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Valtioneuvoston asetus

N:o 748

huviveneiden ja vesiskoottereiden turvallisuudesta ja melupäästöistä sekä huviveneisiin
ja vesiskoottereihin asennettavien moottoreiden melu- ja pakokaasupäästöistä

Annettu Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 2005

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön
esittelystä, säädetään eräiden huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista 5 päivänä
elokuuta 2005 annetun lain (621/2005) 7 §:n 3 momentin ja 8 §:n 3 momentin nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) suunnitteluluokalla yhtä huviveneen
käyttöolosuhteiden perusteella määriteltyä
vaativuustasoa;
2) moduulilla vaatimuksenmukaisuuden ar-
viointimenetelmää.

2 luku

Tuotteita koskevat vaatimukset

2 §

Näytteille asettaminen

Vaikka tuote ei täytä eräiden huviveneiden
turvallisuudesta ja päästövaatimuksista anne-
tussa laissa (621/2005), jäljempänä huvi-
venelaki, säädettyjä vaatimuksia, se voidaan
asettaa esille näyttelyssä, messuilla ja esitte-
lyssä, jos samalla selvästi ilmoitetaan, ettei
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sitä saa saattaa markkinoille tai ottaa käyttöön
ennen kuin se täyttää nämä vaatimukset.

3 §

Keskeneräinen huvivene

Keskeneräinen huvivene voidaan saattaa
markkinoille, jos valmistaja, valtuutettu edus-
taja tai markkinoille saattamisesta vastaava
henkilö tekee huvivenelain 2 §:ssä mainitun
huvivenedirektiivin liitteen III a kohdan mu-
kaisen ilmoituksen siitä, että huvivene on
tarkoitettu toisten valmiiksi rakennettavaksi.

4 §

Liitettävä varuste

Varuste, jossa on huvivenedirektiivin liit-
teessä IV tarkoitettu CE-merkintä ja jonka
mukana on huvivenedirektiivin liitteen XV
mukainen kirjallinen vakuutus vaatimusten-
mukaisuudesta, voidaan saattaa markkinoille
tai ottaa käyttöön, kun se on tarkoitettu
liitettäväksi huviveneeseen ja kun valmistaja,
valtuutettu edustaja tai, kolmannesta maasta
tapahtuvan tuonnin yhteydessä, varusteen
markkinoille saattava henkilö on tehnyt hu-
vivenedirektiivin liitteen III b kohdassa tar-
koitetun ilmoituksen.

5 §

Liitettävä moottori

Sisämoottori, sisäperämoottori ilman kiin-
teää pakoputkistoa, liikkuviin työkoneisiin
asennettavien polttomoottoreiden kaasu- ja
hiukkaspäästöjen torjuntatoimenpiteitä kos-
kevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentä-
misestä annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 97/68/EY, sellaisena
kuin se on muutettuna ja Suomessa täytäntöön
pantuna, mukaisesti tyyppihyväksytty moot-
tori, joka on mainitun direktiivin liitteen I
4.2.3 kohdassa säädetyn vaiheen II mukainen,
tai ajoneuvojen puristussytytysmoottoreiden
kaasumaisten ja hiukkasmaisten päästöjen
sekä ajoneuvoissa käytettävien maa- tai nes-
tekaasulla toimivien ottomoottoreiden kaasu-
päästöjen torjumiseksi toteutettavia toimen-
piteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädän-

nön lähentämisestä annetun neuvoston direk-
tiivin 88/77/ETY, sellaisena kuin se on
muutettuna ja Suomessa täytäntöön pantuna,
mukaisesti tyyppihyväksytty moottori saa-
daan saattaa markkinoille tai ottaa käyttöön,
jos valmistaja tai valtuutettu edustaja antaa
huvivenedirektiivin liitteen XV 3 kohdan
mukaisen ilmoituksen siitä, että moottori
täyttää huvivenedirektiivin pakokaasupäästö-
jä koskevat vaatimukset silloin, kun se asen-
netaan huviveneeseen tai vesiskootteriin val-
mistajan ohjeiden mukaisesti.

3 luku

Vaatimustenmukaisuuden arviointi

6 §

Vaatimustenmukaisuuden arviointi suunnit-
telun ja rakentamisen osalta

Valmistajan tai tämän valtuutetun edusta-
jan on ennen huvivenelain 3 §:n 1 kohdassa
mainitun tuotteen valmistamista ja markki-
noille saattamista noudatettava huvivenedi-
rektiivin liitteen I A-osan 1 kohdassa mää-
riteltyjen veneiden suunnitteluluokkien A, B,
C ja D osalta seuraavaa menettelyä:
1) luokkien A ja B huviveneelle, jonka

rungon pituus on:
a) vähintään 2,5 ja alle 12 metriä, tehdään

huvivenedirektiivin liitteen VI mukainen val-
mistuksen sisäinen tarkastus testeillä täyden-
nettynä (Aa-moduuli), huvivenedirektiivin
liitteessä VII kuvailtu EY-tyyppitarkastus
(B-moduuli) täydennettynä huvivenedirektii-
vin liitteessä VIII tarkoitetulla tyypinmukai-
suudella (C-moduuli) tai mikä tahansa seu-
raavista moduuleista tai moduuliyhdistelmis-
tä: B + D (direktiivin liite IX; tuotannon
laadunvarmistus), B + E (direktiivin liite
XVI; tuotteen laatua koskeva vakuutus), B +
F (direktiivin liite X; tuotekohtainen tarkas-
tus), G (direktiivin liite XI; yksikkökohtainen
tarkastus) tai H (direktiivin liite XII; täydel-
linen laadunvarmistus);
b) vähintään 12 ja enintään 24 metriä,

tehdään huvivenedirektiivin liitteessä VII tar-
koitettu EY-tyyppitarkastus (B-moduuli) täy-
dennettynä huvivenedirektiivin liitteessä VIII
tarkoitetulla tyypinmukaisuudella (C-moduu-
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li) tai mikä tahansa seuraavista moduuleista
tai moduuliyhdistelmistä: B + D, B + E, B +
F, G tai H;
2) luokan C huviveneelle, jonka rungon
pituus on:
a) vähintään 2,5 ja alle 12 metriä, jos
noudatetaan huvivenedirektiivin liitteen I
A-osan 3.2 ja 3.3 kohtiin liittyviä yhdenmu-
kaistettuja standardeja, tehdään huvivenedi-
rektiivin liitteessä V tarkoitettu valmistuksen
sisäinen tarkastus (A-moduuli), huvivenedi-
rektiivin liitteessä VI tarkoitettu valmistuksen
sisäinen tarkastus testeillä täydennettynä (Aa-
moduuli), huvivenedirektiivin liitteessä VII
kuvailtu EY-tyyppitarkastus (B-moduuli) täy-
dennettynä huvivenedirektiivin liitteessä VIII
tarkoitetulla tyypinmukaisuudella (C-moduu-
li) tai mikä tahansa seuraavista moduuleista
tai moduuliyhdistelmistä: B + D, B + E, B +
F, G tai H; jos ei noudateta huvivenedirek-
tiivin liitteen I A-osan 3.2 ja 3.3 kohtiin
liittyviä yhdenmukaistettuja standardeja, teh-
dään huvivenedirektiivin liitteessä VI tarkoi-
tettu valmistuksen sisäinen tarkastus testeillä
täydennettynä (Aa-moduuli), huvivenedirek-
tiivin liitteessä VII kuvailtu EY-tyyppitarkas-
tus (B-moduuli) täydennettynä huvivenedi-
rektiivin liitteessä VIII tarkoitetulla tyypin-
mukaisuudella (C-moduuli) tai mikä tahansa
seuraavista moduuleista tai moduuliyhdistel-
mistä: B + D, B + E, B + F, G tai H;
b) vähintään 12 ja enintään 24 metriä,
tehdään huvivenedirektiivin liitteessä VII tar-
koitettu EY-tyyppitarkastus (B-moduuli) täy-
dennettynä huvivenedirektiivin liitteessä VIII
tarkoitetulla tyypinmukaisuudella (C-moduu-
li) tai mikä tahansa seuraavista moduuleista
tai moduuliyhdistelmistä: B + D, B + E, B +
F, G tai H; sekä
3) luokan D huviveneelle, jonka rungon
pituus on vähintään 2,5 ja enintään 24 metriä,
tehdään huvivenedirektiivin liitteessä V tar-
koitettu valmistuksen sisäinen tarkastus (A-
moduuli), huvivenedirektiivin liitteessä VI
tarkoitettu valmistuksen sisäinen tarkastus
testeillä täydennettynä (Aa-moduuli), huvi-
venedirektiivin liitteessä VII kuvailtu EY-
tyyppitarkastus (B-moduuli) täydennettynä
huvivenedirektiivin liitteessä VIII tarkoitetul-
la tyypinmukaisuudella (C-moduuli) tai mikä

tahansa seuraavista moduuleista tai moduu-
liyhdistelmistä: B + D, B + E, B + F, G tai
H.
Vesiskoottereille tehdään huvivenedirektii-

vin liitteessä V tarkoitettu valmistuksen si-
säinen tarkastus (A-moduuli), huvivenedirek-
tiivin liitteessä VI tarkoitettu valmistuksen
sisäinen tarkastus testeillä täydennettynä (Aa-
moduuli), huvivenedirektiivin liitteessä VII
kuvailtu EY-tyyppitarkastus (B-moduuli) täy-
dennettynä huvivenedirektiivin liitteessä VIII
tarkoitetulla tyypinmukaisuudella (C-moduu-
li) tai mikä tahansa seuraavista moduuleista
tai moduuliyhdistelmistä: B + D, B + E, B +
F, G tai H.
Varusteille tehdään mikä tahansa seuraa-

vista moduuleista tai moduuliyhdistelmistä
muodostuvista arvioinneista: B + C, B + D,
B + F, G tai H.

7 §

Huviveneen rakentamisen jälkeinen vaati-
mustenmukaisuuden arviointi

Luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön,
joka ottaa vastuun huviveneen rakentamisen
jälkeisestä arvioinnista huvivenelain 8 §:n 2
momentin mukaisesti, on tehtävä ilmoitetulle
laitokselle rakentamisen jälkeistä selvitystä
koskeva hakemus. Kyseisen henkilön on
toimitettava ilmoitetulle laitokselle kaikki
saatavilla olevat tuotteen ensimmäistä alku-
perämaan markkinoille saattamista koskevat
asiakirjat ja tekniset rakennekuvaukset.
Ilmoitetun laitoksen tehtävänä on tutkia

asianomainen tuote ja suorittaa laskelmat ja
muut arvioinnit varmistaakseen sen, että tuote
on huvivenedirektiivin asiaankuuluvien vaa-
timusten mukainen. Ilmoitetun laitoksen on
laadittava suoritettua arviointia koskeva vaa-
timustenmukaisuusselvitys sekä ilmoitettava
tuotteen markkinoille saattavalle tai käyttöön
ottavalle henkilölle tämän velvoitteista.
Henkilö, joka saattaa tuotteen markkinoille

tai ottaa sen käyttöön, laatii huvivenedirek-
tiivin liitteen XV mukaisen vaatimustenmu-
kaisuusvakuutuksen ja huolehtii CE-merkin-
nän sekä asianomaisen ilmoitetun laitoksen
tunnusnumeron kiinnittämisestä tuotteeseen.
Huvivenedirektiivin liitteen I 2.2 kohdassa
kuvattuun valmistajan kilpeen on sisällytet-
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tävä sanat ’’Rakentamisen jälkeinen todis-
tus’’.

8 §

Vaatimustenmukaisuuden arviointi pako-
kaasupäästöjen osalta

Valmistajan tai tämän valtuutetun edusta-
jan on ennen huvivenelain 3 §:n 2 kohdassa
mainitun tuotteen valmistamista ja markki-
noille saattamista noudatettava huvivenedi-
rektiivin liitteessä VII kuvailtua EY-tyyppi-
tarkastusta (B-moduuli) täydennettynä huvi-
venedirektiivin liitteessä VIII tarkoitetulla
tyypinmukaisuuden tarkastuksella (C-moduu-
li) tai mitä tahansa seuraavista moduuleista tai
moduuliyhdistelmistä: B + D, B + E, B + F,
G tai H.

9 §

Vaatimustenmukaisuuden arviointi melupääs-
töjen osalta

Valmistajan tai tämän valtuutetun edusta-
jan on ennen huvivenelain 3 §:n 3 kohdan a
ja b alakohdassa tarkoitetun tuotteen mark-
kinoille saattamista tai käyttöön ottamista
noudatettava seuraavaa menettelyä:
1) jos testit tehdään käyttäen yhdenmu-
kaistettua melumittausstandardia (EN ISO
14509), tehdään huvivenedirektiivin liitteessä
VI tarkoitettu valmistuksen sisäinen tarkastus
testeillä täydennettynä (Aa-moduuli), huvi-
venedirektiivin liitteessä XI tarkoitettu yksik-
kökohtainen tarkastus (G-moduuli) tai huvi-
venedirektiivin liitteessä XII tarkoitettu täy-
dellinen laadunvarmistus (H-moduuli);

2) jos arviointiin käytetään Frouden lukua
ja teho-uppouma-suhdearvoon perustuvaa
menetelmää, tehdään huvivenedirektiivin liit-
teessä V tarkoitettu valmistuksen sisäinen
tarkastus (A-moduuli), huvivenedirektiivin
liitteessä VI tarkoitettu valmistuksen sisäinen
tarkastus täydennettynä testeillä (Aa-moduu-
li), huvivenedirektiivin liitteessä XI tarkoitet-
tu yksikkökohtainen tarkastus (G-moduuli)
tai huvivenedirektiivin liitteessä XII tarkoi-
tettu täydellinen laadunvarmistus (H-moduu-
li); tai
3) jos arviointiin käytetään edellä olevan 1

kohdan mukaisesti laadittuja sertifioituja ver-
tailuvenetietoja, tehdään huvivenedirektiivin
liitteessä V tarkoitettu valmistuksen sisäinen
tarkastus (A-moduuli) huvivenedirektiivin
liitteessä VI tarkoitettu valmistuksen sisäinen
tarkastus täydennettynä lisävaatimuksilla
(Aa-moduuli), huvivenedirektiivin liitteessä
XI tarkoitettu yksikkökohtainen tarkastus (G-
moduuli) tai huvivenedirektiiviin liitteessä
XII tarkoitettu täydellinen laadunvarmistus
(H-moduuli).
Huvivenelain 3 §:n 3 kohdan c ja d

alakohdassa mainittujen tuotteiden osalta val-
mistajan tai tämän valtuutetun edustajan on
noudatettava huvivenedirektiivin liitteessä VI
tarkoitettua valmistuksen sisäistä tarkastusta
täydennettynä lisävaatimuksilla (Aa-moduuli)
taikka G- tai H-moduulin mukaista arviointia.

10 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
lokakuuta 2005.

Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen

Merenkulkuneuvos Raimo Kurki
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 749

maidon toimitusten viitemääristä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan maidon toimitusten viitemääristä 22 päivänä kesäkuuta 2005 annetun maa- ja
metsätalousministeriön asetuksen (441/2005) 4 §:n 1 ja 4 momentti, 7 §:n 2 momentti ja 17 §:n
3 momentti sekä
lisätään asetukseen väliaikaisesti uusi 13 a § seuraavasti:

4 §

Viitemäärien jako

Jos viitemäärien tarjonta työvoima- ja
elinkeinokeskuksen toimialueella ylittää vii-
temäärien kysynnän, maa- ja metsätalousmi-
nisteriö siirtää ylimääräiset viitemäärät mui-
den työvoima- ja elinkeinokeskusten käyt-
töön. Jos viitemäärien kysyntä työvoima- ja
elinkeinokeskuksen toimialueella ylittää vii-
temäärien tarjonnan, työvoima- ja elinkeino-
keskus jakaa myytävät määrät 2—4 momen-
tissa tarkoitettujen kolmen hakijaryhmän kes-
ken. Myytävänä olevasta viitemäärien yhteis-
määrästä voidaan enintään puolet myydä 3
momentissa tarkoitetulle hakijaryhmälle. Jos
kuitenkin sen jälkeen, kun 2 ja 4 momentissa
tarkoitetuille hakijaryhmille on myyty viite-
määrät, myytävänä on enemmän kuin puolet
myytävänä olleesta viitemäärien yhteismää-
rästä, voidaan jäljellä oleva määrä myydä 3
momentissa tarkoitetulle hakijaryhmälle.
Työvoima- ja elinkeinokeskus päättää viite-
määrien saajista kussakin hakijaryhmässä
tasapuolisin perustein.
— — — — — — — — — — — — —

Ryhmä 3: Ryhmään kuuluvat tuottajat,
jotka tuottavat maitoa luomutuotteiden val-
mistukseen tai pitävät alkuperäisrotuja ja
joilla on omistuksessaan vapaata tuotantoka-
pasiteettia.

7 §

Viitemääräosien kauppa

— — — — — — — — — — — — —
Työvoima- ja elinkeinokeskus voi myöntää

tuottajalle vapaan kaupan myyntioikeuden
kerran tuotantojaksossa. Myyntioikeuden
myöntöpäivämäärä on ratkaiseva vapaata
kauppaa tuotantojaksolle kohdistettaessa.
Muutoin myyntiin sovelletaan mitä 17 §:n
2 ja 3 momentissa säädetään.

13 a §

Tuotantorenkaan purkaminen ja tuotantoren-
kaasta eroaminen 1 päivänä huhtikuuta 2005

alkaneella tuotantojaksolla

Osakkaiden purkaessa tuotantorenkaan
1 päivänä huhtikuuta 2005 alkaneella tuotan-
tojaksolla siirretään tuotantorenkaan viite-
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määrä hakemuksesta tuotantorenkaan osak-
kaille. Viitemäärä siirretään osakkaille siinä
suhteessa, jossa osakkaat ovat siirtäneet vii-
temäärää tuotantorenkaalle sitä muodostaes-
saan. Vahvistetut viitemäärät tulevat voimaan
purkamista seuraavan tuotantojakson alusta.
Jos kuitenkin tuotantorenkaaseen kuulunut
osakas 5 §:n 2 momentin mukaisen etuosto-
oikeuden nojalla ostaa hallinnollisella kau-
palla toisen samaan tuotantorenkaaseen kuu-
luneen osakkaan viitemäärän tai osan siitä, tai
ostaa vapaalla kaupalla 7 §:n perusteella
toiselta samaan tuotantorenkaaseen kuulu-
neelta osakkaalta viitemäärää, ostaja saa
viitemäärän hallintaansa jo kuluvan tuotan-
tojakson alusta lukien. Tuotantorenkaaseen
kuuluneella osakkaalla on 5 §:n 3 momentista
poiketen 5 §:n 2 momentin mukainen etuosto-
oikeus hallinnolle myytävään osuuteen jo
kuluvalla tuotantojaksolla, jos myyntitarjous
ja ostotarjous on jätetty viimeistään 31 päi-
vänä lokakuuta 2005.
Tuotantorenkaan purkamisen jälkeen tuo-
tanto kuuluu tuotantoeläimet omistavalle tuot-
tajalle.
Tämän pykälän säännöksiä sovelletaan
myös tilanteessa, jossa yksi tai useampi

tuotantorenkaan osakas eroaa tuotantoren-
kaasta, joka jatkaa toimintaansa.

17 §

Hallinnolle myyminen

— — — — — — — — — — — — —
Tuottajan on käytettävä vapaan kaupan

myyntioikeus kuuden kuukauden kuluessa
siitä, kun työvoima- ja elinkeinokeskuksen
päätös myyntioikeudesta on annettu, mutta
kuitenkin ennen kuin viitemäärä on siirretty
kansalliseen varantoon. Tuottaja ei saa kui-
tenkaan myydä vapaalla kaupalla kolmeen
vuoteen sitä viitemäärän osaa, jonka hän on
ostanut hallinnollisella kaupalla 3 §:n mukai-
sesti tai saanut viitemäärää ilmaiseksi varan-
nosta 21 §:n perusteella, vaan hänen on ennen
7 §:n mukaista vapaan kaupan osuuden las-
kemista tai 8 §:n mukaista vapaan kaupan
tekemistä myytävä se hallinnollisella kaupal-
la.

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä
syyskuuta 2005. Asetuksen 13 a § on
voimassa 31 päivään maaliskuuta 2006.

Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja Kaisa Sainio
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 750

suoramyynnin viitemääristä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 6 ja 8 §:n
muuttamisesta

Annettu Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan suoramyynnin viitemääristä 12 päivänä marraskuuta 2004 annetun maa- ja
metsätalousministeriön asetuksen (970/2004) 6 § sekä
lisätään asetuksen 8 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

6 §

Hallinnollinen suoramyynnin viitemäärien
kauppa

Suoramyynnin viitemäärien osto ja myynti
ilman, että samalla luovutetaan maatila tai yli
kaksi kolmasosaa sen pelloista tapahtuu työ-
voima- ja elinkeinokeskusten välityksellä val-
tion lukuun. Ostohinta on 31 päivään maa-
liskuuta 2006 saakka 8,4094 senttiä litralta ja
1 päivästä huhtikuuta 2006 alkaen 4 senttiä
litralta. Myyntihinta on viimeistään 30 päi-
vänä huhtikuuta 2006 jätettyjen ostotarjous-
ten osalta 8,4094 senttiä litralta ja 1 päivänä
toukokuuta 2006 tai sen jälkeen jätettyjen
ostotarjousten osalta 4 senttiä litralta. Myyn-
tihintaan lisätään arvonlisävero. Ostohintaan
lisätään arvonlisävero, jos myyjä on merkitty
arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

8 §

Suoramyynnin viitemäärien myynti tuottajille
hallinnollisessa viitemäärien kaupassa

— — — — — — — — — — — — —
Kun tuottaja ostaa suoramyynnin viitemää-

rää hallinnollisella kaupalla, huhtikuun lop-
puun mennessä jätettyjen ostotarjousten pe-
rusteella myytävät viitemäärät siirtyvät osta-
jan hallintaan kuluvan tuotantojakson alusta
lukien. Lokakuun loppuun mennessä jätetty-
jen ostotarjousten perusteella myytävät viite-
määrät siirtyvät ostajan hallintaan seuraavan
tuotantojakson alusta lukien. Kuitenkin 1 päi-
vänä huhtikuuta 2005 alkaneella tuotantojak-
solla ostaja saa viitemäärän hallintaansa jo
kuluvan tuotantojakson alusta lukien, jos
ostotarjous on jätetty viimeistään 31 päivänä
lokakuuta 2005.

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä
syyskuuta 2005.

Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja Kaisa Sainio
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 751

maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön ase-
tuksen 9 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan ympäristötuen erityistuista 30 päivänä kesäkuuta 2000 annetun maa- ja
metsätalousministeriön asetuksen (647/2000) 9 §:n 4 momentti seuraavasti:

9 §

Erityistuen vuosittaisen maksatuksen hakemi-
nen ja maksaminen

— — — — — — — — — — — — —
Erityistuki voidaan maksaa ensimmäisenä
sopimusvuotena sellaisen peltolohkon osalta,
jolle lantaa on levitetty aikaisintaan 1 päivänä
kesäkuuta. Jos tilalla on ollut voimassa
luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden
ympäristötuesta annetun valtioneuvoston ase-
tuksen (644/2000) 26 §:ssä tarkoitettu sopi-
mus lannan käytön tehostamisesta ja tässä

asetuksessa tarkoitettu 1 päivänä kesäkuuta
alkava sopimus korvaa kyseisen aiemman
sopimuksen, erityistuki voidaan maksaa myös
sellaisen peltolohkon osalta, jolle on levitetty
lantaa sanottuna kalenterivuonna ennen sopi-
muskauden alkamista.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä
syyskuuta 2005.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan

ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 2005

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja Suvi Ruuska
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