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Lak i

N:o 397

verkkotunnuslain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2009

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 13 päivänä maaliskuuta 2003 annetun verkkotunnuslain (228/2003) 8 §:n

1 momentti ja 11 §:n 1 momentin 2 kohta sekä
muutetaan 7 §:n 1 momentti, 8 §:n otsikko ja 2 momentti, 9 §:n 1 ja 3 momentti, 10 §:n

2 momentti, 12 §:n 1 momentin 6 ja 7 kohta ja 2 momentti, 13 §:n 1 kohta sekä 17 §:n
1 momentin 3 kohta seuraavasti:

7 §

Verkkotunnuksen myöntäminen

Viestintäviraston on myönnettävä verkko-
tunnus, jos hakemus täyttää verkkotunnuksen
hakijaa, muotoa ja sisältöä koskevat vaati-
mukset. Verkkotunnus on voimassa enintään
viisi vuotta kerrallaan.
— — — — — — — — — — — — —

8 §

Verkkotunnuksen siirto

— — — — — — — — — — — — —
Verkkotunnus voidaan siirtää toiselle.

Siirto tulee voimaan, kun siirron saaja on
tehnyt sitä koskevan hakemuksen 4 a §:n
mukaisesti ja verkkotunnuksen haltija on an-
tanut suostumuksensa siirtoon. Siirtoa koske-
vaa hakemusta ei ratkaista, jos verkkotunnuk-
sen peruuttamista tai sulkemista koskeva asia
on vireillä Viestintävirastossa.
— — — — — — — — — — — — —

9 §

Verkkotunnuksen uudistaminen

Verkkotunnuksen haltija voi uudistaa tun-
nuksen enintään viideksi vuodeksi kerrallaan
ilmoittamalla asiasta Viestintävirastolle sekä
suorittamalla siitä maksun, joka määräytyy
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valtion maksuperustelain mukaan. Viestintä-
virasto lähettää ilmoituksen uudistamismah-
dollisuudesta tunnuksen haltijalle kirjeellä
sille ilmoitettuun osoitteeseen viimeistään
kaksi kuukautta ennen tunnuksen voimassa-
olon lakkaamista.
— — — — — — — — — — — — —
Viestintävirasto voi myöntää lakanneen
verkkotunnuksen uudelle hakijalle aikaisin-
taan kuukauden kuluttua voimassaolon lak-
kaamisesta.

10 §

Verkkotunnuksen irtisanominen

— — — — — — — — — — — — —
Viestintävirasto voi myöntää irtisanotun
verkkotunnuksen uudelle hakijalle aikaisin-
taan kuukauden kuluttua irtisanomisen voi-
maantulosta.

12 §

Verkkotunnuksen peruuttaminen

Viestintävirasto voi peruuttaa verkkotun-
nuksen, jos:
— — — — — — — — — — — — —
6) tunnuksen haltijaa ei ole enää olemassa
tai tunnuksen haltijaksi ilmoitettua oikeus-
henkilöä ei ole koskaan muodostettukaan;
7) tunnusta varten ei ole toimintakuntoisia
nimipalvelimia tai tunnukseen liittyvä verk-
kotekniikka on muutoin jatkuvasti tai olen-
naisesti Viestintäviraston teknisten määräys-
ten vastaista, eikä puutetta ole korjattu kuu-
kauden kuluessa Viestintäviraston antamasta
kehotuksesta;

— — — — — — — — — — — — —
Viestintävirasto voi myöntää peruutetun

verkkotunnuksen uudelle hakijalle aikaisin-
taan kuukauden kuluttua peruutuksesta. Sen
estämättä, mitä edellä tässä momentissa sää-
detään, Viestintävirasto voi hakemuksesta
siirtää edellä 1 momentin 2—4 kohdan no-
jalla peruutetun tunnuksen peruuttamista
pyytäneelle tässä laissa säädetyin edellytyk-
sin.

13 §

Haltijan velvollisuudet

Verkkotunnuksen haltijan on osaltaan:
1) huolehdittava siitä, että tunnusta varten

on jatkuvasti olemassa sen käyttämiseen tar-
vittavat 4 a §:n 2 momentissa tarkoitetut tek-
niset määritykset;
— — — — — — — — — — — — —

17 §

Viestintäviraston tehtävät

Sen lisäksi, mitä muualla tässä laissa sää-
detään, Viestintäviraston tehtävänä on:
— — — — — — — — — — — — —
3) kehittää verkkotunnusjärjestelmää;

— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2009.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2009

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Viestintäministeri Suvi Lindén
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Valtioneuvoston asetus

N:o 398

Euroopan yhteisön kokonaan tai osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien
valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esitte-
lystä,
kumotaan Euroopan yhteisön kokonaan tai osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien
valvonnasta 16 päivänä toukokuuta 2007 annetun valtioneuvoston asetuksen (591/2007) 2 §:n
12 kohta, 14 §:n 2 momentin 6 kohta ja 22 §:n 2 momentti sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n
12 kohta ja 22 §:n 2 momentti asetuksessa 336/2008,
muutetaan 1 §, 2 §:n 3, 4 ja 11 kohta, 3 ja 4 §, 5 §:n 2 ja 3 momentti ja 8 §:n 3 momentti,
sekä
lisätään 11 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 336/2008, uusi 4 momentti
seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään yhteisen maa-
talouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koske-
vista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljeli-
jöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten
(ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001,
(EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001,
(EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999,
(EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000,
(ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001
muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1782/2003 IV osaston 5 luvun tuki-
järjestelmän sekä yhteisen maatalouspolitii-
kan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhtei-
sistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tuki-
järjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o
1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o
378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY)
N:o 1782/2003 kumoamisesta annetun neu-
voston asetuksen (EY) N:o 73/2009, jäljem-
pänä neuvoston tilatukiasetus, III osaston
sekä IV osaston 1 luvun 2, 3, 5 ja 7 jaksojen
tukijärjestelmien sekä Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahaston (maaseutura-

haston) tuesta maaseudun kehittämiseen an-
netun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1698/2005 36 artiklassa tarkoitetun luonnon-
haittakorvauksen ja ympäristötuen valvon-
nasta.
Valvontaa toteutetaan osana neuvoston ti-

latukiasetuksen II osaston 4 luvussa tarkoitet-
tua yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestel-
mää. Järjestelmästä säädetään neuvoston ase-
tuksissa (EY) N:o 1782/2003 ja (EY) N:o
73/2009 säädettyjen täydentävien ehtojen,
tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto-
ja valvontajärjestelmän sekä neuvoston ase-
tuksessa (EY) N:o 479/2008 säädettyjen täy-
dentävien ehtojen soveltamista koskevista
yksityiskohtaisista säännöistä annetussa ko-
mission asetuksessa (EY) N:o 796/2004, jäl-
jempänä soveltamisasetus.

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —
3) hoidetulla viljelemättömällä pellolla

sellaista viljelemätöntä peltoalaa, jolle mak-
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setaan neuvoston tilatukiasetuksen mukaista
tilatukea ja jolla noudatetaan täydentävien
ehtojen vaatimuksia;
4) kasvulohkolla yhteen peruslohkoon kuu-

luvaa yhtenäistä aluetta, jolla viljellään yhtä
kasvilajia tiettyä tarkoitusta varten, jota pide-
tään hoidettuna viljelemättömänä peltona tai
jota käytetään muihin tarkoituksiin;
— — — — — — — — — — — — —
11) tilapäisesti viljelemättömällä alueella

aluetta, joka on tilapäisen syyn perusteella
viljelemättä, ei kuitenkaan alueita, jotka eivät
vielä ole olleet viljelykäytössä.

3 §

Tukikelpoisuusedellytysten tarkastaminen

Tuen myöntämisen edellytysten täyttymi-
nen on tarkastettava neuvoston tilatukiasetuk-
sen 20 artiklan mukaisilla hallinnollisilla ja
paikalla tehtävillä tarkastuksilla.

4 §

Hallinnolliset tarkastukset

Tukihakemukset on tutkittava neuvoston
tilatukiasetuksen 20 artiklan mukaisin hallin-
nollisin tarkastuksin, joihin sisältyvät sovelta-
misasetuksen 24 artiklassa säädetyt ristiintar-
kastukset.

5 §

Paikalla tehtävä tarkastus

— — — — — — — — — — — — —
Tilat paikalla tehtäviin tarkastuksiin vali-
taan Maaseutuvirastossa keskitetysti tehtä-

villä otannoilla sekä työ- ja elinkeinokeskus-
ten tekemien omien otantojen perusteella.
Otannat tehdään soveltamisasetuksen 27 ar-
tiklassa tarkoitetulla tavalla.
Paikalla tehtävän tarkastuksen suorittaa

työ- ja elinkeinokeskus. Valvojalla on oltava
Maaseutuviraston tai maa- ja metsätalousmi-
nisteriön antama valtuutuksen sisältävä val-
vontapassi tai työ- ja elinkeinokeskuksen an-
tama tarkastusoikeuden osoittava asiakirja.
Valvontapassi tai asiakirja on pyydettäessä
esitettävä tuen hakijalle tai tämän edustajalle
ennen tarkastuksen aloittamista.

8 §

Valvontapöytäkirja

— — — — — — — — — — — — —
Tarkastuksen tehneen työ- ja elinkeinokes-

kuksen virkamiehen on allekirjoitettava val-
vontapöytäkirja ja toimitettava jäljennös val-
vontapöytäkirjasta viljelijälle.

11 §

Mittapoikkeamat

— — — — — — — — — — — — —
Mittapoikkeamia ei käytetä lohkolla, jonka

pinta-ala on ilmoitettu tukihakemuksessa di-
gitoitua pinta-alaa suuremmaksi ja jota kos-
kevaan tukihakemukseen ei ole liitetty hy-
väksyttävää liitekarttaa.

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä ke-
säkuuta 2009.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan

ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri Suvi Ruuska
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Valtioneuvoston asetus

N:o 399

vuodelta 2009 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien
valvonnasta

Annettu Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esitte-
lystä, säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001
annetun lain (1559/2001) sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta
menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n 1 momentin nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään seuraavissa
valtioneuvoston asetuksissa säädettyjen maa-
ja puutarhatalouden kansallisten kasvintuo-
tannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta:
1) vuodelta 2009 maksettavasta Etelä-Suo-
men kansallisesta tuesta annettu valtioneu-
voston asetus (40/2009), jäljempänä Etelä-
Suomen kansallinen tukiasetus;
2) vuodelta 2009 maksettavasta pohjoi-
sesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus
(41/2009), jäljempänä pohjoinen tukiasetus;
3) vuodelta 2009 maksettavasta ympäristö-
tuen kansallisesta lisäosasta annettu valtio-
neuvoston asetus (42/2009);
4) vuodelta 2009 maksettavasta luonnon-
haittakorvauksen kansallisesta lisäosasta an-
nettu valtioneuvoston asetus (43/2009);
5) vuodelta 2009 maksettavasta perunan-
tuotannon kansallisesta tuesta annettu valtio-
neuvoston asetus (44/2009), jäljempänä peru-
nantuotannon kansallinen tukiasetus;
6) vuodelta 2009 maksettavasta mehiläista-

louden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta
annettu valtioneuvoston asetus (166/2009);
7) vuodelta 2009 maksettavasta sokerijuu-

rikkaan kansallisesta tuesta annettu valtio-
neuvoston asetus (45/2009);
8) vuodelta 2009 maksettavasta nurmi- ja

viljakasvien siementuotannon kansallisesta
tuesta annettu valtioneuvoston asetus
(318/2009).
Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta puu-

tarhataloudelle maksettaviin Etelä-Suomen
kansallisen tukiasetuksen 5 luvun ja pohjoi-
sen tukiasetuksen 4 luvun mukaisiin tukiin.

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) neuvoston tilatukiasetuksella yhteisen
maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä
koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä
viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten
(EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006,
(EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuk-
sen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta an-
nettua neuvoston asetusta (EY) N:o 73/2009;
2) soveltamisasetuksella asetuksissa (EY)

N:o 1782/2003 ja (EY) N:o 73/2009 säädet-
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tyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttami-
sen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjes-
telmän sekä neuvoston asetuksessa (EY) N:o
479/2008 säädettyjen täydentävien ehtojenso-
veltamista koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä annettua komission asetusta (EY)
N:o 796/2004
3) tunnistusasetuksella nautaeläinten tun-

nistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöön-
ottamisesta sekä naudanlihan ja naudanliha-
tuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 ku-
moamisesta annettua Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1760/2000;
4) rekisteröintiasetuksella nautaeläinten
merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annettua
maa- ja metsätalousministeriön asetusta
(1391/2006);
5) kansallisten tukien hallintoasetuksella
vuoden 2009 maa- ja puutarhatalouden kan-
sallisten tukien hallinnosta annettua maa- ja
metsätalousministeriön asetusta (248/2009);
6) sika ja siipikarja-asetuksella sika- ja
siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tu-
esta ja rakennemuutoskorvauksesta annettua
valtioneuvoston asetusta (759/2008);
7) lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja
rekisteröintijärjestelmäasetuksella lammas-
ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijär-
jestelmän käyttöönottamisesta ja asetuksen
(EY) N:o 1782/2003 ja direktiivien
92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta
annettua neuvoston asetusta (EY) N:o
21/2004;
8) lammas- ja vuohieläinten rekisteröin-
tiasetuksella lammas- ja vuohieläinten mer-
kitsemisestä ja rekisteröinnistä annettua maa-
ja metsätalousministeriön asetusta (469/2005);
9) nautarekisterillä tunnistusasetuksen
sekä rekisteröintiasetuksen mukaista nauta-
eläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestel-
mää;
10) nautaeläinluettelolla nautarekisteristä

tulostettavaa hallinnollista asiakirjaa, jota tar-
koitetaan tunnistusasetuksen 7 artiklassa ja
rekisteröintiasetuksessa;
11) hoidetulla viljelemättömällä pellolla
tuotantoon käyttämättömiä peltoja, jotka voi-
vat olla luonnonhoitopeltoja tai kesantopel-
toja;
12) luonnonhoitopellolla hoidettuja viljele-

mättömiä peltoja, jotka ovat monivuotisia

nurmipeltoja tai riista-, maisema- taikka niit-
tykasveilla kylvettyjä monimuotoisuuspel-
toja, jotka on tukihakemuksella ilmoitettu
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjel-
man mukaisiksi luonnonhoitopelloiksi;
13) kesantopellolla hoidettuja viljelemättö-

miä peltoja, jotka ovat viher-, sänki- tai avo-
kesantoa;
14) peruslohkolla hakijan viljelemää ja hä-

nen hallinnassaan olevaa maantieteellisesti
yhtenäistä soveltamisasetuksen 2 artiklan 26
kohdan mukaista viitelohkoa;
15) kasvulohkolla yhteen peruslohkoon
kuuluvaa yhtenäistä aluetta, jolla viljellään
yhtä kasvilajia tiettyä tarkoitusta varten, jota
pidetään hoidettuna viljelemättömänä peltona
taikka jota käytetään muihin tarkoituksiin;
16) eläinryhmällä emolehmiä, vähintään
kahdeksan kuukauden ja enintään kahden
vuoden ikäisiä emolehmähiehoja, yli kahden
vuoden ikäisiä emolehmähiehoja, lypsyleh-
miä, vähintään kuuden kuukauden ja enintään
kahden vuoden ikäisiä hiehoja, yli kahden
vuoden ikäisiä hiehoja, vähintään kuuden
kuukauden ja enintään kahden vuoden ikäisiä
sonneja ja härkiä, yli kahden vuoden ikäisiä
sonneja ja härkiä, teurastettuja hiehoja, teu-
rastettuja sonneja ja härkiä, vähintään vuoden
ikäisiä uuhia, alle vuoden ikäisiä karitsoineita
uuhia, vähintään vuoden ikäisiä kuttuja, alle
vuoden ikäisiä poikineita kuttuja, siitostam-
moja mukaan lukien ponitammat, vähintään
vuoden ikäisiä suomenhevosia tai muita vä-
hintään vuoden ja enintään kolmen vuoden
ikäisiä hevosia ja poneja.

2 luku

Valvonta

3 §

Tukikelpoisuusedellytysten tarkastaminen

Tuen myöntämisen edellytysten täyttymi-
nen on tarkastettava noudattaen soveltuvin
osin mitä neuvoston tilatukiasetuksen 20 ar-
tiklassa ja soveltamisasetuksen 24 artiklassa
säädetään.
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4 §

Paikalla tehtävien tarkastusten
vähimmäismäärä

Kansallisia kasvintuotannon tukia hake-
neista maatiloista vähintään viisi prosenttia
on tarkastettava paikalla tehtävin tarkastuk-
sin.
Kansallista tukea naudoista hakeneista ti-
loista on valvottava vähintään viisi prosent-
tia. Kotieläintukien osalta on valvottava vä-
hintään kymmenen prosenttia tiloista, jotka
ovat hakeneet kansallista tukea:
1) hevosista;
2) uuhista; tai
3) kutuista.
Tuotannosta irrotettua sika- ja siipikarjata-
louden tukea hakeneista tiloista on valvottava
vähintään kymmenen prosenttia. Rakenne-
muutoskorvausta hakeneista hakijoista on
valvottava vähintään kymmenen prosenttia.

5 §

Paikalla tehtävä tarkastus

Tilat paikalla tehtäviin tarkastuksiin vali-
taan Maaseutuvirastossa keskitetysti tehtä-
villä otannoilla sekä työ- ja elinkeinokeskus-
ten tekemien otantojen perusteella. Otannat
tehdään soveltamisasetuksen 27 artiklassa
tarkoitetulla tavalla.
Paikalla tehtävän tarkastuksen suorittaa
työ- ja elinkeinokeskus. Valvojalla on oltava
Maaseutuviraston tai maa- ja metsätalousmi-
nisteriön antama valtuutuksen sisältävä val-
vontapassi tai työ- ja elinkeinokeskuksen an-
tama tarkastusoikeuden osoittava asiakirja.
Valvontapassi tai asiakirja on pyydettäessä
esitettävä tuen hakijalle tai tämän edustajalle
ennen tarkastuksen aloittamista.

6 §

Paikalla tehtävän tarkastuksen osa-alueet

Edellä 5 §:n mukaisesti tarkastukseen vali-
tut maatilat on tarkastettava pinta-alaperus-
teisten tukien osalta noudattaen soveltuvin
osin mitä soveltamisasetuksen 29 artiklassa
säädetään ja kotieläintukien osalta mitä 35
artiklassa säädetään.

Mehiläisyhteiskuntien tarkastus voidaan
rajoittaa otokseen, jonka suuruus on vähin-
tään puolet niistä mehiläisyhteiskunnista,
joista tukea on haettu.

7 §

Valvonnan laajentaminen

Jos paikalla tehtävässä tarkastuksessa ha-
vaitaan kasvulohkolla tukiehdon laimin-
lyönti, ehdon noudattamista on valvottava ti-
lan kaikilla niillä kasvulohkoilla, joita kysei-
nen ehto koskee.
Jos otoksen perusteella tehdyn valvonnan

perusteella tulisi sovellettavaksi vuodelta
2009 maksettavasta mehiläistalouden kansal-
lisesta pesäkohtaisesta tuesta annetun valtio-
neuvoston asetuksen 7 §:n 2—4 kohdan mu-
kainen seuraamus, valvonta on laajennettava
koskemaan kaikkia tuen hakijan mehiläisyh-
teiskuntia.

8 §

Lohkojen pinta-alan mittaus

Perus- ja kasvulohkojen pinta-alan mitta-
uksessa noudatetaan mitä Euroopan yhteisön
kokonaan ja osittain rahoittamien pinta-ala-
perusteisten tukien valvonnasta annetun val-
tioneuvoston asetuksen (591/2007), jäljem-
pänä pinta-alaperusteisten tukien valvonta-
asetus, 10—12 §:ssä säädetään.

9 §

Valvonnassa käytettävät kartat

Valvonnassa on käytettävä pinta-alaperus-
teisten tukien valvonta-asetuksen 9 §:ssä tar-
koitettuja karttoja.

10 §

Valvontapöytäkirja

Kasvintuotannon tukien tarkastuksessa ja
pinta-alojen mittauksessa on laadittava pinta-
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alaperusteisten tukien valvonta-asetuksen
8 §:ssä ja kotieläintukien tarkastuksessa Eu-
roopan yhteisön kokonaan rahoittamien
eläintukien valvonnasta annetun valtioneu-
voston asetuksen (592/2007), jäljempänä
eläintukien valvonta-asetus, 7 §:ssä tarkoi-
tettu valvontapöytäkirja.

3 luku

Kasvintuotannon tukien tarkastaminen

11 §

Lohkorajat

Lohkorajojen tarkastamisessa noudatetaan
mitä pinta-alaperusteisten tukien valvonta-
asetuksen 3 luvussa säädetään.

12 §

Paikkakunnan tuotanto-olosuhteet huomioon
ottava tuotantotapa

Valvonnassa on tarkastettava, että tilalla
on noudatettu kansallisten tukien hallintoase-
tuksen 8—9 §:ssä säädettyä paikkakunnan
tuotanto-olosuhteet huomioon ottavaa tuotan-
totapaa.

13 §

Pohjoisten kasvintuotannon tukien ympäris-
töehdot

Valvonnassa on tarkastettava, että tilalla on
noudatettu pohjoisen tukiasetuksen 12 §:ssä
säädettyjä ympäristöehtoja.

14 §

Perunantuotannon kansallinen tuki

Valvonnassa on tarkastettava, että tilalla
on noudatettu perunantuotannon kansalli-
sessa tukiasetuksessa säädettyjä ehtoja.

4 luku

Kotieläintukien tarkastaminen

15 §

Eläinten tukikelpoisuusedellytykset

Valvonnassa on tarkastettava eläintuen
myöntämisen edellytysten täyttyminen.
Kansallisten kotieläintukien valvonnassa

on eläimistä pidetyn kirjanpidon avulla tar-
kastettava, että tilalla on ollut tuenmääräyty-
misajanjaksona hakemuksessa ilmoitettu
eläinmäärä ja että eläimet ovat tukikelpoisia.

16 §

Osto- ja myyntitositteet sekä muut asiakirjat

Osto- ja myyntitositteiden sekä muiden
asiakirjojen valvonnassa noudatetaan mitä
eläintukien valvonta-asetuksen 12 §:ssä sää-
detään.

17 §

Naudat

Valvonnassa on noudatettava mitä nauto-
jen korvamerkkeihin, rekisteröintiin, nauta-
eläinluetteloon, ikään, sukupuoleen, rotuun ja
poikimiseen liittyvien tuen ehtojen tarkasta-
misesta eläintukien valvonta-asetuksen 3 lu-
vussa säädetään.

18 §

Eläimistä ja kutun maidontuotannosta pidet-
tävä kirja

Valvonnassa on tarkastettava, että tilalla
on pidetty eläimistä ja kutun maidontuotan-
nosta kansallisten tukien hallintoasetuksen 5
luvun mukaista kirjaa.
Valvonnassa tarkastetaan kirjanpitoon

merkittyjen tietojen paikkansapitävyys ver-
taamalla kirjanpitoa tilalla oleviin osto- ja
myyntitositteisiin sekä muihin tuen myöntä-
misen perusteena oleviin asiakirjoihin.
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19 §

Eläintenpitäjäksi rekisteröityminen sekä
uuhien ja kuttujen merkitseminen

Valvonnassa on tarkastettava, että tila on
rekisteröitynyt eläintenpitäjäksi lammas- ja
vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjes-
telmäasetuksen, lammas- ja vuohieläinten re-
kisteröintiasetuksen 2 luvun sekä sikojen
osalta sikojen merkitsemisestä ja rekisteröin-
nistä annetun maa- ja metsätalousministeriön
asetuksen (1296/2001) mukaisesti. Jos val-
vonnassa havaitaan puutteita rekisteröinnissä,
ei tukea makseta ennen kuin tila on rekiste-
röitynyt eläintenpitäjäksi tukiehtojen mukai-
sesti.
Valvonnassa on tarkastettava, että uuhet ja
kutut on merkitty lammas- ja vuohieläinten
tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmäasetuksen
sekä lammas- ja vuohieläinten rekisteröin-
tiasetuksen 3 luvun mukaisesti. Uuhet ja ku-
tut on hylättävä valvonnassa, jos niitä ei ole
merkitty tukiehtojen mukaisesti.

20 §

Uuhet

Uuhien pitoaikana tehtävässä valvonnassa
on tarkastettava, että tukikelpoisten uuhien
määrä vastaa hakemuksessa ilmoitettua uu-
hien määrää. Pitoajan jälkeen tehtävässä val-
vonnassa on selvitettävä kirjanpidon ja tosit-
teiden avulla, että tilalla on ollut hakemuk-
sessa ilmoitettu määrä tukikelpoisia uuhia
koko pitoajan.
Jos uuhia on kuollut tai poistettu pitoai-
kana, on valvonnan yhteydessä tarkastettava,
että uuhien lukumäärän muutoksesta on il-
moitettu kirjallisesti kunnan maaseutuelinkei-
noviranomaiselle siten kuin kansallisten tu-
kien hallintoasetuksen 18 §:ssä säädetään.

21 §

Hevoset

Hevosista maksettavan kansallisen koti-
eläintuen valvonnassa on tarkastettava:
1) tilalla valvontahetkellä olevat hevoset;
2) hevosten hallinta ja rekisteröinti tuen-
määräytymisajankohtana tilan eläinten kirjan-

pidon ja Suomen Hippos ry:n ylläpitämän
rekisterin sekä muiden asiakirjojen perus-
teella; sekä
3) Suomen Hippos ry:n ylläpitämään rekis-

teriin tai tukihakemuksessa ilmoitettujen tun-
tomerkkien vastaavuus tilalla oleviin hevo-
siin.
Jos Suomen Hippos ry:n ylläpitämään re-

kisteriin merkitty hevonen ei ole rekisteritie-
tojen mukaan hakijan hallinnassa, tukea ei
makseta. Jos hevonen ei ole merkitty kysei-
seen rekisteriin eikä tukihakemuksen liitteenä
ole luotettavaa selvitystä siitä, että hevonen
on hakijan hallinnassa, tukea ei makseta.

22 §

Siat ja siipikarja

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta ir-
rotetun tuen ja rakennemuutoskorvauksen
valvonnassa tarkastetaan tilalle vahvistetun
maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista
annetun lain, jäljempänä tukilaki, 10 c §:ssä
tarkoitetun viitemäärän oikeellisuus. Jos val-
vonnassa havaitaan, että viitemäärä on vah-
vistettu virheellisin perustein, tarkastajan on
ilmoitettava asiasta viitemäärän vahvista-
neelle viranomaiselle
Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta ir-

rotetun tuen valvonnassa tarkastetaan, että
tilalla harjoitetaan kotieläintaloutta tukilain
10 e §:n 1 ja 2 momentin tai sika ja siipikarja
-asetuksen 10 §:n 1 momentissa säädetyn
mukaisesti ja tilan sika ja siipikarja -asetuk-
sen 10 §:n 2—5 momentin mukainen eläinti-
heysvaatimus täyttyy.
Rakennemuutoskorvauksen valvonnassa

tarkastetaan, että hakija harjoittaa maataloutta
sika ja siipikarja -asetuksen 17 §:n 2 momen-
tin mukaisesti ja että hakijalle ei ole myön-
netty maatalouden harjoittamisesta luopumi-
sen tukemisesta annetun lain (612/2006) mu-
kaista tukea.

23 §

Tuotantotapa

Valvonnassa on tarkastettava, että tilalla
noudatetaan kansallisten tukien hallintoase-
tuksen 12 §:n 1 momentissa tarkoitettua tuen
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perusteena olevalle eläinlajille tavanomaista
tuotantotapaa.

5 luku

Seuraamukset

24 §

Valvontaseuraamukset kasvintuotannon
tuissa

Pinta-alaa ja todettua kasvia koskevista
valvontaseuraamuksista kasvintuotannon
tuissa säädetään tukilain 18 §:ssä. Ympäristö-
tuen ja luonnonhaittakorvauksen kansallisten
lisäosien seuraamuksista säädetään tukilain
10 a §:n 2 momentissa. Kotieläintilan hehtaa-
rituen seuraamuksista säädetään tukilain 10 b
§:n 5 momentissa.
Jos valvonnassa todettu pinta-ala on suu-
rempi kuin hakemuksessa on ilmoitettu, tu-
kea maksetaan enintään hakemuksessa ilmoi-
tetun pinta-alan mukaan. Jos valvonnassa to-
detun tukeen oikeuttavan kokonaispinta-alan
ja hakemuksessa ilmoitetun kokonaispinta-
alan välinen erotus on enintään 0,1 hehtaaria
eikä tukiehtoja ole kierretty tukilain 16 §:ssä
tarkoitetulla tavalla, tukea maksetaan hake-
muksessa ilmoitetun pinta-alan mukaan.
Jos ilmoitetun ja valvonnassa hyväksytyn
pinta-alan erotus suhteessa valvonnassa hy-
väksyttyyn pinta-alaan on:
1) enintään kolme prosenttia, mutta kuiten-
kin yli 0,1 hehtaaria ja enintään kaksi hehtaa-
ria, tuki maksetaan valvonnassa hyväksytyn
pinta-alan perusteella;
2) yli kolme prosenttia tai yli kaksi hehtaa-
ria, mutta enintään kuitenkin 20 prosenttia,
valvonnassa hyväksytystä pinta-alasta vähen-
netään todetun ylityksen verran;
3) yli 20 prosenttia, mutta enintään 50
prosenttia, valvonnassa hyväksytystä pinta-
alasta vähennetään todettu ylitys kaksinker-
taisena;
4) yli 50 prosenttia, tukea ei makseta lain-
kaan.
Jos valvonnassa lohkolla todetaan samaan
tukeen oikeuttavia, mutta matalamman tuki-
tason kasveja kuin mitä hakemuksessa on
ilmoitettu, lohkon tukea alennetaan 20 pro-
sentilla.

25 §

Pohjoisen tuen ympäristöehtoihin liittyvät
seuraamukset

Jos tilalla ei ole noudatettu pohjoisen tuki-
asetuksen 12 §:ssä tarkoitettuja ympäristöeh-
toja, alennetaan tilalle maksettavia pohjoisia
tukia enintään 5 prosenttia. Jos valvonnassa
todetaan, että viljelijä on tahallisesti jättänyt
noudattamatta ympäristöehtoja, alennetaan
tukea vähintään 15 ja enintään 100 prosenttia.
Seuraamukset lasketaan pohjoisen hehtaari-
tuen, yleisen hehtaarituen ja nuorten viljeli-
jöiden tuen kokonaismäärästä.

26 §

Perunantuotannon kansallinen tuki

Jos valvonnassa todetaan, että tilalla ei ole
noudatettu perunantuotannon kansallisessa
tukiasetuksessa tarkoitettuja ehtoja, tukea ei
makseta siltä alalta, joka ei täytä tuen ehtoja.

27 §

Valvontaseuraamukset tuotantoon sidotuissa
kotieläintalouden tuissa

Jos todetaan, että jonkin eläinryhmän il-
moitetun ja valvonnassa kirjanpidosta tai
muulla tavoin todetun eläinmäärän taikka
keskimääräisen eläinmäärän erotus suhteessa
valvonnassa todettuun eläinmäärään on:
1) enintään viisi prosenttia tai enintään

kaksi eläintä, tuen määräytymisperusteena
käytetään todettua eläinmäärää;
2) yli viisi prosenttia, mutta enintään 20

prosenttia tai jos erotus on yli kaksi mutta
enintään neljä eläintä, tuen määräytymispe-
rusteena käytetään eläinmäärää, joka saadaan
vähentämällä todetusta eläinmäärästä ilmoite-
tun ja todetun eläinmäärän erotus;
3) yli 20 prosenttia, mutta enintään 40

prosenttia, tuen määräytymisperusteena käy-
tetään eläinmäärää, joka saadaan vähentä-
mällä todetusta eläinmäärästä ilmoitetun ja
todetun eläinmäärän erotus kaksinkertaisena;
tai
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4) yli 40 prosenttia, tuen määräytymispe-
rusteena oleva eläinmäärä on nolla.
Jos valvonnassa todetaan, että jonkin eläin-
ryhmän osalta ei ole pidetty kirjanpitoa lain-
kaan tai kirjanpidon perusteella ei voida sel-
vittää tuen määräytymisen perusteena olevaa
eläinmäärää, tukea ei makseta tukivuonna ky-
seisen eläinryhmän osalta.
Jos nautaeläinluettelon sekä eläimiä koske-
vien tositteiden tarkastuksessa todetaan, että
tilan nautojen tukikelpoisuuspäivien luku-
määrän muutos on yli neljä päivää, tilan nau-
tojen keskimääräinen lukumäärä on lasket-
tava uudelleen.

28 §

Seuraamukset tuotannosta irroitetussa
kotieläintalouden tuissa

Jos tilalla, jolle on vahvistettu tukilain 10 c
§:ssä tarkoitettu viitemäärä, tukilain 10 e §:n
tai sika ja siipikarja-asetuksen 10 §:n edelly-
tykset eivät täyty, tuotannosta irrotettua sika-
ja siipikarjatalouden tukea ei makseta.
Jos hakijalle ei ole vahvistettu viitemäärää
tai hakija ei harjoita maataloutta sika- ja sii-
pikarja-asetuksen 17 §:n mukaisesti, sika- ja
siipikarjatalouden rakennemuutoskorvausta
ei makseta.

29 §

Tuotantotapaan liittyvät seuraamukset

Tuotantotapaan liittyvistä seuraamuksista
säädetään tukilain 19 ja 20 §:ssä.

30 §

Seuraamusten laskenta

Pinta-alavirheistä johtuvat seuraamukset
vähennetään kasvintuotannon tuesta ennen
muita seuraamuksia.
Eläinmäärän erotuksesta johtuvat seuraa-
mukset kotieläintuissa lasketaan ennen muita
seuraamuksia. Jos eläinmäärinä laskettu ero-
tus johtaa eri lopputulokseen kuin prosent-
teina laskettu erotus, käytetään valvonnassa
tuen hakijan kannalta edullisempaa tulosta.

31 §

Valvonnan suorittamisen estäminen

Tukihakemuksen hylkäämisestä valvonnan
estyessä säädetään soveltamisasetuksen 23
artiklan 2 kohdassa.

6 luku

Erinäiset säännökset

32 §

Tarkastukset Ahvenanmaalla

Tarkastuksissa Ahvenanmaalla noudate-
taan mitä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä
hoidettaessa noudattavasta menettelystä an-
netun lain (1336/1992) 2 §:n 3 momentissa
säädetään.

33 §

Tukiehtojen kiertäminen

Valvonnassa on tarkastettava, ettei tukieh-
toja ole kierretty tukilain 16 §:ssä tarkoite-
tulla tavalla. Lisäksi valvonnassa on tarkas-
tettava, täyttääkö maatila toiminnallisesti ja
taloudellisesti itsenäisen maatilan tunnusmer-
keistä annetussa asetuksessa (213/2007) sää-
detyt itsenäisen maatilan tunnusmerkit.

34 §

Muutoksenhaku

Muutoksenhausta kunnan maaseutuelinkei-
noviranomaisen tekemään päätökseen tukea
koskevassa asiassa säädetään maaseutuelin-
keinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatetta-
vasta menettelystä annetun lain 10 §:ssä.

35 §

Kotieläintukien tarkastamisen yhdistäminen

Emolehmistä, emolehmähiehoista, son-
neista, häristä, lypsylehmistä, hiehoista, teu-
rastetuista hiehoista, sonneista ja häristä mak-
settava kansallinen kotieläintuki valvotaan
EU:n nautapalkkioiden valvontojen yhtey-
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dessä. Kansallisen uuhituen valvonta tehdään
EU:n uuhipalkkiovalvonnan yhteydessä.

36 §

EU-tukien valvonnan vaikutus

Valvottaessa kansallisia kasvintuotannon
ja kotieläintukia Euroopan yhteisön tukien
valvonnan yhteydessä on valvonnan toteutta-
misessa ja siitä tuenhakijalle ilmoittamisessa
noudatettava, mitä soveltamisasetuksen 25
artiklassa säädetään valvonnan yleisistä peri-
aatteista.

37 §

Ilmoitusvelvollisuus

Jos valvonnassa havaitaan, että eläimiä

hoidetaan tai kohdellaan eläinsuojelulain
(247/1996) taikka sen nojalla annettujen
säännösten tai määräysten vastaisesti, havain-
noista on välittömästi ilmoitettava kunnan
eläinlääkärille, terveystarkastajalle tai polii-
sille.
Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle

on tiedotettava 1 momentissa tarkoitetun
asian selvittämisen käynnistämisestä.

38 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä ke-
säkuuta 2009.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan

ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri Suvi Ruuska
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Valtioneuvoston asetus

N:o 400

ohjelmakauden 2000—2006 luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen sekä
ohjelmakauden 1995—1999 erityisympäristötukisopimusten valvonnasta

Annettu Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esitte-
lystä, säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä
joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n 1 momentin sekä maaseutuelinkeinojen
tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain
(1336/1992) 13 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin ne ovat, edellinen laissa 423/2007 ja
jälkimmäinen laissa 428/2007:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Euroopan
maatalouden ohjaus- ja tukirahaston
(EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen ja
tiettyjen asetusten muuttamisesta ja kumoa-
misesta annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1257/1999, jäljempänä EMOTR-asetus,
V ja VI luvussa tarkoitettujen luonnonhaitta-
korvauksen ja ympäristötuen, jotka ovat osa
Euroopan yhteisöjen komission hyväksymää
Manner-Suomea koskevaa horisontaalisen
maaseudun kehittämisohjelmaa vuosille
2000–2006, sekä maatalouden metsitystoi-
menpiteitä koskevasta yhteisön tukijärjestel-
mästä annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 2080/92 1 artiklassa tarkoitetun tukijär-
jestelmän valvonnasta sekä tuen ehtojen lai-
minlyönnin seuraamuksista.
Valvontaa toteutetaan osana yhteisen maa-
talouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koske-
vista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljeli-

jöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY)
N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY)
N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen
(EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009, jäl-
jempänä neuvoston tilatukiasetus, II osaston
4 luvussa tarkoitettua yhdennettyä hallinto- ja
valvontajärjestelmää. Järjestelmästä sääde-
tään neuvoston asetuksissa (EY) N:o
1782/2003 ja (EY) N:o 73/2009 säädettyjen
täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja
yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän
sekä neuvoston asetuksessa (EY) N:o
479/2008 säädettyjen täydentävien ehtojenso-
veltamista koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä annetussa komission asetuksessa
(EY) N:o 796/2004, jäljempänä soveltamis-
asetus.

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) ohjelmakauden 2000—2006 valvonta-

asetuksella Euroopan maatalouden ohjaus- ja
tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun ke-
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hittämiseen annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1257/1999 soveltamista koskevista
yksityiskohtaisista säännöistä annettua ko-
mission asetusta (EY) N:o 817/2004;
2) luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötuki-
asetuksella luonnonhaittakorvauksesta ja
maatalouden ympäristötuesta annettua valtio-
neuvoston asetusta (644/2000);
3) perustoimenpiteellä luonnonhaittakor-

vaus- ja ympäristötukiasetuksen 15 §:ssä tar-
koitettua maatalouden ympäristötuen perus-
toimenpidettä;
4) lisätoimenpiteellä luonnonhaittakor-
vaus- ja ympäristötukiasetuksen 16 §:ssä tar-
koitettua maatalouden ympäristötuen lisätoi-
menpidettä;
5) erityistuella maatalouden ympäristötuen
erityistukea koskevan sopimuksen perusteella
maksettavaa tukea.

3 §

Yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä

Valvonnan järjestämisessä noudatetaan,
mitä ohjelmakauden 2000—2006 valvonta-
asetuksessa säädetään, sekä soveltuvin osin,
mitä neuvoston tilatukiasetuksessa ja sovelta-
misasetuksessa säädetään yhdennetystä hal-
linto- ja valvontajärjestelmästä.

4 §

Valvontaviranomainen

Valvontaviranomainen on työ- ja elinkei-
nokeskus.
Valvojalla on oltava valvontapassi tai muu
tarkastusoikeuden osoittava asiakirja. Asia-
kirja on pyydettäessä esitettävä tuen hakijalle
tai tämän edustajalle.

5 §

Valvottavat tukiehdot

Tilalla on tarkastettava niiden tuen ehtojen
noudattaminen, jotka koskevat:
1) luonnonhaittakorvausta;
2) ympäristötuen yleisiä edellytyksiä;
3) ympäristötuen perustoimenpiteitä;
4) valittuja ympäristötuen lisätoimenpi-
teitä;

5) ympäristötuen erityistukisopimuksia;
6) pellonmetsittämistukea;
7) ohjelmakauden 1995—1999 erityisym-

päristötukia.

6 §

Pinta-alojen valvonta

Pinta-alojen ja lohkojen valvonnasta sää-
detään Euroopan yhteisön kokonaan tai osit-
tain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien
valvonnasta annetussa valtioneuvoston ase-
tuksessa (591/2007).

7 §

Laiminlyönnistä aiheutuvat seuraamukset

Tuen ehtojen noudattamatta jättämisen
seuraamuksista säädetään ohjelmakauden
2000—2006 valvonta-asetuksen II luvun 6
jaksossa.
Jos tuen ehtoja ei noudateta, tukea on vä-

hennettävä tai se on evättävä. Tuen vähentä-
misessä on otettava huomioon laiminlyönnin
laajuus ja vakavuus. Jos laiminlyönti on
lievä, siitä on annettava huomautus.

2 luku

Hoitovaatimusten valvonta

8 §

Sadonkorjuu

Luonnonhaittakorvausta ei makseta pelto-
alalta, jolla satoa ei ole korjattu, ellei ky-
seessä ole hoidettu viljelemätön peltoala, vi-
herlannoitusala, hunajantuotantoon käytet-
tävä ala, satovahinko- tai talvituhoala, suoja-
kaista, piennar taikka viljelytekninen päiste-
ala.
Jos peltoalalla ei ole noudatettu sadonkor-

juuseen liittyviä tuen ehtoja, peltoala on vä-
hennettävä kasvilajiryhmän hyväksytystä
pinta-alasta ennen pinta-alaan liittyvien seu-
raamusten vähentämistä.
Luonnonhaittakorvausta ei makseta haku-

vuonna kasvilajiryhmälle, jos kasvilajiryh-
mässä hylättävien lohkojen pinta-alojen yh-
teenlaskettu määrä ylittää 20 prosenttia luon-
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nonhaittakorvauksen kyseisen kasvilajiryh-
män valvonnassa hyväksytystä pinta-alasta.

9 §

Viherlannoitusnurmi

Luonnonhaittakorvausta, ympäristötuen
perus- ja lisätoimenpiteistä maksettavaa tu-
kea ja luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötu-
kiasetuksen 25 ja 25 a §:n mukaista erityistu-
kea ei makseta peltoalalta, jolla ei ole nouda-
tettu viherlannoitusnurmen perustamiseen tai
käyttöön liittyviä ehtoja.
Luonnonhaittakorvausta, ympäristötuen
perus- ja lisätoimenpiteistä maksettavaa tu-
kea ja 1 momentissa mainitun asetuksen 25 ja
25 a §:n mukaista erityistukea ei makseta
hakuvuonna kasvilajiryhmälle, jos kasvilaji-
ryhmässä hylättävien lohkojen pinta-alojen
yhteenlaskettu määrä ylittää 20 prosenttia
luonnonhaittakorvauksen, ympäristötuen pe-
rus- ja lisätoimenpiteistä maksettavan tuen ja
luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukiase-
tuksen 25 ja 25 a §:n mukaisen erityistuen
kyseisen kasvilajiryhmän valvonnassa hyväk-
sytystä pinta-alasta.
Jos viherlannoitusnurmen pinta-ala on yli
50 prosenttia tukikelpoisten lohkojen pinta-
alojen yhteenlasketusta määrästä, ylittävältä
osalta ei makseta 1 momentissa tarkoitettua
tukea tai erityistukea.

10 §

Tavanomainen hyvä maatalouskäytäntö

Ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteestä
maksettavaa tukea ja erityistukea ei makseta
peltoalalta, jolla ei ole noudatettu tavan-
omaista hyvää maatalouskäytäntöä.
Jos peltoalalla ei ole noudatettu tavan-
omaista hyvää maatalouskäytäntöä, peltoala
on vähennettävä kasvilajiryhmän hyväksy-
tystä pinta-alasta ennen pinta-alaan liittyvien
seuraamusten vähentämistä.
Tukea ei makseta hakuvuonna kasvilaji-
ryhmälle, jos kasvilajiryhmässä hylättävien
lohkojen pinta-alojen yhteenlaskettu määrä
ylittää 20 prosenttia ympäristötuen perus- ja
lisätoimenpiteestä maksettavaa tukea kysei-
sen kasvilajiryhmän valvonnassa hyväksy-
tystä pinta-alasta.

Jos tavanomaiseen hyvään maatalouskäy-
täntöön kuuluvia yleisiä ympäristömääräyk-
siä ja lainsäädännön velvoitteita ei ole nouda-
tettu, tukea vähennetään 1—20 prosenttia.
Jos 1 momentissa tarkoitettu laiminlyönti

on vakava, tukea ei makseta.

3 luku

Ympäristötuen perustoimenpiteen
seuraamukset

11 §

Viljelyn ympäristösuunnittelu ja -seuranta

Perustoimenpiteen tukea on vähennettävä
5 prosenttia, jos tilalta puuttuu viljelysuunni-
telma.
Perustoimenpiteen tukea on vähennettävä

3 prosenttia, jos tilalla ei ole perustoimenpi-
teen ehtojen mukaista viljavuustutkimusta.
Perustoimenpiteen tukea on vähennettävä

15 prosenttia, jos tilalta puuttuvat lohkokoh-
taiset muistiinpanot.

12 §

Viljelijäkoulutus

Jos sitoumuksen antanut viljelijä ei ole
osallistunut perustoimenpiteen ehtojen mu-
kaiseen viljelijäkoulutukseen, perustoimenpi-
teen tukea on vähennettävä 2 prosenttia jo-
kaisen puuttuvan koulutuspäivän osalta.

13 §

Peltokasvien peruslannoitus

Perustoimenpiteen tukea on vähennettävä
1—30 prosenttia, jos typpeä ei ole käytetty
ehtojen mukaan sallituissa rajoissa.
Tukea on vähennettävä 1—5 prosenttia,

jos vuositasolla ehtojen mukaan sallittu fos-
forimäärä on ylitetty.
Jos fosforintasauslohkolla on ylitetty eh-

doissa sallittu fosforin määrä, tuesta on vä-
hennettävä 5—20 prosenttia.
Jos valvonnassa ei voida todeta lannoitus-

tasoa puutteellisten asiakirjojen vuoksi, tukea
on vähennettävä 25 prosenttia.
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14 §

Kasvinsuojelu

Perustoimenpiteen tukea on vähennettävä
3—15 prosenttia, jos kasvinsuojelua koske-
via ehtoja ei ole noudatettu.

15 §

Pientareet ja suojakaistat

Perustoimenpiteen tukea on vähennettävä
1—10 prosenttia, jos pientareet ja suojakais-
tat eivät ole tuen ehtojen mukaiset.
Jos valvonnassa havaitaan otantalohkoilla
puutteita pientareissa tai suojakaistoissa,
pientareet ja suojakaistat on tarkastettava ti-
lan kaikilta lohkoilta.

16 §

Luonnon monimuotoisuuden ja maiseman
ylläpitäminen

Perustoimenpiteen tukea on vähennettävä
1—15 prosenttia, jos luonnon monimuotoi-
suutta ja maiseman ylläpitämistä koskevia
perustoimenpiteen ehtoja ei ole noudatettu.

17 §

Kotieläintilan perustoimenpiteet

Jos kotieläintilan perustoimenpiteen tuen
ehtojen mukainen eläinmäärä ei täyty, ympä-
ristötuen perustoimenpiteen tukea voidaan
maksaa enintään kasvinviljelytilan tuen suu-
ruisena. Lisäksi kasvinviljelytilan mukaista
perustoimenpiteen tukea on vähennettävä 10
prosenttia.
Tukea on vähennettävä 5—25 prosenttia,
jos kotieläintilan perustoimenpiteen ehtoja ei
ole noudatettu.

4 luku

Ympäristötuen lisätoimenpiteet

18 §

Lisätoimenpiteiden valinta ja noudattaminen

Lisätoimenpiteen tukea ei makseta ja aikai-

semmilta vuosilta maksettu lisätoimenpiteen
tuki on perittävä takaisin sekä perustoimenpi-
teen tukea on vähennettävä 5 prosenttia, jos
lisätoimenpiteen valinnalle säädetyt edelly-
tykset eivät täyty.
Lisätoimenpiteen tukea ei makseta ja pe-

rustoimenpiteen tukea on vähennettävä 2 tai
5 prosenttia, jos lisätoimenpiteen ehtoja ei ole
noudatettu. Jos tilalle on valittu kaksi lisätoi-
menpidettä, eikä kummankaan lisätoimenpi-
teen ehtoja ole noudatettu, lisätoimenpiteiden
tukia ei makseta ja perustoimenpiteen tukea
on vähennettävä 5 prosenttia.
Jos lisätoimenpiteiden ehtoja maitohuo-

neen pesuvesien käsittelemisestä tai katteen
käytöstä monivuotisten puutarhakasvien rik-
kakasvitorjunnassa ei ole noudatettu, 2 mo-
mentin mukaisen seuraamuksen lisäksi on
perittävä takaisin aikaisempina vuosina mak-
settu lisätoimenpiteen tuki ja 5 prosenttia pe-
rustoimenpiteen tuesta niiltä vuosilta, joilta
lisätoimenpiteen tukea on maksettu.

19 §

Tarkennettu lannoitus

Lisätoimenpiteen tukea ei makseta ja pe-
rustoimenpiteen tukea on vähennettävä
6—35 prosenttia, jos typpeä ei ole käytetty
ehtojen mukaan sallituissa rajoissa.
Lisätoimenpiteen tukea ei makseta ja pe-

rustoimenpiteen tukea on vähennettävä 3—5
prosenttia, jos vuositasolla ehtojen mukaan
sallittu fosfori määrä on ylitetty.
Lisätoimenpiteen tukea ei makseta ja pe-

rustoimenpiteen tukea on vähennettävä
5—20 prosenttia, jos fosforintasauslohkolla
on ylitetty ehtojen mukaan sallittu fosforin
määrä.
Jos valvonnassa ei voida todeta lannoitus-

tasoa puutteellisten asiakirjojen vuoksi, lisä-
toimenpiteen tukea ei makseta ja perustoi-
menpiteen tukea on vähennettävä 30 prosent-
tia.

20 §

Yli 50 prosentin seuraamus ympäristötukeen

Jos muusta kuin pinta-alasta aiheutuvien
perustoimenpiteisiin kohdistuvien prosentti-

3452 N:o 400



seuraamusten määrä ylittää 50 prosenttia, pe-
rus- ja lisätoimenpiteen tukea ei makseta.

21 §

Viljelijän ilmoittamat tiedot

Jos viljelijä ei toimita tarvittavia tietoja tai
antaa valvonnassa puutteellisia tai harhaan-
johtavia tietoja, tukea voidaan vähentää so-
veltamalla tämän asetuksen 3 ja 4 luvussa
säädettyjä tuen vähentämistä koskevia sään-
töjä.

5 luku

Erityisympäristötuet

22 §

Seuraamus erityistukeen

Erityistuki on jätettävä kokonaan tai osit-
tain maksamatta, jos erityistukisopimuksen
ehtoja ei ole noudatettu.
Jos suunnitelmaan perustuvaa toimenpi-
dettä ei ole toteutettu ehtojen mukaisesti, eri-
tyistukea on vähennettävä vähintään sen kus-
tannuksen verran, joka on hyväksytty suunni-
telmassa kyseiselle ehdolle.
Ympäristötuen perustoimenpiteen tukea
vähennettäessä voidaan vähentää myös eri-
tyistukea. Erityistukea vähennetään enintään
samalla prosenttimäärällä kuin perustoimen-
piteen tukea.

23 §

Alkuperäisrodut

Jos valvonnassa havaitaan, että tilalla on
luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukiase-
tuksen 31 §:n 1 momentissa tarkoitettujen
alkuperäisrotujen, kasvattamista koskevan
erityistukisopimuksen kohteena olevia tuki-
kelpoisia eläimiä vähemmän kuin tila on so-
pimuksessa sitoutunut kasvattamaan, seuraa-
muksien määrittämisessä sovelletaan, mitä
soveltamisasetuksen 57—63 artiklassa sääde-
tään. Mitä edellä säädetään, ei kuitenkaan
koske maatiaiskanoja. Suomenhevosiin so-
velletaan nautaeläimiä koskevia seuraamus-
säännöksiä.

Jos valvonnassa todetaan, että tilalla on
alle 20 tuen ehtojen mukaista maatiaiskanaa
tai -kukkoa, tukea ei makseta.
Jos sopimuksen hyväksytty kana- tai kuk-

komäärä on 40 tai enemmän ja valvonnassa
todetaan, että tilalla on 20—39 tuen ehtojen
mukaista kanaa tai kukkoa, erityistuki alen-
netaan 50 euroon sopimusvuotta kohti ja so-
pimuksen eläinmäärä alennetaan valvonnan
tulosta vastaavaksi.
Jos sopimuksen hyväksytty kana- tai kuk-

komäärä on 60 tai enemmän ja valvonnassa
todetaan, että tilalla on 40—59 tuen ehtojen
mukaista kanaa tai kukkoa, erityistuki alen-
netaan 100 euroon sopimusvuotta kohti ja
sopimuksen eläinmäärä alennetaan valvonnan
tulosta vastaavaksi.

24 §

Yli 50 prosentin seuraamus erityistuki-
sopimukseen

Jos muusta kuin pinta-alasta aiheutuvien
erityistukisopimukseen kohdistuvien prosent-
tiseuraamusten määrä ylittää 50 prosenttia,
kyseisestä erityistukisopimuksesta ei makseta
tukea.

6 luku

Viljelijäkoulutus- ja materiaalituotanto-
hankkeet sekä pellonmetsitys

25 §

Viljelijäkoulutus- ja materiaalituotanto-
hankkeiden valvonta ja seuraamukset

Työ- ja elinkeinokeskusten on tehtävä 5
prosentin valvontaotanta maatalouden ympä-
ristötukeen liittyvistä alueellisista viljelijä-
koulutus- ja materiaalihankkeista, jotka on
maksettu valvontavuotta edeltävän vuoden
kesäkuun 1 päivän ja valvontavuoden touko-
kuun 31 päivän välisenä aikana
Jos edunsaaja on salannut hankkeen toteut-

tamiseen olennaisesti vaikuttavia seikkoja,
antanut siitä olennaisesti virheellisen tiedon
tai ei ole noudattanut tuen myöntämisen eh-
toja, tuki voidaan periä osittain tai kokonaan
takaisin.
Tuen myöntämistä koskeva päätös voidaan
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purkaa ja maksettu tuki periä kokonaan takai-
sin, jos tukea on tarkastuksen perusteella pe-
rittävä takaisin yli 20 prosenttia hankkeelle
myönnetystä tuesta.

26 §

Pellonmetsityksen valvonta ja seuraamukset

Pellonmetsittämistukia hakeneista tiloista
on tarkastettava vähintään viisi prosenttia.
Jos valvonnassa hyväksytty ala on yli 3
prosenttia tai yli 2 hehtaaria pienempi kuin
ilmoitettu ala, mutta ero on enintään 20 pro-
senttia, tehdään vähennys tuesta kaksinkertai-
sena. Jos valvonnassa hyväksytty ala on yli
20 prosenttia pienempi kuin ilmoitettu ala,
tukea ei makseta lainkaan.

7 luku

Erinäiset säännökset

27 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä ke-
säkuuta 2009.
Tällä asetuksella kumotaan ohjelmakauden

2000—2006 luonnonhaittakorvauksen ja ym-
päristötuen valvonnasta 20 päivänä huhti-
kuuta 2007 annettu maa- ja metsätalousmi-
nisteriön asetus (492/2007).
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan

ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimiin.

Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri Suvi Ruuska
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Valtioneuvoston asetus

N:o 401

ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuk-
sen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esitte-
lystä,
muutetaan ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen valvonnasta 7 päivänä kesäkuuta 2007
annetun valtioneuvoston asetuksen (660/2007) 1 §:n 2 momentti, 3, 4 ja 8 §, 9 §:n 1 ja 3
momentti, 10, 12, 17 ja 18 § ja 19 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 8 §:n 1 momentti
ja 12 § asetuksessa 368/2008, sekä
lisätään 13 §:ään uusi 4 momentti, 14 §:ään uusi 4 momentti ja asetukseen uusi 21 a §
seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

— — — — — — — — — — — — —
Valvontaa toteutetaan osana yhteisen maa-
talouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koske-
vista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljeli-
jöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY)
N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY)
N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen
(EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009, jäl-
jempänä neuvoston tilatukiasetus, II osaston
4 luvussa tarkoitettua yhdennettyä hallinto- ja
valvontajärjestelmää. Järjestelmästä säädetään
neuvoston asetuksissa (EY) N:o 1782/2003 ja
(EY) N:o 73/2009 säädettyjen täydentävien
ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn
hallinto- ja valvontajärjestelmän sekä neu-
voston asetuksessa (EY) N:o 479/2008 sää-
dettyjen täydentävien ehtojen soveltamista
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä an-
netussa komission asetuksessa (EY) N:o
796/2004, jäljempänä soveltamisasetus.

3 §

Yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä

Valvonnan järjestämisessä noudatetaan
mitä osittain rahoitettujen tukien valvonta-
asetuksessa säädetään, sekä soveltuvin osin,
mitä neuvoston tilatukiasetuksessa ja sovelta-
misasetuksessa säädetään yhdennetystä hal-
linto- ja valvontajärjestelmästä.

4 §

Valvontaviranomainen

Tarkastukset suorittaa työ- ja elinkeinokes-
kus.
Valvojalla on oltava maa- ja metsätalous-

ministeriön tai Maaseutuviraston antama val-
tuutuksen sisältävä valvontapassi tai työ- ja
elinkeinokeskuksen antama tarkastusoikeu-
den osoittava asiakirja. Valvontapassi tai
asiakirja on pyydettäessä esitettävä tuen haki-
jalle tai tämän edustajalle ennen paikalla teh-
tävän tarkastuksen aloittamista.
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8 §

Viherlannoitusnurmi

Luonnonhaittakorvausta, ympäristötuen
perus- ja lisätoimenpiteistä maksettavaa tu-
kea ja luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötu-
kiasetuksen 45 ja 46 §:n mukaista erityistu-
kea ei makseta peltoalalta, jolla ei ole nouda-
tettu viherlannoitusnurmen perustamiseen tai
käyttöön liittyviä ehtoja.
Luonnonhaittakorvausta, ympäristötuen
perus- ja lisätoimenpiteistä maksettavaa tu-
kea ja 1 momentissa mainittujen pykälien
mukaista erityistukea ei makseta hakuvuonna
kasvilajiryhmälle, jos kasvilajiryhmässä hy-
lättävien lohkojen pinta-alojen yhteenlaskettu
määrä ylittää 20 prosenttia luonnonhaittakor-
vauksen, ympäristötuen perus- ja lisätoimen-
piteistä maksettavan tuen ja 1 momentissa
mainittujen pykälien mukaisen erityistuen
kyseisen kasvilajiryhmän valvonnassa hyväk-
sytystä pinta-alasta.
Jos viherlannoitusnurmen pinta-ala on yli
50 prosenttia tukikelpoisten lohkojen pinta-
alojen yhteenlasketusta määrästä, ylittävältä
osalta ei makseta luonnonhaittakorvausta,
ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä
maksettavaa tukea eikä 1 momentissa mainit-
tujen pykälien mukaista erityistukea.

9 §

Sadonkorjuu

Luonnonhaittakorvausta, ympäristötuen
perus- ja lisätoimenpiteistä maksettavaa tu-
kea ja luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötu-
kiasetuksen 45, 46, 54 a ja 54 c §:n mukaista
erityistukea ei makseta peltoalalta, jolla satoa
ei ole korjattu, ellei peltoala ole mainitun
asetuksen 59—61 §:ssä tarkoitettua hoidettua
peltoalaa.
— — — — — — — — — — — — —
Luonnonhaittakorvausta, ympäristötuen
perus- ja lisätoimenpiteistä maksettavaa tu-
kea ja 1 momentissa mainitun asetuksen 45,
46, 54 a ja 54 c §:n mukaista erityistukea ei
makseta hakuvuonna kasvilajiryhmälle, jos
kasvilajiryhmässä hylättävien lohkojen pinta-
alojen yhteenlaskettu määrä ylittää 20 pro-
senttia luonnonhaittakorvauksen, ympäristö-

tuen perus- ja lisätoimenpiteistä maksettavan
tuen ja 1 momentissa mainittujen pykälien
mukaisen erityistuen kyseisen kasvilajiryh-
män valvonnassa hyväksytystä pinta-alasta.

10 §

Ympäristötuen vähimmäisvaatimukset

Ympäristötuen vähimmäisvaatimusten val-
vonnasta ja seuraamusten määrittämisestä
säädetään Euroopan maaseudun kehittämi-
sen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tu-
esta maaseudun kehittämiseen annetun neu-
voston asetuksen N:o 1698/2005 51 artik-
lassa ja osittain rahoitettujen tukien valvonta-
asetuksen 19—24 artiklassa.

12 §

Luonnonhoitopellot

Ympäristötuen perustoimenpiteen tukea ei
makseta alalta, jolla luonnonhaittakorvaus- ja
ympäristötukiasetuksen 2 §:ssä luonnonhoi-
topellon perustamiseen tai hoitoon liittyviä
ehtoja ei ole noudatettu.
Ympäristötuen perustoimenpiteen tukea ei

makseta hakuvuonna kasvilajiryhmälle, jos
kasvilajiryhmässä hylättävien lohkojen pinta-
alojen yhteenlaskettu määrä ylittää 20 pro-
senttia ympäristötuen perustoimenpiteen tuen
kyseisen kasvilajiryhmän valvonnassa hyväk-
sytystä pinta-alasta.
Luonnonhoitopeltojen tukea ei makseta ja

ympäristötuen perustoimenpiteen tukea vä-
hennetään 1—5 prosenttia, jos viljelijä on
sitoutunut pitämään ympäristötuessa tukikel-
poisesta peltoalasta joka vuosi vähintään 0,5
hehtaaria ja 5 prosenttia luonnonhoitopeltona
eikä tämä vaatimus tilalla täyty.

13 §

Peltokasvien lannoitus

— — — — — — — — — — — — —
Jos valvonnassa ei voida todeta lannoitus-

tasoa puutteellisten asiakirjojen vuoksi, pe-
rustoimenpiteen tukea on vähennettävä 9 pro-
senttia.
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14 §

Puutarhakasvien lannoitus

— — — — — — — — — — — — —
Jos valvonnassa ei voida todeta lannoitus-
tasoa puutteellisten asiakirjojen vuoksi, pe-
rustoimenpiteen tukea on vähennettävä 9 pro-
senttia.

17 §

Lisätoimenpiteet

Tilan valitseman lisätoimenpiteen tukea on
vähennettävä 30—100 prosenttia ja perustoi-
menpiteen tukea 1—5 prosenttia laiminlyötyä
lisätoimenpidettä kohden, jos lisätoimenpi-
teen ehtoja ei ole noudatettu.
Jos lisätoimenpide on valittu tilalle luon-
nonhaittakorvaus- ja ympäristötukiasetuk-
sessa säädetyn vastaisesti, lisätoimenpiteen
tukea ei makseta ja aikaisemmilta vuosilta
maksettu kyseisen lisätoimenpiteen tuki peri-
tään takaisin.

18 §

Puutarhatilan lisätoimenpiteet

Tilan valitseman lisätoimenpiteen tukea on
vähennettävä 30—100 prosenttia ja perustoi-
menpiteen tukea 1—5 prosenttia laiminlyötyä
lisätoimenpidettä kohden, jos lisätoimenpi-
teen ehtoja ei ole noudatettu.
Jos lisätoimenpide on valittu tilalle luon-
nonhaittakorvaus- ja ympäristötukiasetuk-
sessa säädetyn vastaisesti, lisätoimenpiteen
tukea ei makseta ja aikaisemmilta vuosilta
maksettu kyseisen lisätoimenpiteen tuki peri-
tään takaisin.

19 §

Ympäristötuen erityistukisopimukset

— — — — — — — — — — — — —
Jos erityistukisopimusten ehtoja ei ole

noudatettu, erityistukisopimuksen tuesta vä-
hennetään 1—100 prosenttia ja perustoimen-
piteen tuesta 1—5 prosenttia. Jos useita eri-
tyistukisopimusten ehtoja on laiminlyöty, las-
ketaan seuraamusten kokonaisprosenttimäärä
yhteen. Perustoimenpiteen tukeen kohdistuva
yhteenlaskettu vähennys voi olla enintään 5
prosenttia. Jos erityistukisopimuksen ehtoja
ei ole lainkaan toteutettu, erityistukisopimuk-
sesta ei makseta tukea ja perustoimenpiteen
tukea on vähennettävä 5 prosenttia.
— — — — — — — — — — — — —

5 luku

Erinäiset säännökset

21 a §

Sitoumuksen ja sopimuksen siirto

Jos luonnonhaittakorvauksesta, maatalou-
den ympäristötuesta sekä eräistä muista ym-
päristön ja maaseudun tilan parantamiseen
liittyvistä tuista annetun lain (1440/2006)
9 §:n 1 momentissa tarkoitetusta sitoumuksen
ja sopimuksen siirrosta ei ole määräajassa
ilmoitettu tuen myöntäneelle viranomaiselle,
luonnonhaittakorvauksesta, ympäristötuen
perus- ja lisätoimenpiteistä ja erityistukisopi-
muksista maksettavaa tukea vähennetään 1
prosentti.

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä ke-
säkuuta 2009.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan

ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri Suvi Ruuska
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Valtioneuvoston asetus

N:o 402

eläinten hyvinvoinnin tuen valvonnasta vuosina 2008—2013 annetun valtioneuvoston
asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esitte-
lystä,
muutetaan eläinten hyvinvoinnin tuen valvonnasta vuosina 2008–2013 kesäkuun 19 päivänä

2008 annetun valtioneuvoston asetuksen (418/2008) 1 §:n 2 momentti, 3 ja 4 §, 5 §:n
3 momentti, 6 § ja 12 §:n otsikko sekä
lisätään 12 §:ään uusi 2 momentti ja asetukseen uusi 14 a § seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

— — — — — — — — — — — — —
Valvontaa toteutetaan osana yhteisen maa-
talouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koske-
vista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljeli-
jöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY)
N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY)
N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen
(EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009, jäl-
jempänä neuvoston tilatukiasetus, II osaston
4 luvussa tarkoitettua yhdennettyä hallinto- ja
valvontajärjestelmää. Järjestelmästä sääde-
tään asetuksissa (EY) N:o 1782/2003 ja (EY)
N:o 73/2009 säädettyjen täydentävien ehto-
jen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hal-
linto- ja valvontajärjestelmän sekä neuvoston
asetuksessa (EY) N:o 479/2008 säädettyjen
täydentävien ehtojen soveltamista koskevista
yksityiskohtaisista säännöistä annetussa ko-
mission asetuksessa (EY) N:o 796/2004, jäl-
jempänä soveltamisasetus.

3 §

Yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä

Valvonnan järjestämisessä noudatetaan,
mitä osittain rahoitettujen tukien valvonta-
asetuksessa säädetään, sekä soveltuvin osin,
mitä neuvoston tilatukiasetuksessa ja sovelta-
misasetuksessa säädetään yhdennetystä hal-
linto- ja valvontajärjestelmästä.

4 §

Valvontaviranomainen

Tarkastuksen suorittaa työ- ja elinkeino-
keskus.
Valvojalla on oltava Maaseutuviraston tai

maa- ja metsätalousministeriön antama val-
tuutuksen sisältävä valvontapassi tai työ- ja
elinkeinokeskuksen antama tarkastusoikeu-
den osoittava asiakirja. Valvontapassi tai
asiakirja on pyydettäessä esitettävä tuen haki-
jalle tai tämän edustajalle ennen tarkastuksen
aloittamista.
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5 §

Valvontapöytäkirja

— — — — — — — — — — — — —
Tarkastuksen tehneen työ- ja elinkeinokes-
kuksen virkamiehen on allekirjoitettava val-
vontapöytäkirja ja toimitettava jäljennös val-
vontapöytäkirjasta viljelijälle.

6 §

Valvonta
Tilalla on tarkastettava eläinten hyvinvoin-
nin tuen perusehtojen ja valittujen lisäehtojen
noudattaminen sekä eläinten määrä.

12 §

Lisäehdot
— — — — — — — — — — — — —
Lisäehdon vähäisestä alle viiden prosentin
laiminlyönnistä voidaan antaa 1 momentissa
säädetyn asemesta huomautus.

3 luku

Seuraamukset

14 a §

Sitoumuksen siirto

Jos luonnonhaittakorvauksesta, maatalou-
den ympäristötuesta sekä eräistä muista ym-
päristön ja maaseudun tilan parantamiseen
liittyvistä tuista annetun lain (1440/2006)
9 §:n 1 momentissa tarkoitetusta sitoumuksen
siirrosta ei ole määräajassa ilmoitettu tuen
myöntäneelle viranomaiselle, perus- ja lisä-
ehdon tuesta vähennetään 1 prosentti.

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä ke-
säkuuta 2009.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan

ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri Suvi Ruuska

3459N:o 402



JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ

N:o 397—402, 3 arkkia

EDITA PRIMA OY, HELSINKI 2009 EDITA PUBLISHING OY, PÄÄTOIMITTAJA JARI LINHALA ISSN 1455-8904

SDK/SÄHKÖINEN PAINOS


