautta tai sitä nuorempien por-

saiden määrästä, jonka viljelijä on ilmoittanut
eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain

(238/2010) 10 §:ssä tarkoitettuun rekisteriin,
jäljempänä sikarekisteri, otetaan huomioon
puolet 1 momentissa tarkoitetussa muiden si-
kojen eläinlajiluokassa.

18 §

Tuen maksamisen edellytyksenä olevan eläin-
määrän laskeminen sekä eläinten merkitsemi-

nen ja rekisteröinti

Nautojen määrä lasketaan nautaeläinten
tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyt-
töönottamisesta sekä naudanlihan ja naudan-
lihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 ku-
moamisesta annetussa Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o
1760/2000 tarkoitetun nautarekisterin tietojen
perusteella. Tuen maksamisen perusteena
oleva eläinyksikkömäärä on sitoumuksen al-
kamisvuonna toukokuun 1 päivän ja elokuun
1 päivän välisen ajanjakson, nämä päivät mu-
kaan lukien, eläinyksikkömäärien keskiarvo.
Seuraavina vuosina eläinyksikkömäärä on
edellisen vuoden elokuun 2 päivän ja kuluvan
vuoden elokuun 1 päivän välisen ajanjakson,
nämä päivät mukaan lukien, eläinyksikkö-
määrien keskiarvo.

Sikojen eläinyksikkömäärä lasketaan sika-



rekisterin tietojen perusteella. Tuen maksami-
sen perusteena oleva eläinyksikkömäärä on
sitoumuksen alkamisvuoden touko-, kesä-,
heinä- ja elokuun 1 päivän eläinyksikkömää-
rien keskiarvo. Seuraavina vuosina eläinyk-
sikkömäärä on edellisen vuoden syyskuun 1
päivän ja kuluvan vuoden elokuun 1 päivän
välisen ajan kunkin kuukauden ensimmäisen
päivän eläinyksikkömäärien keskiarvo. Vilje-
lijän esittämän selvityksen perusteella voi-
daan keskiarvoa laskettaessa jättää ottamatta
huomioon 19 §:ssä tarkoitettu eläinmäärän
väheneminen.

Sikojen lukumäärää laskettaessa jätetään
yksi suurin ja kaksi pienintä lukumäärää huo-
mioon ottamatta.

Naudat on merkittävä ja rekisteröitävä
1 momentissa mainitun asetuksen 4 artiklassa
ja 7 artiklan 1 kohdan toisessa luetelmakoh-
dassa sekä nautaeläinten merkitsemisestä ja
rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksen (1391/2006) 3 ja 5 lu-
vussa säädetyllä tavalla. Siat on rekisteröi-
tävä eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain
2 luvussa sekä 21 ja 22 §:ssä ja sikaeläinten
tunnistamisesta annetun maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksen (720/2012) 4 ja 8 §:ssä
säädetyllä tavalla.

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä huh-
tikuuta 2013.

Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska
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