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hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiotuesta

Annettu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2013

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maataloustuotteiden markkinajärjestelystä
annetun lain (999/2012) nojalla:

1 §

Satovakuutustoimenpiteet

Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorgani-
saatio hallinnoi neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksi-
tyiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihan-
nesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan
osalta annetun komission täytäntöönpanoase-
tuksen (EU) N:o 543/2001, jäljempänä EU:n
hedelmä- ja vihannesasetus, 88 artiklan mu-
kaisia tukikelpoisia satovakuutustoimenpi-
teitä.

Tuottajaorganisaatiolla voi olla erilaisia sa-
tovakuutuksia erilaisia toimenpiteitä varten.
Satovakuutus voi kohdistua kaikkiin tuotta-
jiin tai vain osaan tuottajista.

Tukikelpoiset satovakuutustoimenpiteet ei-
vät voi kattaa EU:n hedelmä- ja vihannesase-
tuksen 89 artiklan 3 kohdassa mainittuja va-
kuutusmaksuja.

2 §

Ympäristötoimenpiteiden yleiset vaatimukset

Tuottajaorganisaation on toimintaohjelman
hyväksymisen hakemisen yhteydessä ilmoi-
tettava, toteutetaanko ympäristötoimenpiteet
maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä
ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista eri-

tyissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjeste-
lyjä koskeva asetus) annetun neuvoston ase-
tuksen (EY) N:o 1234/2007 103 c artiklan 3
kohdan a vai b alakohdan mukaisesti sekä
esitettävä niitä koskeva toteuttamissuunni-
telma ja kustannuslaskelma.

Toimenpiteiden on kohdistuttava vähin-
tään neljäsosaan tuottajaorganisaation jäse-
nistä tai sen kaupan pidetyn tuotannon ar-
vosta tai määrästä. Toimenpiteitä tulee toteut-
taa vähintään viisi vuotta tai, jos kyseessä on
investointi, vähintään se aika, jona toimenpi-
teeseen liittyvä investointi on kirjanpidossa
poistokelpoinen.

3 §

Ympäristötoimenpiteet

Edellä 2 §:ssä tarkoitettuja ympäristötoi-
menpiteitä voivat olla:

1) energiakatselmukseen tai energiasuun-
nitelmaan perustuvat energiatehokkuutta ja
uusiutuvien energialähteiden käyttöä paranta-
vat toimenpiteet, jotka vähentävät fossiilisten
polttoaineiden käyttöä tai energiankulutusta
vähintään 20 prosenttia; jos toimenpiteellä on
myös muita ympäristöntilaa edistäviä vaiku-
tuksia, energiankulutuksen vähennykseksi
voidaan toimenpiteestä riippuen hyväksyä
myös edellä mainittua alempi taso, kuitenkin
vähintään 10 prosenttia;



2) siirtyminen käyttämään hiilidioksidi-
lannoituksessa teollisuuden jätehiilidioksidia
tai lämmityksessä käytettävän biopolttoai-
neen, nestekaasun tai maakaasun palamisessa
syntyvää hiilidioksidia;

3) ympäristökatselmuksessa esitetyt toi-
menpiteet;

4) integroituja torjuntamenetelmiä koske-
van järjestelmän käyttöönotto koko tuottaja-
organisaation toiminnan tai tiettyjen viljeltä-
vien kasvien osalta;

5) kasvinsuojeluaineiden keräämistä, va-
rastointia ja hajottamista koskevien biopetien
perustaminen;

6) biologisten torjuntaeliöiden käyttö ke-
mikaalien vaihtoehtona;

7) veden tarpeeseen, veden ja lannoittei-
den huuhtoutumiseen ja eroosioon, maaperän
vesitalouteen tai kastelutarpeeseen liittyvät
toimenpiteet, jotka vähentävät vedenkäyttöä
tai jätevesi- ja valumavesimääriä vähintään
25 prosenttia;

8) biohajoavien materiaalien hankkiminen
ja myyminen keskitetysti;

9) jätteiden lajittelu, jätejakeiden laadun
parantaminen tai uusiokäyttö, jotka vähentä-
vät kaatopaikalle vietävän sekajätteen määrä
tai jätevesiverkostoon menevää jätevesimää-
rää vähintään 25 prosenttia; tai

10) ympäristöystävällisten materiaalien,
uudelleen käytettävien laatikoiden tai uusma-
teriaalien käyttö tai uudelleenkäytettävien
laatikoiden tai pakkausmateriaalin keräämi-
nen, lajittelu, puhdistaminen ja muu vastaava
toiminta, jonka kokonaisvaikutus ympäristön
kannalta on positiivinen.

4 §

Tilakohtaiset investoinnit

Toimintaohjelmaan voi kuulua EU:n he-
delmä- ja vihannesasetuksen 60 artiklan 6
kohdassa tarkoitettuja investointeja tai toi-
mia. Toimintarahastosta ei voi rahoittaa yk-
sittäisen tilan maanhankintaa tai tuotantotilo-
jen rakentamista.

Jos toimintaohjelmaan otetaan tilakohtaisia
investointeja, tuottajaorganisaation sääntöihin
on lisättävä määräykset investoinnin tai sen
arvon perimisestä takaisin jäsenen erotessa
organisaatiosta.

5 §

Hyväksyttävät työ- ja matkakustannukset

EU:n hedelmä- ja vihannesasetuksen liit-
teen IX 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen
henkilöstökustannusten korvaamista voidaan
hakea kertakorvauksena, joka voi olla enin-
tään 20 prosenttia toimintarahaston kokonais-
määrästä. Hakemuksessa on ilmoitettava teh-
tävään osallistuneet henkilöt. Kyseisistä teh-
tävistä ei tarvitse esittää työaikakirjanpitoa.
Selvitys kyseisestä työstä on esitettävä viran-
omaisten valvonnan yhteydessä.

EU:n hedelmä- ja vihannesasetuksen liit-
teen IX 7 kohdan mukaan korvattavista
matka- ja majoituskustannuksista sekä päivä-
rahoista hyväksytään toimintarahastossa
enintään Verohallinnon päätöksen mukainen
verovapaa korvaus.

6 §

Kokeellisen tuotannon tukikelpoisuus

EU:n hedelmä- ja vihannesasetuksen liit-
teen IX 1kohdan viidennessä luetelmakoh-
dassa tarkoitetut kokeellisesta tuotannosta ai-
heutuvat tuotantokustannukset ovat tukikel-
poisia, jos:

1) hankkeen tarkoituksena on parantaa ky-
seisen tuottajaorganisaation tuotantomenetel-
miä, tuotteita, tai toimintatapoja taikka kehit-
tää kokonaan uusia;

2) hankkeet ovat kooltaan rajattuja siten,
että ne koskevat vain osaa tuottajaorganisaa-
tion tuottajista tai tiettyjä tuotteita tai tuote-
määriä; sekä

3) hankkeiden tulokset ovat siirrettävissä
tuottajaorganisaation muidenkin jäsenten
käyttöön.

7 §

Osittaiset maksut

Tuottajaorganisaatiot voivat hakea tuen
osittaista maksamista, tammikuun alun ja ke-
säkuun lopun aikana aiheutuneista menoista.

Osittaista maksua on haettava Maaseutuvi-
raston lomakkeella viimeistään 31 päivänä
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elokuuta. Hakemukseen on liitettävä selvitys
menoista sekä jäljennökset laskuista ja tosit-
teista.

Tukien osia koskeviin hakemuksiin liitty-
viin maksuihin sovelletaan mitä EU:n he-
delmä- ja vihannesasetuksen 72 artiklan kol-
mannessa kohdassa säädetään.

8 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä hei-
näkuuta 2013.

Tällä asetuksella kumotaan hedelmän- ja vi-
hannestuottajaorganisaatioiden toimintaohjel-
masta ja -rahastosta sekä taloudellisesta tuesta
annettu valtioneuvoston asetus (786/2003).

Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri Jukka Ränkimies
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