1

5.9.2016
AJANKOHTAISTA NAUTAELÄINTENPITÄJILLE

Otekirjeeseen kevennystä
Eläintenpitäjiltä tulleen palautteen johdosta, olemme toteuttamassa nautarekisterin otekirjeeseen
kevennysvaihtoehtoja vuoden 2017 alussa. Eläintenpitäjä voi itse vaikuttaa otekirjeen postitettavaan
sisältöön muokkaamalla Omat tiedot – osiota Laskentakeskuksen nettisivuilla (http://www.mloy.fi ->
Nauta -> Asiakastietojen-yllapito) tai ilmoittamalla asiasta asiakaspalveluun. Otekirjeestä voi halutessaan
jättää pois tapahtumaote – osion. Myös vapaiden merkkien -luettelo tullaan jatkossa muuttamaan
valinnaisesti postitettavaksi.
Muutoksesta tiedotetaan vielä tarkemmin lähempänä ajankohtaa.

MAASEUTUVIRASTO TIEDOTTAA
Eläinten hyvinvointikorvaus 2017
Eläinten hyvinvointikorvauksen uusi sitoumus haetaan ajalle 1.1.–31.12.2017. Hakuajasta tiedotetaan
myöhemmin. Suuria muutoksia ei ole tulossa nautojen toimenpiteiden sisältöön.

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ TIEDOTTAA
Tukivalvonnan seuraamuksia kohtuullistetaan
Euroopan unioni myöntää eläinpalkkiota rekisteröidyistä naudoista, lampaista ja vuohista. Jos eläinten
merkinnän ja rekisteröinnin sääntöjä ei noudata, koituu seuraamuksia eli palkkiota maksetaan
vähemmän. Seuraamuksia määrätään esimerkiksi tilanteissa, joissa eläimen tilalle tulopäivä on ilmoitettu
myöhässä. Nyt EU:n tuotantosidonnaisissa eläinpalkkioissa seuraamuksia on lievennetty 19.8.16
julkaistulla Euroopan komission asetuksella.
Suomessa EU-palkkiot perustuvat eläimen ruokintapäiviin eli tilallaolopäiviin. Jatkossa seuraamusten
laskenta perustuu toteutuneisiin eläimen tilallaolopäiviin kalenterivuonna eikä 365 ruokintapäivään kuten
tällä hetkellä. Tilallaolopäiviin perustuvasta päiväkohtaisesta seuraamusten laskentamallista on kerrottu
tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön maaliskuisessa tiedotteessa.
Suomessa eläinpalkkiot on maksettu rekisteriperusteisesti jo useita vuosia. Järjestelmässä kaikki
maksun perustana olevat tiedot poimitaan nauta- tai lammas- ja vuohirekisteristä. Ilmoitukset esimerkiksi
syntymästä tai ostosta on tehtävä aina seitsemän päivän kuluessa tapahtumasta. Uuhien ja kuttujen
poikimisilmoitus tulee tehdä kuuden kuukauden kuluessa poikimisesta, mutta jos karitsa siirretään
syntymäpitopaikastaan ennen kuuden kuukauden ikää, poikimisilmoitus on tehtävä ennen siirtoa.
Lievennyksistä huolimatta tila- ja eläinrekisterimerkinnät on pidettävä kunnossa myös jatkossa, jotta
seuraamuksilta vältytään ja koska tila- ja eläinrekisterimerkinnät ovat osa täydentäviä ehtoja.
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Ensimmäisestä virheestä lievemmät seuraukset
Asetusmuutos lieventää myös seuraamuksia, jotka koituvat väärin ilmoitetusta peltopinta-alasta.
Maatalouskomissaari Phil Hogan on linjannut, että ensimmäisestä virheestä seuraamuksen tulisi olla
lievempi ja varoittava. Joissakin tukijärjestelmissä otetaan käyttöön keltaisen kortin
seuraamusjärjestelmä, jossa seuraamuksia alennetaan enintään kymmenen prosentin pinta-alavirheistä.
Seuraamus ensimmäisestä virheilmoituksesta on jatkossa 0,75-kertainen määritettyyn pinta-alaan
nähden. Seuraamus on siten puolet uudesta portaattomasta seuraamuksesta, joka on 1,5-kertainen.
Lisäksi joihinkin tukijärjestelmiin otetaan käyttöön portaaton ja nykyistä lievempi seuraamuskäytäntö.
Suomessa pinta-alaseuraamusten uudistukset koskevat perustukea ja nuoren viljelijän tukea sekä
luonnonhaittakorvausta.
Keltaisen kortin järjestelmä on oikean suuntainen, ja Suomi ajoi käytännön laajentamista kaikkiin
tukijärjestelmiin, mitä komissio ei kuitenkaan hyväksynyt. Tämä olisi selkiyttänyt ja yksinkertaistanut
pinta-alatukijärjestelmää. Muutokset tulevat voimaan takautuvasti 1.1.2016 alkaen.
Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Mirja Kiviranta, p. 0295 162 352, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Eläinten rekisteröinti ja merkintä ylivoimaisen esteen tilanteessa
EU:n kokonaan rahoittamissa tukijärjestelmissä on mahdollista ottaa huomioon ylivoimainen este.
Ylivoimainen este voi olla esimerkiksi vakava sairaus, joka estää merkintä- ja rekisteröintivaatimusten
määräaikojen noudattamisen. Asiasta tehtävää päätöstä varten on ehdottoman tärkeää toimittaa kunnan
maaseutuelinkeinoviranomaiselle kirjallinen ilmoitus, todisteet ylivoimaisesta esteestä, 15 työpäivän
kuluessa siitä, kun este on poistunut/ilmoitus on mahdollista tehdä. Määräajan jälkeen toimitettuja
ilmoituksia ei voida hyväksyä.
Ylivoimainen este on mikä tahansa ennakoimaton ja tuensaajan vaikutuspiirin ulkopuolella oleva
tapahtuma. Toimitettujen kirjallisten todisteiden perusteella kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen
tekee tapauskohtaisen päätöksen asiasta. Myönteisen päätöksen perusteella tuotantosidonnainen
eläinpalkkio on mahdollista maksaa ylivoimaisen esteen tapahtumahetkellä tukikelpoisten eläinten
osalta. Eläinten hyvinvointikorvausta ei pääsääntöisesti makseta ylivoimaisen esteen ajalta, mikäli
toimenpiteitä ei toteuteta. Ilmoitusaika ja -vaatimukset ovat samat kuin edellä.
Lisätietoja Mavin kotisivuilta: Mavi.fi – Oppaat ja lomakkeet – Viljelijä – Eläintukien ja palkkioiden oppaat
– EU:n eläinpalkkiot-vuoden 2016 hakuohjeet (kohta 2.5)
Lisätietoja: Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiset
Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Marika Lehtinen, puh. 0295 312 489, etunimi.sukunimi@mavi.fi
Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Mirja Kiviranta, p. 0295 162 352, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Seuraava nautarekisteriote postitetaan tiloille marraskuun kolmannella viikolla.

