Ilmoitus toteutumattomista ympäristökorvauksen ja
luomukorvauksen ehdoista ylivoimaiseen esteeseen vedottaessa

Lomake 477

Viranomaisen merkinnät

Toimita lomake maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, silloin kun on
kyse ympäristösitoumuksesta. Toimita lomake ELY‐keskukseen, silloin kun on kyse luo‐
musitoumuksesta tai ympäristösopimuksesta.

Lomake saapunut, pvm

Asiatunnus

Vastaanottaja

Ohjelmaperusteisia viljelijäkorvauksia vähennetään suhteellisesti sen mukaan, mitä ehdois‐
ta on jäänyt toteuttamatta ylivoimaisen esteen sattuessa.
(Komission delegoitu asetus (EU) N:o 640/2014, artikla 4)
Hakijan nimi

Tilatunnus

A. Luonnonmukainen tuotanto
Ohje: Kirjoita lohkotiedot ja merkitse rasti (X) kääntöpuolen taulukkoon sarakkeeseen A. Luomu niiden lohkojen kohdalle, joita et ole saanut kylvettyä.

B. Ympäristösitoumus/Ravinteiden tasapainoinen käyttö (Tilakohtainen toimenpide, joka koskee kaikkia peruslohkoja)
Ohje: Merkitse rasti (X) alla oleviin kohtiin, jos jokin ravinteiden tasapainoisen käytön ehdoista on jäänyt toteutumatta tilalla.
Toteu‐
tumatta

Toteu‐
tumatta

Viljelysuunnitelmat

Koulutuspäivä 2. vuoden loppuun mennessä

Viljavuustutkimus

Peltomaan laatutesti 3. vuoden loppuun mennessä

Lohkokohtaiset muistiinpanot

Suojakaistat

C. Ympäristösitoumus/Lohkokohtaiset toimenpiteet
Ohje: Kirjoita lohkotiedot ja merkitse kääntöpuolen taulukkoon lohkolle niiden ehtojen kohdalle rasti (X), jotka ovat jääneet/jäävät toteuttamatta ylivoimaisen esteen takia. Ilmoi‐
tus koskee ympäristösitoumuksen toimenpiteitä valumavesien hallinta ja ympäristönhoitonurmet. Edellä mainittujen toimenpiteiden ja muiden lohkokohtaisten toimenpiteiden
korvauksen maksun voit perua lomakkeella 145, jos et ole voinut toteuttaa yhtään ehtoa tai et ole saanut kylvettyä päätukihaussa ilmoittamaasi kasvia.

D. Ympäristösopimus (ei koske alkuperäisrotusopimusta)
Ohje: Kirjoita kääntöpuolen taulukkoon peruslohkoittain ne hehtaariperusteisten ympäristösopimusten suunnitelman mukaiset toimenpiteet, jotka jäävät toteuttamatta ylivoimai‐
sen esteen takia.
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D. YMPÄRISTÖSOPIMUS
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Niitto

Allekirjoitus
Paikka ja aika

Maatalouden viljelijätukiasiointiin valtuutetun allekirjoitus ja nimenselvennys tai maatilan kaikkien omistajien allekirjoitukset ja nimensel‐
vennykset

