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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhtei-
sön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta anne-
tun lain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Eu-
roopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan
täytäntöönpanosta annettua lakia siten, että
maa- ja metsätalousministeriö voisi siirtää
toimivaltaansa kuuluvia asioita myös yksi-
tyisoikeudellisille maatalousalan yhteisöille
tuotannon ja tuotteiden valvonnan ja rekiste-
rien ylläpitotehtävien osalta. Valvontoja voi-
sivat suorittaa myös muut viranomaiset kuin
maa- ja metsätalousministeriön alaiset orga-
nisaatiot. Tarkastusoikeutta koskevat sään-
nökset ehdotetaan muutettaviksi perustuslain
kotirauhan suojaa vastaaviksi. Tuensaajan
velvollisuuksia ehdotetaan täsmennettäviksi.

Viranomaisasemassa toimivien yksityisoi-
keudellisten yhteisöjen edustajien virkamies-
oikeudellinen asema ehdotetaan määriteltä-
väksi. Maataloushallinnon toteutettu organi-
saatiouudistus ehdotetaan otettavaksi huo-
mioon. Lain valtuussäännöksiä ehdotetaan
muutettaviksi siten, että ne vastaisivat perus-
tuslain tarkkarajaisuusvaatimuksia. Lisäksi
ehdotetaan lakiin tehtäväksi eräitä teknis-
luonteisia täsmennyksiä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian sen jälkeen, kun se on hy-
väksytty ja vahvistettu.

—————
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YLEISPERUSTELUT

1. Nykyt i la

1.1. Euroopan yhteisön yhteinen maata-
louspolitiikka

Euroopan yhteisön (EY) yhteisen maatalo-
uspolitiikan tavoitteet on määritelty Euroo-
pan yhteisön perustamissopimuksessa. Ta-
voitteita ovat maatalouden tuottavuuden li-
sääminen, maatalousväestön kohtuullinen
elintaso, markkinoiden vakauttaminen, elin-
tarvikehuollon turvaaminen sekä kohtuulliset
kuluttajahinnat. Maatalouspolitiikkaa toteut-
taessaan EY noudattaa kolmea perusperiaa-
tetta. Nämä ovat yhteiset sisämarkkinat, yh-
teisöpreferenssi ja yhteinen rahoitus. Yhtei-
sillä sisämarkkinoilla tarkoitetaan sitä, että
tullit, tuontimaksut, määrälliset rajoitukset ja
muut kaupan esteet jäsenvaltioiden välillä
ovat kiellettyjä. Kaupassa yhteisön ulkopuo-
listen valtioiden kanssa jäsenvaltiot noudat-
tavat yhteisesti sovittuja sääntöjä. Yhteisö-
preferenssillä tarkoitetaan yhteisön omien
tuotteiden suosimista suhteessa kolmansiin
maihin. Yhteinen maatalouspolitiikka rahoi-
tetaan EY:n budjetista maatalouden ohjaus-
ja tukirahaston (EMOTR) kautta.

1.2. Euroopan yhteisön lainsäädäntö

Euroopan yhteisölle on annettu yksinomai-
nen toimivalta yhteisön maatalouspolitiikan
tavoitteiden toteuttamiseksi. Jäsenvaltiot ei-
vät voi noudattaa kansallista maatalouspoli-
tiikkaa tai antaa kansallisia säännöksiä asi-
oista, jotka on säännelty yhteisötasolla. Yh-
teistä maatalouspolitiikkaa säännellään pää-
asiassa asetuksilla, mutta myös direktiiveillä
ja päätöksillä. Asetukset ja päätökset ovat
sellaisinaan Suomea sitovia ja ilman erillistä
voimaanpanoa välittömästi sovellettavia. Osa
asetuksista sisältää kuitenkin säännöksiä,
joissa edellytetään myös kansallista säänte-
lyä, esimerkiksi toimivaltaisia kansallisia vi-
ranomaisia, rangaistus-, korko- ja muita seu-
raamuksia sekä muita täytäntöönpanoa kos-
kevia säännöksiä. Kansallisella lainsää-
dännöllä voidaan antaa myös täydentäviä
säännöksiä silloin, kun EY:n säännökset si-
sältävät jonkin asian osalta ainoastaan vä-

himmäisvaatimukset.

1.3. Kansallinen lainsäädäntö

EY on säännellyt yhteisen maatalouspoli-
tiikan alaan kuuluvat asiat varsin kattavasti.
Kansallisen sääntelyn varaan on jäänyt lä-
hinnä EY:n säännösten teknisluonteinen täy-
täntöönpano ja rangaistusseuraamuksista
määrääminen. Kansallisella lainsäädännöllä
on järjestettävä muun muassa EY:n säännök-
siä rikkoneille määrättävät rangaistus- ja
muut seuraamukset, jollei niistä ole säädetty
EY-asetuksissa. Kuitenkin on myös aloja,
kuten esimerkiksi tuoreiden ja kuivattujen
kasvisten laadunvalvonta sekä luonnonmu-
kainen tuotanto, joissa EY:n säädökset edel-
lyttävät täydentävää kansallista sääntelyä.
Yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöön pa-
nemiseksi annetut kansalliset säännökset kat-
tavat hyvin laajan alan erilaisista tuista ja
tuotantokiintiöistä rekistereihin ja tuotannon
ja tuotteiden valvontaan. EY:n lainsäädännön
edellyttämien yleensä teknisluonteisten täy-
täntöönpanosäännösten sekä rangaistus- ja
valvontasäännösten antamiseksi Suomessa
säädettiin laki Euroopan yhteisön yhteisen
maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta
(1100/1994), jäljempänä täytäntöönpanolaki.

2. Maataloushall innon organisaatio

Täytäntöönpanolain mukaan EY:n maata-
louspolitiikan yleinen täytäntöönpano kuuluu
maa- ja metsätalousministeriölle, jollei lailla
toisin säädetä. Maa- ja metsätalousministeri-
össä toimii yhteisen maatalouspolitiikan ra-
hoituksesta annetussa neuvoston asetuksessa
(EY) N:o 1258/1999 tarkoitettu maksajavi-
rasto. Maksajavirasto on kokonaisuus, johon
kuuluvat maa- ja metsätalousministeriöstä
maatalousosaston toimeenpanolinja, sisäisen
tarkastuksen yksikkö EMOTR-T:n sisäisen
tarkastuspalvelun osalta sekä osa maa- ja
metsätalousministeriön tietopalvelukeskuk-
sesta siten kuin siitä erikseen määrätään.

Maksajavirastoa johtaa maatalousosaston
toimeenpanolinjan johtajana toimiva maata-
lousneuvos.

Maa- ja metsätalousministeriön sekä sen
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sisällä toimivan maksajaviraston alaiseksi
aluehallintoviranomaiseksi perustettiin työ-
voima- ja elinkeinokeskukset 1 päivänä
syyskuuta vuonna 1997 voimaan tulleella
työvoima- ja elinkeinokeskuksista annetulla
lailla (23/1997). Työvoima- ja elinkeinokes-
kus (TE-keskus) on alueviranomainen, johon
koottiin kauppa- ja teollisuusministeriön,
työministeriön ja maa- ja metsätalousministe-
riön hallinnonaloilla toimivat alueelliset yk-
siköt. Kauppa- ja teollisuusministeriö vastaa
työvoima- ja elinkeinokeskusten yleishallin-
nollisesta ohjauksesta ja valvonnasta. Työ-
voima- ja elinkeinokeskukset toimivat eri
hallinnonalojen tehtäviä hoitaessaan asian-
omaisen ministeriön tai viraston ohjauksessa
ja valvonnassa. Maa- ja metsätalousministe-
riö ohjaa ja valvoo työvoima- ja elinkeino-
keskuksia toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Paikallisviranomaisina toimivat kuntien
maaseutuelinkeinoviranomaiset. Kuntien
velvoite hoitaa tukihallintoa perustuu maa-
seutuelinkeinojen hallinnosta kunnissa annet-
tuun lakiin (1558/1991) sekä maaseutuelin-
keinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatet-
tavasta menettelystä annettuun lakiin
(1336/1992). Maaseutuelinkeinojen hallin-
nosta kunnissa annetun lain mukaan kunnan
on huolehdittava alueellaan maaseutuelinkei-
noja koskevien lakien, asetusten ja päätösten
täytäntöönpanosta siten kuin siitä on erikseen
säädetty.

Muita tukihallintoon ja myös muuhun
EY:n yhteiseen maatalouspolitiikkaan liitty-
vän lainsäädännön suoraan velvoittamaan
valvontaan osallistuvia valtion viranomaisia
ovat Kasvintuotannon tarkastuskeskus, Elin-
tarvikevirasto, Eläinlääkintä- ja elintarvike-
tutkimuslaitos, Sosiaali- ja terveydenhuollon
tuotevalvontakeskus, tullilaitos ja Ahvenan-
maan lääninhallitus sekä muina organisaati-
oina Maatalousyrittäjien eläkelaitos, metsä-
keskukset, Maatalouden laskentakeskus Oy
ja Ahvenanmaan maakuntahallitus. Rakenne-
ja markkinajärjestelmätukien hallinnoinnissa
käytetään apuna myös luottolaitoksia.

3. Ehdotetut muutokset

3.1. Julkiset hallintotehtävät

Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspoli-

tiikan yleinen täytäntöönpano kuuluu maa- ja
metsätalousministeriölle, jollei lailla toisin
säädetä. Maa- ja metsätalousministeriö on
niinikään yhteisön säädöksissä tarkoitettu
toimivaltainen viranomainen. Ministeriö voi
kuitenkin jonkin asian tai asiaryhmän osalta
siirtää toimivaltaansa kuuluvia asioita muille
viranomaisille. Apuna voidaan käyttää maa-
talous- ja puutarha-alan yhteenliittymiä. Tuo-
tannon ja tuotteiden valvonnassa sekä rekis-
terien ylläpitotehtävissä tulisi voida käyttää
tarvittaessa apuna valvontaviranomaisten li-
säksi myös yksityisoikeudellisia maatalous-
alan yhteisöjä. Lakiin ehdotetaan siten lisät-
täväksi tätä mahdollisuutta koskeva maininta.
Tehtävät tulisivat liittymään esimerkiksi (1)
lihan julkiseen varastointiin ja laatuluokituk-
sen valvontaan, mikä muun muassa edellyt-
tää sellaista lihan leikkaamiseen ja lihakkuu-
den arviointiin liittyvää erityisosaamista, mi-
tä hallinnolla ei ole, sekä (2) nautaeläinten
tunnisterekisterin ylläpitoon ja toimeen-
panoon lähinnä asiakaspalvelua koskevien
tehtävien osalta, kuten eläinten rekisteri-
ilmoitusten vastaanotto ja rekisterimerkkien
toimittaminen. Mainittuja tehtäviä hoitavat
nykyisin yksityisoikeudelliset yhteisöt.

Perustuslain 124 § sisältää säännöksen jul-
kisen hallintotehtävän antamisesta muulle
kuin viranomaiselle. Tällainen tehtävä voi-
daan lain nojalla antaa muulle kuin viran-
omaiselle, jos se on tarpeen tehtävän tarkoi-
tuksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna
perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän
hallinnon vaatimuksia. Näiden vaatimusten
noudattaminen on vahvistettava säädösperus-
teisesti. Merkittävän julkisen vallan käyttä-
mistä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin
antaa vain viranomaiselle. Merkittävänä jul-
kisen vallan käyttämisenä olisi pidettävä it-
senäiseen harkintaan perustuvaa voimakeino-
jen käyttämistä tai muuta merkittävää puut-
tumista yksilön perusoikeuksiin.

Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1258/1999 6 artiklan mukaan jäsenvaltioiden
on toimitettava komissiolle muun muassa
vuosittaiset tilit yhdessä niiden tarkastami-
seksi ja hyväksymiseksi tarvittavien tietojen
sekä tilien täydellisyyttä, tarkkuutta ja toden-
peräisyyttä koskevan todistuksen kanssa. To-
distuksen antaa tekemänsä tilintarkastuksen
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perusteella erityinen todistuksen myöntävä
toimielin, jonka tulee olla toiminnallisesti
riippumaton maksajavirastosta. Todistuksen
lisäksi toimielin laatii havainnoistaan kerto-
muksen. Suomessa todistuksen myöntävän
toimielimen tehtävää hoitaa auktorisoitu ti-
lintarkastusyhteisö. Lakiin ehdotetaan otetta-
vaksi tämän mukaisesti säännös, jossa sää-
dettäisiin todistuksen myöntävän toimielimen
valitsemisesta. Toimielimen valitsisi asiassa
toimivaltaisena viranomaisena toimiva maa-
ja metsätalousministeriö.

Toimielimen tehtävänä on tarkastaa, että
maa- ja metsätalousministeriöllä ja sen alai-
silla viranomaisilla on tarvittavat hallinnolli-
set rakenteet maksujen oikeellisuuden var-
mistamiseksi. Tarkastettavien asioiden laa-
juus määräytyy yhteisölainsäädännön perus-
teella. Tuensaajan tai -hakijan käsitteen pii-
riin katsotaan kuuluvan myös sopimusperus-
teisen korvauksen saaja, kuten esimerkiksi
varastonpitäjä.

Lakiin ehdotetaan otettavaksi uusi säännös,
jolla selvennettäisiin laissa säädettyjä tehtä-
viä suorittavien henkilöiden vastuuta. Tämä
koskee varsinkin tarkastuksia tekevien ja
niistä todistuksen antavien viranomaisten se-
kä todistuksen myöntävän toimielimen edus-
tajia. Laissa ehdotetaan erikseen mainitta-
vaksi hallintotoimintaa velvoittavat yleissää-
dökset, joita tehtäviä suoritettaessa olisi nou-
datettava, sekä valtion virkamieslain
(750/1994) säännökset tehtävien asianmukai-
sesta suorittamisesta ja kiellosta taloudellisen
tai muun edun hankkimiseen, jos luottamus
tehtävien suorittajaan heikkenisi. Yksityisoi-
keudelliset maatalousalan yhteisöt sekä maa-
talous- ja puutarha-alan tuottajien yhteenliit-
tymien edustajat toimisivat tiedonsaanti- ja
tarkastusoikeuttaan käyttäessään valtion vir-
kamieslain säännösten alaisuudessa.

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi myös uusi
säännös todistuksen myöntävän toimielimen
tarkastus- ja tiedonsaantioikeudesta. Tiedon-
saantioikeus koskisi viranomaisilta saatavia,
tutkimuksen tekemiseksi välttämättömiä tie-
toja sekä tietoja, jotka yksityistä liike- tai
ammattitoimintaa, kirjanpitoa, verotusta tai
yksityisen taloudellista asemaa koskevina
olisi muutoin pidettävä salassa.

Yhteisen maatalouspolitiikan ja maaseudun
kehittämistoimenpiteiden alalla Euroopan

yhteisön lainsäädäntö sisältää yksityiskohtai-
set säännökset jäsenvaltioiden viranomaisten
velvollisuudesta valvonnan toteuttamiseen ja
tämän valvonnan sisällöstä. Voimassa ole-
vassa laissa on valvontaa ja tarkastusta kos-
kevat säännökset todistuksen myöntävän
toimielimen tarkastus- ja tiedonsaantioikeutta
lukuun ottamatta. Kyseistä toimintaa koske-
via säännöksiä ehdotetaan tarkennettaviksi
siten, että perustuslain asettamat yksityiselä-
män suojaa koskevat vaatimukset otetaan
huomioon.

3.2. Kotirauha

Perustuslain 10 §:n 3 momentin mukaan
lailla voidaan säätää perusoikeuksien tur-
vaamiseksi tai rikosten selvittämiseksi vält-
tämättömistä kotirauhan piiriin ulottuvista
toimenpiteistä. Lakia ehdotetaan täten sel-
vennettäväksi perustuslain voimassa olevaa
kotirauhan suojaa vastaavaksi. Tarkastusoi-
keutta koskevan säännöksen soveltamisala
määräytyisi lain soveltamisalan myötä siten,
että tarkastus voidaan suorittaa vain, jos se
on välttämätöntä sen selvittämiseksi, onko
Euroopan yhteisön yhteisestä maatalouspoli-
tiikasta annettuja säännöksiä ja näiden mu-
kaisia tukiehtoihin sisältyviä määräyksiä ja
sitoumuksia noudatettu. Yhteisen maatalous-
politiikan ja maaseudun kehittämistoimenpi-
teiden alalla Euroopan yhteisön lainsäädäntö
sisältää yksityiskohtaiset säännökset jäsen-
valtioiden viranomaisten velvollisuudesta
valvonnan toteuttamiseen ja tämän valvon-
nan sisällöstä.

Pääsääntöisesti tarkastusten yhteydessä ei
ole tarvetta päästä asuintiloihin, koska tarkas-
tukset kohdistuvat tuotantotiloihin, eläin-
suojiin, varastoihin tai muihin perustuslaissa
turvatun kotirauhan piirin ulkopuolelle jää-
viin paikkoihin. Toisinaan saattaa kuitenkin
syntyä tilanteita, joissa tarkastuksen tavoit-
teen saavuttamiseksi on tarpeen todentaa sel-
laisia olosuhteita ja seikkoja, joiden selvittä-
minen edellyttää pääsemistä asuntoon ja jois-
ta siis ei muutoin voida saada selvitystä. Pe-
rustuslain 10 §:ään liittyvän perustuslakiva-
liokunnan lausuntokäytännön mukaisesti
(PeVL 46/2001 vp) tarkastus saadaan suorit-
taa perustuslaissa turvatun kotirauhan piiriin
kuuluvissa tiloissa eli pysyväisluonteiseen
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asumiseen käytetyissä tiloissa vain, jos on
olemassa konkreettinen ja yksilöity syy
epäillä lakia rikotun tai lakia rikottavan. Tä-
män mukaisesti ehdotetaan säädettäväksi, et-
tä asunnossa tarkastus voidaan toimittaa vain,
jos on perusteltua syytä epäillä Euroopan yh-
teisön yhteisestä maatalouspolitiikasta annet-
tuja säännöksiä tai tätä lakia tai tämän lain
nojalla annettuja säännöksiä rikotun tai rikot-
tavan. Tarkastus saadaan lisäksi toimittaa
asunnossa vain, jos se on välttämätöntä val-
vonnan kohteena olevien seikkojen todenta-
miseksi. Tällaisen perustellun ja välttämät-
tömän syyn olemassaolo on harkittava tar-
kastuksen yhteydessä tapauskohtaisesti. Sel-
laisenaan merkitystä voidaan antaa muiden
tarkastuksessa ilmi tulleiden seikkojen lisäksi
tuensaajan menettelylle tarkastuksen yhtey-
dessä. Asunnossa tarkastuksen saa suorittaa
vain viranomainen. Samanlainen säännös tu-
lisi koskemaan myös todistuksen myöntävän
toimielimen tiedonsaanti- ja tarkastusoikeut-
ta.

3.3. Asetuksenantovaltuudet

Perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan ta-
savallan presidentti, valtioneuvosto ja minis-
teriö voivat antaa asetuksia perustuslaissa tai
muussa laissa säädetyn valtuuden nojalla.
Valtuutuksen tulee näin ollen perustua aina
lakiin. Jos asetuksen antajasta ei ole erikseen
säädetty, asetuksen antaa valtioneuvosto. Ar-
vioitaessa asetuksenantovaltuuden osoitta-
mista laissa valtioneuvostolle tai ministeriöl-
le lähtökohtana on, että valtioneuvoston
yleisistunto antaa asetukset laajakantoisista ja
periaatteellisesti tärkeistä asioista sekä niistä
muista asioista, joiden merkitys sitä vaatii.
Perustuslakivaliokunnan kannan mukaan mi-
nisteriön asetuksenantovallan tulee rajoittua
teknisluonteisiin ja yhteiskunnalliselta ja po-
liittiselta merkitykseltään vähäisempiin asi-
oihin. Perustuslain 80 §:n 1 momentissa sää-
detään lisäksi, että yksilön oikeuksien ja vel-
vollisuuksien perusteista on aina säädettävä
lain tasolla. Valtioneuvosto tai ministeriö
voidaan lailla valtuuttaa antamaan tarkempia
säännöksiä yksilön oikeuksiin ja velvolli-
suuksiin liittyvistä yksityiskohdista, mutta
laissa olevan valtuutuksen tulee aina olla
tarkka ja täsmällinen.

Lakiehdotukseen ehdotetaan otettavaksi
tämän takia säännökset tarkkarajaisista ase-
tuksenantovaltuuksista maa- ja metsätalous-
ministeriölle. Ministeriöt ovat aikaisemmin
antaneet normeja ensisijaisesti lain tai ase-
tuksen tasoisessa säädöksessä annetun ylei-
sen tai yksilöidyn valtuutuksen nojalla. Var-
sin usein norminanto on perustunut ylem-
mänasteisessa säädöksessä olleeseen yleis-
luonteiseen valtuutukseen antaa tarkempia
määräyksiä säädöksen täytäntöönpanosta ja
soveltamisesta. Perustuslain mukaan tällai-
nen ei ole enää mahdollista. Normien anta-
misen tarve vaihtelee huomattavasti hallin-
nonaloittain. Maa- ja metsätalousministeriön
hallinnonalalla alemmanasteisten normien
tarve on aina ollut erittäin suuri. Ministeriön
päätöksillä ja yleiskirjeillä on aiemmin paitsi
ohjattu alaista hallintoa, myös annettu hallin-
non ulkopuolisia tahoja sitovia säännöksiä.

Ottaen huomioon perustuslain 80 §:n sään-
nökset lakiin tulisi ottaa maininnat asetuk-
senantovaltuuksista. Maa- ja metsätalousmi-
nisteriön asetukset tulisivat koskemaan muun
muassa tuotantokiintiöitä, eri palkkioiden
hakemis-, myöntämis- ja maksamismenette-
lyä sekä teknisluonteista valvontaa. Lisäksi
ne koskisivat maa- ja puutarhataloustuottei-
den, eläinten, rehuvalmisteiden ja elintarvik-
keiden tuotantoa, käsittelyä, merkitsemistä,
kauppaa, maastavientiä, maahantuontia, va-
rastointia, jalostusta, kuljetusta ja muuta näi-
hin verrattavaan toimintaan liittyvää yksi-
tyiskohtaa, valvontaa sekä valvonnan vaati-
maa rekisterinpitoa sekä siihen liittyvää toi-
minnanharjoittajan ilmoitusvelvollisuutta ja
tarkastajien valtuuttamista.

4. Esityksen vaikutukset

4.1. Valtiontaloudelliset vaikutukset

Esityksellä ei ole merkittäviä valtiontalou-
dellisia vaikutuksia.

4.2. Muut vaikutukset

Esityksellä ei ole suoranaisia organisaati-
oon, ympäristöön eikä aluekehitykseen koh-
distuvia vaikutuksia.



HE 158/2002 vp 7

5. Asian valmiste lu

Hallitus antoi syyskuussa 2001 eduskun-
nalle esityksen Maaseutuviraston perustamis-
ta koskevaksi lainsäädännöksi (HE
140/2001). Lainsäädäntökokonaisuuteen liit-
tyi ehdotus Euroopan yhteisön yhteisen maa-
talouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun
lain muuttamisesta. Marraskuussa 2001 halli-
tus peruutti esityksensä. Tämän takia hallitus
antaa uuden erillisen esityksen Euroopan yh-

teisön yhteisen maatalouspolitiikan täytän-
töönpanosta annetun lain muuttamisesta.

Lakiehdotus on valmisteltu maa- ja metsä-
talousministeriössä virkatyönä. Asian valmis-
telussa on otettu huomioon edellä mainitussa
hallituksen esityksessä ehdotetut muutokset
ja perustuslakivaliokunnan lausunnossa
(PeVM 46/2001 vp) siitä esitetyt huomiot.
Myös esityksestä myöhemmin oikeusminis-
teriöltä pyydetty lausunto on otettu asiassa
huomioon.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Lakiehdotuksen perustelut

2 §. Toimivaltainen viranomainen. Euroo-
pan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan
yleinen täytäntöönpano kuuluu pykälän
1 momentin mukaan maa- ja metsä-
talousministeriölle, jollei lailla toisin säädetä.
Maa- ja metsätalousministeriö on niinikään
yhteisön säädöksissä tarkoitettu toimivaltai-
nen viranomainen. Ministeriö voi kuitenkin
voimassa olevan 2 momentin mukaan jonkin
asian tai asiaryhmän osalta siirtää toimival-
taansa kuuluvia asioita muille viranomaisille.
Apuna voidaan käyttää maatalous- ja puutar-
ha-alan yhteenliittymiä. Viranomaisten lisäk-
si tuotannon ja tuotteiden valvonnassa ja re-
kisterien ylläpitotehtävissä tulisi voida käyt-
tää tarvittaessa apuna myös yksityisoikeudel-
lisia maatalousalan yhteisöjä. Momenttiin
ehdotetaan siten lisättäväksi tätä mahdolli-
suutta koskeva maininta. Tehtävät tulisivat
liittymään esimerkiksi lihan julkiseen varas-
tointiin ja laatuluokituksen valvontaan, mikä
muun muassa edellyttää sellaista lihan leik-
kaamiseen ja lihakkuuden arviointiin liitty-
vää erityisosaamista, mitä hallinnolla ei ole,
sekä nautaeläinten tunnisterekisterin ylläpi-
toon ja toimeenpanoon lähinnä asiakaspalve-
lua koskevien tehtävien osalta, kuten eläinten
rekisteri-ilmoitusten vastaanotto ja rekisteri-
merkkien toimittaminen. Mainittuja tehtäviä
hoitavat nykyisin yksityisoikeudelliset yhtei-
söt.

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi

3 momentti, jossa säädettäisiin todistuksen
myöntävän toimielimen valitsemisesta. Toi-
mielimen valitsisi asiassa toimivaltaisena vi-
ranomaisena toimiva maa- ja metsätalousmi-
nisteriö. Yhteisen maatalouspolitiikan rahoi-
tuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1258/1999 6 artiklan mukaan jäsenvalti-
oiden on toimitettava komissiolle muun mu-
assa vuosittaiset tilit yhdessä niiden tarkas-
tamiseksi ja hyväksymiseksi tarvittavien tie-
tojen sekä tilien täydellisyyttä, tarkkuutta ja
todenperäisyyttä koskevan todistuksen kans-
sa. Todistuksen antaa tekemänsä tilintarkas-
tuksen perusteella erityinen todistuksen
myöntävä toimielin, jonka tulee olla toimin-
nallisesti riippumaton maksajavirastosta. To-
distuksen lisäksi toimielin laatii havainnois-
taan kertomuksen. Todistuksen antamisesta,
sen edellyttämistä tutkimuksista ja todistuk-
sen myöntävän toimielimen riippumatto-
muus- ja kelpoisuuskriteereistä säädetään yk-
sityiskohtaisesti komission asetuksen (EY)
N:o 1663/95 3 artiklassa. Suomessa todis-
tuksen myöntävän toimielimen tehtävää hoi-
taisi viranomainen tai auktorisoitu tilintarkas-
tusyhteisö.

3 §. Valvonta. Pykälän 2 momenttia ehdo-
tetaan muutettavaksi siten, että siinä otetaan
huomioon toteutetut maataloushallinnon or-
ganisaatiomuutokset lisäämällä momenttiin
maininnat Eläinlääkintä- ja elintarviketutki-
muslaitoksesta sekä työvoima- ja elinkeino-
keskuksista. Hallinnollisen selvyyden vuoksi
Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvon-
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takeskus, Elintarvikevirasto, lääninhallitukset
ja myös kuntien elintarvikevalvontaa hoitavat
viranomaiset on syytä sisällyttää mainittuun
momenttiin. Momentissa lueteltaisiin viran-
omaiset, jotka voivat käyttää valvonnassa
apuna valtuuttamiaan tarkastajia, sekä mai-
nittaisiin yksityisoikeudelliset maatalousalan
yhteisöt, joita tulisi voida tarvittaessa käyttää
apuna tuotannon ja tuotteiden valvonnassa.

4 §. Tiedonsaantioikeus. Valvontaa suorit-
tavien viranomaisten palveluksessa olevien
henkilöiden sekä valtuutettujen tarkastajien
tiedonsaantioikeuden turvaamiseksi pykälän
1 momenttiin ehdotetaan johdonmukaisuu-
den vuoksi lisättäväksi maininta yksityisoi-
keudellisista maatalousalan yhteisöistä.

5 §. Tarkastusoikeus. Pykälän 1 momenttia
ehdotetaan selvennettäväksi perustuslain no-
jalla voimassa olevaa kotirauhan suojaa vas-
taavaksi. Tarkastusoikeutta koskevan sään-
nöksen soveltamisala määräytyy lain sovel-
tamisalan myötä siten, että tarkastus voidaan
suorittaa vain, jos se on välttämätöntä sen
selvittämiseksi, onko Euroopan yhteisön yh-
teisestä maatalouspolitiikasta annettuja sään-
nöksiä ja näiden mukaisia tukiehtoihin tai
muihin EY:n yhteisen maatalouspolitiikan
täytäntöönpanoon liittyviin säädöksiin sisäl-
tyviä säännöksiä ja sitoumuksia noudatettu.
Yhteisen maatalouspolitiikan ja maaseudun
kehittämistoimenpiteiden alalla Euroopan
yhteisön lainsäädäntö sisältää yksityiskohtai-
set säännökset jäsenvaltioiden viranomaisten
velvollisuudesta valvonnan toteuttamiseen ja
tämän valvonnan sisällöstä. Pääsääntöisesti
tarkastusten yhteydessä ei ole tarvetta päästä
asuintiloihin, koska tarkastukset kohdistuvat
tuotantotiloihin, eläinsuojiin, varastoihin tai
muihin perustuslaissa turvatun kotirauhan
piirin ulkopuolelle jääviin paikkoihin. Toisi-
naan saattaa kuitenkin syntyä tilanteita, joissa
tarkastuksen tavoitteen saavuttamiseksi on
tarpeen todentaa sellaisia olosuhteita ja seik-
koja, jotka edellyttävät pääsyä asuntoon ja
joista ei muutoin voida saada selvitystä. Pe-
rustuslain 10 §:ään liittyvän perustuslakiva-
liokunnan lausuntokäytännön mukaisesti
(PeVL 19/2000 vp) tarkastus saadaan suorit-
taa perustuslaissa turvatun kotirauhan piiriin
kuuluvissa tiloissa eli pysyväisluonteiseen
asumiseen käytetyissä tiloissa vain, jos on
olemassa konkreettinen ja yksilöity syy

epäillä lakia rikotun tai lakia rikottavan.
Tämän mukaisesti ehdotetaan säädettäväk-

si, että asunnossa tarkastus voidaan toimittaa
vain, jos on perusteltua syytä epäillä Euroo-
pan yhteisön yhteisestä maatalouspolitiikasta
annettuja säännöksiä rikotun tai rikottavan.
Tarkastus saadaan lisäksi toimittaa asunnossa
vain, jos se on välttämätöntä tarkastuksen
kohteena olevien seikkojen selvittämiseksi.
Tällaisen perustellun ja välttämättömän syyn
olemassaolo on harkittava tarkastuksen yh-
teydessä tapauskohtaisesti. Sellaisenaan mer-
kitystä voidaan antaa muiden tarkastuksessa
ilmi tulleiden seikkojen lisäksi tuensaajan
menettelylle tarkastuksen yhteydessä. Asun-
nossa tarkastuksen voisi suorittaa vain viran-
omainen.

5 a §. Todistuksen myöntävän toimielimen
tarkastus- ja tiedonsaantioikeus. Lakiin eh-
dotetaan lisättäväksi uusi 5 a §, jossa säädet-
täisiin pykälän nimikkeestä ilmenevistä asi-
oista.

Tuensaajan tai -hakijan käsitteen piiriin
katsotaan jäljempänä kuuluvan myös sopi-
musperusteisen korvauksen saaja kuten esi-
merkiksi varastonpitäjä. Pykälän 1 momen-
tissa säädettäisiin oikeudet tarkastaa tuensaa-
jan tuotantorakennuksia, viljelmiä, toimitilo-
ja ja muita olosuhteita, jotka ovat tuen mak-
samisen edellytyksenä. Lisäksi momentissa
säädettäisiin asunnossa tapahtuvasta tarkas-
tuksesta edellä 5 §:ssä ehdotetun mukaisesti.

Todistuksen myöntävän toimielimen tie-
donsaantioikeudesta ehdotetaan säädettäväksi
pykälän 2 momentissa. Tiedonsaantioikeus
koskisi viranomaisilta saatavia, tutkimuksen
tekemiseksi välttämättömiä tietoja sekä tieto-
ja, jotka yksityistä liike- tai ammattitoimin-
taa, kirjanpitoa, verotusta tai yksityisen ta-
loudellista asemaa koskevina olisi muutoin
pidettävä salassa.

7 §. Avunantovelvollisuus. Pykälään ehdo-
tetaan lisättäväksi uusi 2 momentti, jossa
säädettäisiin viranomaisen, yhteisön sekä tu-
ensaajan velvollisuudesta esittää korvaukset-
ta tarkastusta suorittavalle todistuksen myön-
tävän toimielimen edustajalle kaikki tarvitta-
vat tili- ja muut asiakirjat. Valvontaviran-
omaiselle annettavasta avusta on säädetty
pykälän 1 momentissa. Avunantovelvolli-
suuden laajuus ei koske tilannetta, jossa tu-
ensaaja joutuisi todistamaan itseään vastaan.
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7 a §. Tehtävissä noudatettava menettely.
Lakiin ehdotetaan otettavaksi uusi pykälä,
jossa selvennettäisiin laissa säädettyjä tehtä-
viä suorittavien henkilöiden vastuuta. Tämä
koskee varsinkin todistuksen myöntävän
toimielimen edustajia. Pykälässä ehdotetaan
erikseen mainittavaksi hallintotoimintaa vel-
voittavat yleissäädökset, joita tehtäviä suori-
tettaessa olisi noudatettava, sekä valtion vir-
kamieslain säännökset tehtävien asianmukai-
sesta suorittamisesta ja kiellosta taloudellisen
tai muun edun hankkimiseen, jos luottamus
tehtävien suorittajaan heikkenisi.

9 §. Ahvenanmaa. Pykälää ehdotetaan
muutettavaksi siten, että jo toteutettu maata-
loushallinnon organisaatiomuutos otetaan
huomioon ja maaseutuelinkeinopiirien sijasta
mainitaan työvoima- ja elinkeinokeskukset.

11 §. Tarkemmat säännökset. Pykälää eh-
dotetaan uudistettavaksi siten, että se vastaisi
perustuslain 80 §:n säännöksiä presidentin,
valtioneuvoston ja ministeriöiden asetuksista.
Perustuslain 80 §:n mukaisesti ministeriö voi
antaa asetuksia vain laissa olevan valtuutuk-
sen perusteella. Täten pykälää joudutaan tar-
kentamaan riittävien asetuksenantovaltuuksi-
en myöntämiseksi maa- ja metsätalousminis-
teriölle.

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi maa- ja
metsätalousministeriölle valtuudet antaa ase-
tuksia kiintiöiden, tukien, palkkioiden ja kor-
vausten hakemis-, myöntämis- ja maksamis-
menettelystä sekä maksamisedellytyksistä ja
teknisluonteisesta valvonnasta sekä maa- ja
puutarhataloustuotteiden, eläinten, rehuval-
misteiden ja elintarvikkeiden tuotannosta,
käsittelystä, merkitsemisestä, kaupasta,
maastaviennistä, maahantuonnista, varas-
toinnista, jalostuksesta, kuljetuksesta ja
muusta niihin verrattavasta yksityiskohdasta,
valvonnasta sekä valvonnan vaatimasta rekis-
terinpidosta sekä siihen liittyvästä toimin-
nanharjoittajan ilmoitusvelvollisuudesta ja
tarkastajien valtuuttamisesta.

Maa- ja metsätalousministeriön olisi myös
voitava antaa ministeriön asetuksia tehtävi-
ensä hoitoon liittyvistä tallennus-, suunnitel-
ma- ja seurantajärjestelmien teknisistä yksi-
tyiskohdista. Kansallista liikkumavaraa yh-
teisötason säädöksissä kyseisten säännösten
antamiseen on annettu muun muassa hakemi-
sen osalta tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä

koskevasta yhdennetystä hallinto- ja valvon-
tajärjestelmästä annetussa neuvoston asetuk-
sessa (ETY) N:o 3508/92; myöntämisen
osalta useissa markkinajärjestelyjä koskevis-
sa asetuksissa, kuten esimerkiksi tukijärjes-
telmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille
annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o
1251/1999 tai maito- ja maitotuotealan yhtei-
sestä markkinajärjestelystä annetussa neu-
voston asetuksessa (EY) N:o 1255/1999;
maksamisen osalta neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 729/70 soveltamista koskevista
yksityiskohtaisista säännöistä EMOTR:n tu-
kiosaston tilien tarkastamisen ja hyväksymi-
sen osalta annetussa komission asetuksessa
(EY) N:o 1663/95 ja maataloustuotteiden
vientitukijärjestelmien soveltamista kos-
kevista yhteisistä yksityiskohtaisista sään-
nöistä annetussa komission asetuksessa (EY)
N:o 800/1999.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksia
voitaisiin siten antaa muun muassa EY:n tu-
kipolitiikan, vientitukitoiminnan, tukiohjel-
mien, varastointikorvausten ja interventio-
toiminnan toteuttamisen edellyttämistä ha-
kemuksiin liitettävistä asiakirjoista ja niiden
laadusta, hakemuksessa tarvittavista tiedois-
ta, valvontamenetelmistä, valvonnan mittaus-
tarkkuuksista, ilmoitusvelvollisuuksista ja
lupamenettelyistä. Säännökset koskisivat
pääosin kuntia, työvoima- ja elinkeinokes-
kuksia sekä eräitä yksityisoikeudellisia yhtei-
söjä, mutta myös tuensaajia ja -hakijoita.

Maa- ja metsätalousministeriöllä olisi li-
säksi oltava valtuudet antaa asetuksella sään-
nöksiä tuenhakijoille, kunnille ja tukijärjes-
telmissä mukana osallisina tai muina toimi-
joina oleville, kuten meijerit sekä teurasta-
mot, tuen maksun perusteen osoittavien asia-
kirjojen ja muun aineiston toimittamisesta.
Aineistoa, joista säännöksiä tulisi voida an-
taa, olisivat esimerkiksi hakemusasiakirjat
liitteineen, eläinten merkintä ja rekisteröinti,
punnitustodistukset, tiedot teurastetuista
eläimistä ja tuotetuista maitomääristä.

Maa- ja metsätalousministeriölle ehdote-
taan lisäksi annettavaksi valtuus antaa ase-
tuksella säännöksiä sellaisista yhteisen maa-
talouspolitiikan alaan kuuluvista seikoista,
jotka perustuvat Euroopan yhteisön lainsää-
däntöön ja jotka siinä on jätetty jäsenvaltioi-
den päätettäväksi. Kysymykseen tulisivat sel-
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laiset ensisijaisesti teknisluontoiset kysy-
mykset, jotka sisältönsä puolesta kuuluvat
ministeriön asetuksella säädettäviksi.

2. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mah-
dollisimman pian sen jälkeen, kun se on hy-
väksytty ja vahvistettu.

3. Säätämisjärjes tys

Perustuslakivaliokunta katsoi lausunnos-
saan, että laki, johon sisältyy lausunnossa

esitetyt muutokset, voitaisiin säätää tavalli-
sen lain säätämisjärjestyksessä. Koska esi-
tyksessä on huomioitu perustuslakivaliokun-
nan lausunnossa esitetyt muutokset, katso-
taan, että laki voidaan säätää tavallisen lain
säätämisjärjestyksessä.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus:
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Lakiehdotus

Laki

Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttami-
sesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä

joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 2 §:n 2 momentti, 3 §, 4 §:n 1 momentti, 5 §:n
1 momentti sekä 9 ja 11 § sekä

lisätään 2 §:ään uusi 3 momentti, lakiin uusi 5 a §, 7 §:ään uusi 2 momentti ja lakiin uusi
7 a § seuraavasti:

2 §

Toimivaltainen viranomainen

— — — — — — — — — — — — — —
Maa- ja metsätalousministeriö voi jonkin

asian tai asiaryhmän osalta asetuksellaan siir-
tää 1 momentissa tarkoitettuun toimivaltaan-
sa kuuluvia tehtäviä määräämälleen hallin-
nonalansa viranomaiselle sekä muun hallin-
nonalan viranomaiselle, edellyttäen että teh-
tävien siirrosta, laajuudesta ja siihen liittyvis-
tä menettelyistä sovitaan erikseen maa- ja
metsätalousministeriön ja asianomaisen mi-
nisteriön välillä. Tehtäviä hoidettaessa voi-
daan tarvittaessa käyttää apuna maatalous-
tai puutarha-alan yhteenliittymiä. Viran-
omaisten lisäksi tuotannon sekä tuotteiden
valvonnassa ja rekisterien ylläpitotehtävissä
voidaan käyttää apuna myös muita yksityis-
oikeudellisia maatalousalan yhteisöjä.

Maa- ja metsätalousministeriö nimeää yh-
teisen maatalouspolitiikan rahoituksesta an-
netun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1258/1999 6 artiklassa tarkoitetun todistuk-
sen myöntävän toimielimen, jäljempänä toi-
mielin. Toimielimeksi voidaan valita suos-
tumuksensa mukaan viranomainen tai tilin-
tarkastuslaissa (936/1994) tai julkishallinnon
ja -talouden tilintarkastajista annetussa laissa
(467/1999) tarkoitettu tilintarkastusyhteisö
taikka tilintarkastaja.

3 §

Valvonta

Maa- ja metsätalousministeriö johtaa ja
valvoo Euroopan yhteisön yhteisestä maata-
louspolitiikasta annettujen säädösten noudat-
tamista.

Valvonnassa käytetään apuna Maa- ja met-
sätalousministeriön tietopalvelukeskusta,
Kasvintuotannon tarkastuskeskusta, Elintar-
vikevirastoa, Eläinlääkintä- ja elintarviketut-
kimuslaitosta sekä muita maa- ja metsätalo-
usministeriön alaisia virastoja ja laitoksia,
Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvon-
takeskusta, lääninhallituksia, työvoima- ja
elinkeinokeskuksia tai näiden valtuuttamia
tarkastajia sekä kuntien maaseutuelinkeino-
ja elintarvikevalvontaviranomaisia. Myös tul-
li- ja poliisiviranomaisia voidaan käyttää
apuna tämän lain täytäntöönpanoon liittyväs-
sä valvonnassa. Maa- ja metsätalousministe-
riö voi lisäksi määrätä, että valvonnan täytän-
töönpanossa saadaan käyttää apuna maatalo-
us- ja puutarha-alan tuottajien yhteenliittymiä
taikka tuotannon ja tuotteiden valvonnassa
yksityisoikeudellisia maatalousalan yhteisö-
jä. Poliisin on tarvittaessa annettava virka-
apua valvonnan suorittamisessa.

4 §

Tiedonsaantioikeus

Valvontaa suorittavilla viranomaisen palve-
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luksessa olevilla henkilöillä ja valtuutetuilla
tarkastajilla on oikeus saada maksutta tässä
laissa tarkoitettua valvontaa, seurantaa ja ra-
portointia varten tarpeelliset myynti-, osto-,
kirjanpito-, varastointi-, kuljetus- ja muut
asiakirjat sekä muut tarpeelliset tiedot maa-
ja puutarhataloustuotteiden sekä eläinten, re-
huvalmisteiden ja elintarvikkeiden käsittelyä,
kauppaa, maahantuontia ja maastavientiä, va-
rastointia, jalostusta, kuljetusta sekä muuta
niihin verrattavaa toimintaa harjoittavilta
henkilöiltä ja yrityksiltä samoin kuin valtion
ja kunnan viranomaisilta, valtion virastoilta
ja laitoksilta, maatalous- ja puutarha-alan
tuottajien yhteenliittymiltä sekä yksityisoi-
keudellisilta maatalousalan yhteisöiltä.
— — — — — — — — — — — — — —

5 §

Tarkastusoikeus

Valvontaa suorittavilla viranomaisen palve-
luksessa olevilla henkilöillä ja valtuutetuilla
tarkastajilla on oikeus tarkastaa maa- ja puu-
tarhataloustuotteet, eläimet, rehuvalmisteet ja
elintarvikkeet, niiden tuotanto-olosuhteet,
tuotantorakennukset ja -laitokset, jalostuslai-
tokset, varastot, laitteistot, kuljetuskalusto ja
viljelmät sekä muut sellaiset merkitykselliset
olosuhteet, jotka liittyvät Euroopan yhteisön
yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpa-
non valvontaan. Asunnossa tarkastus saadaan
toimittaa vain, jos on perusteltua syytä epäil-
lä Euroopan yhteisön yhteisestä maatalous-
politiikasta annettuja säännöksiä, tätä lakia
tai tämän lain nojalla annettuja säännöksiä
rikotun tai rikottavan ja tarkastus on välttä-
mätön tarkastuksen kohteena olevien seikko-
jen selvittämiseksi. Asunnossa tarkastuksen
saa suorittaa vain viranomainen.
— — — — — — — — — — — — — —

5 a §

Todistuksen myöntävän toimielimen tarkas-
tus- ja tiedonsaantioikeus

Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1258/1999 6 artiklassa säädetyn todistuksen
myöntämiseksi välttämättömien tutkimusten

tekemiseksi toimielin voi tehdä tarkastuksia
niissä viranomaisissa tai yhteisöissä, jotka
lain tai sopimuksen nojalla suorittavat sano-
tun asetuksen 5 artiklassa tarkoitetulle mak-
sajavirastolle säädettyjä tehtäviä, taikka tuen-
saajan luona. Tarkastusta suorittavalla on oi-
keus tarkastaa tehtävänsä edellyttämässä laa-
juudessa tuensaajan kotieläinrakennukset,
viljelmät, toimitilat sekä muut tuen maksami-
sen edellytyksenä olevat olosuhteet. Asun-
nossa tarkastus saadaan toimittaa vain, jos on
perusteltua syytä epäillä Euroopan yhteisön
yhteisestä maatalouspolitiikasta annettuja
säännöksiä, tätä lakia tai tämän lain nojalla
annettuja säännöksiä rikotun tai rikottavan ja
tarkastus on välttämätön tarkastuksen koh-
teena olevien seikkojen selvittämiseksi.
Asunnossa tarkastuksen saa suorittaa vain vi-
ranomainen.

Sen estämättä, mitä yksityisen liike- ja
ammattitoimintaa, kirjanpitoa tai taloudellista
asemaa koskevien tai verotusta varten annet-
tujen tietojen salassapidosta taikka henkilö-
tietojen suojasta muualla säädetään, toimie-
limellä on oikeus saada viranomaisilta
1 momentissa mainittujen tutkimusten teke-
miseksi välttämättömiä tietoja.

7 §

Avunantovelvollisuus

— — — — — — — — — — — — — —
Viranomainen, yhteisö ja tuensaaja on vel-

vollinen korvauksetta esittämään tarkastusta
suorittavalle todistuksen myöntävän toimi-
elimen edustajalle kaikki tarvittavat tili- ja
muut asiakirjat, joilla tarkoitetaan myös au-
tomaattisen tietojenkäsittelyn avulla tai
muulla vastaavalla tavalla luotua tai säilytet-
tyä vastaavaa aineistoa, sekä muutoinkin
avustamaan tarkastuksessa.

7 a §

Tehtävissä noudatettava menettely

Tässä laissa säädettyjä tehtäviä suorittavat
henkilöt toimivat virkavastuulla. Lisäksi täs-
sä laissa säädettyjä tehtäviä suoritettaessa on
noudatettava, mitä hallintomenettelylaissa
(598/1982), kielilaissa (148/1922) ja valtion
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virkamieslain (750/1994) 14 ja 15 §:ssä sää-
detään. Asiakirjojen ja toiminnan julkisuu-
desta on voimassa, mitä viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta annetussa laissa
(621/1999) säädetään.

9 §

Ahvenanmaa

Tätä lakia sovelletaan myös Ahvenanmaan
maakunnassa sikäli kuin kysymys on valta-
kunnan lainsäädäntövaltaan Ahvenanmaan
itsehallintolain (1144/1991) nojalla kuuluvis-
ta asioista. Työvoima- ja elinkeinokeskuksil-
le ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisil-
le tällöin kuuluvat tehtävät hoitaa Ahvenan-
maan maakunnan lääninhallitus ja kunnan-
hallitukset tai kuntien maaseutuelinkeino- ja
elintarvikevalvontaviranomaiset.

11 §

Tarkemmat säännökset

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
voidaan antaa tarkempia säännöksiä kiintiöi-
den, tukien, palkkioiden ja korvausten hake-
mis-, myöntämis- ja maksamismenettelystä
sekä maksamisedellytyksistä ja muista vas-

taavanlaisista seikoista sekä niiden hoitoon
liittyvistä tallennus-, suunnitelma- ja seuran-
tajärjestelmien teknisistä yksityiskohdista se-
kä teknisluonteisesta valvonnasta siltä osin
kuin Euroopan yhteisön lainsäädännön täy-
täntöönpano sitä edellyttää.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
voidaan antaa tarkempia säännöksiä myös
maa- ja puutarhataloustuotteista, eläimistä,
rehuvalmisteista ja elintarvikkeista sekä näi-
den valvonnasta. Tarkemmat säännökset voi-
vat koskea tuotantoa, käsittelyä, merkitsemis-
tä, kauppaa, maastavientiä, maahantuontia,
varastointia, jalostusta, kuljetusta ja muuta
niihin verrattavaa yksityiskohtaa, valvonnan
vaatimien rekisterien perustamista ja ylläpi-
toa sekä niihin liittyvää toiminnanharjoittajan
ilmoitusvelvollisuutta sekä tarkastajien val-
tuuttamista siltä osin kuin Euroopan yhteisön
lainsäädännön täytäntöönpano sitä edellyttää.

Lisäksi maa- ja metsätalousministeriön ase-
tuksella voidaan tarvittaessa antaa tätä lakia
tarkempia säännöksiä Euroopan yhteisön
säännöksissä jäsenvaltioiden päätettäväksi jä-
tetyistä seikoista.

———

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
200 .

—————

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen
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Liite
Rinnakkaisteksti

Laki

Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttami-
sesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä

joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 2 §:n 2 momentti, 3 §, 4 §:n 1 momentti, 5 §:n
1 momentti sekä 9 ja 11 § sekä

lisätään 2 §:ään uusi 3 momentti, lakiin uusi 5 a §, 7 §:ään uusi 2 momentti ja lakiin uusi
7 a § seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

2 §

Toimivaltainen viranomainen

— — — — — — — — — — — — — —
Maa- ja metsätalousministeriö voi jonkin

asian tai asiaryhmän osalta päätöksellään
siirtää 1 momentissa tarkoitettuun toimival-
taansa kuuluvia tehtäviä määräämälleen
hallinnonalansa viranomaiselle sekä muun
hallinnonalan viranomaiselle, edellyttäen
että tehtävien siirrosta, laajuudesta ja siihen
liittyvistä menettelyistä sovitaan erikseen
maa- ja metsätalousministeriön ja asian-
omaisen ministeriön välillä. Tehtäviä hoi-
dettaessa voidaan tarvittaessa käyttää apuna
maatalous- tai puutarha-alan yhteenliitty-
miä.

— — — — — — — — — — — — — —
Maa- ja metsätalousministeriö voi jonkin

asian tai asiaryhmän osalta asetuksellaan
siirtää 1 momentissa tarkoitettuun toimival-
taansa kuuluvia tehtäviä määräämälleen
hallinnonalansa viranomaiselle sekä muun
hallinnonalan viranomaiselle, edellyttäen
että tehtävien siirrosta, laajuudesta ja siihen
liittyvistä menettelyistä sovitaan erikseen
maa- ja metsätalousministeriön ja asian-
omaisen ministeriön välillä. Tehtäviä hoi-
dettaessa voidaan tarvittaessa käyttää apuna
maatalous- tai puutarha-alan yhteenliitty-
miä. Viranomaisten lisäksi tuotannon sekä
tuotteiden valvonnassa ja rekisterien ylläpi-
totehtävissä voidaan käyttää apuna myös
muita yksityisoikeudellisia maatalousalan
yhteisöjä.

Maa- ja metsätalousministeriö nimeää
yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1258/1999 6 artiklassa tarkoitetun todistuk-
sen myöntävän toimielimen, jäljempänä
toimielin. Toimielimeksi voidaan valita
suostumuksensa mukaan viranomainen tai
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tilintarkastuslaissa (936/1994) tai julkishal-
linnon ja -talouden tilintarkastajista anne-
tussa laissa (467/1999) tarkoitettu tilintar-
kastusyhteisö taikka tilintarkastaja.

3 §

Valvonta

Maa- ja metsätalousministeriö johtaa ja
valvoo Euroopan yhteisön yhteisestä maata-
louspolitiikasta annettujen säädösten nou-
dattamista.

Valvonnassa käytetään apuna maa- ja
metsätalousministeriön tietopalvelukeskus-
ta, kasvintuotannon tarkastuskeskusta,
eläinlääkintä- ja elintarvikelaitosta sekä
muita maa- ja metsätalousministeriön alai-
sia virastoja ja laitoksia, maaseutuelinkei-
nopiirejä tai näiden valtuuttamia tarkastajia
sekä kuntien maaseutuelinkeinoviranomai-
sia. Myös elintarvikevirastoa ja tulliviran-
omaisia voidaan käyttää apuna tämän lain
täytäntöönpanoon liittyvässä valvonnassa.
Maa- ja metsätalousministeriö voi lisäksi
määrätä, että valvonnan täytäntöönpanossa
saadaan käyttää apuna maatalous- ja puu-
tarha-alan yhteenliittymiä. Poliisin on tar-
vittaessa annettava virka-apua valvonnan
suorittamisessa.

3 §

Valvonta

Maa- ja metsätalousministeriö johtaa ja
valvoo Euroopan yhteisön yhteisestä maata-
louspolitiikasta annettujen säädösten nou-
dattamista.

Valvonnassa käytetään apuna Maa- ja
metsätalousministeriön tietopalvelukeskus-
ta, Kasvintuotannon tarkastuskeskusta,
Elintarvikevirastoa, Eläinlääkintä- ja elin-
tarviketutkimuslaitosta sekä muita maa- ja
metsätalousministeriön alaisia virastoja ja
laitoksia, Sosiaali- ja terveydenhuollon tuo-
tevalvontakeskusta, lääninhallituksia, työ-
voima- ja elinkeinokeskuksia tai näiden val-
tuuttamia tarkastajia sekä kuntien maaseu-
tuelinkeino- ja elintarvikevalvontaviran-
omaisia. Myös tulli- ja poliisiviranomaisia
voidaan käyttää apuna tämän lain täytän-
töönpanoon liittyvässä valvonnassa. Maa-
ja metsätalousministeriö voi lisäksi määrä-
tä, että valvonnan täytäntöönpanossa saa-
daan käyttää apuna maatalous- ja puutarha-
alan tuottajien yhteenliittymiä taikka tuo-
tannon ja tuotteiden valvonnassa yksityisoi-
keudellisia maatalousalan yhteisöjä. Polii-
sin on tarvittaessa annettava virka-apua
valvonnan suorittamisessa.

4 §

Tiedonsaantioikeus

Valvontaa suorittavilla viranomaisen pal-
veluksessa olevilla henkilöillä on oikeus
saada tässä laissa tarkoitettua valvontaa,
seurantaa ja raportointia varten tarpeelliset
myynti-, osto-, kirjanpito-, varastointi-, kul-
jetus- ja muut asiakirjat sekä muut tarpeelli-
set tiedot maa- ja puutarhataloustuotteita,
niiden tuotantoa, käsittelyä, kauppaa, maa-
hantuontia ja maastavientiä, varastointia, ja-
lostusta, kuljetusta sekä muuta niihin verrat-

4 §

Tiedonsaantioikeus

Valvontaa suorittavilla viranomaisen pal-
veluksessa olevilla henkilöillä ja valtuute-
tuilla tarkastajilla on oikeus saada maksutta
tässä laissa tarkoitettua valvontaa, seurantaa
ja raportointia varten tarpeelliset myynti-,
osto-, kirjanpito-, varastointi-, kuljetus- ja
muut asiakirjat sekä muut tarpeelliset tiedot
maa- ja puutarhataloustuotteiden sekä
eläinten, rehuvalmisteiden ja elintarvikkei-
den käsittelyä, kauppaa, maahantuontia ja
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tavaa toimintaa harjoittavilta henkilöiltä ja
yrityksiltä samoin kuin valtion ja kunnan
viranomaisilta, valtion virastoilta ja laitok-
silta sekä maatalous- ja puutarha-alan tuot-
tajien yhteenliittymiltä.

— — — — — — — — — — — — — —

maastavientiä, varastointia, jalostusta, kul-
jetusta sekä muuta niihin verrattavaa toi-
mintaa harjoittavilta henkilöiltä ja yrityksil-
tä samoin kuin valtion ja kunnan viran-
omaisilta, valtion virastoilta ja laitoksilta,
maatalous- ja puutarha-alan tuottajien yh-
teenliittymiltä sekä yksityisoikeudellisilta
maatalousalan yhteisöiltä.
— — — — — — — — — — — — — —

5 §

Tarkastusoikeus

Valvontaa suorittavilla viranomaisen pal-
veluksessa olevilla henkilöillä on oikeus
tarkastaa maa- ja puutarhataloustuotteet,
niiden tuotanto-olosuhteet, tuotantoraken-
nukset ja -laitokset, jalostuslaitokset, varas-
tot, laitteistot, kuljetuskalusto ja viljelmät
sekä muut sellaiset olosuhteet, jotka liitty-
vät Euroopan yhteisön yhteisen maatalous-
politiikan täytäntöönpanoon.

— — — — — — — — — — — — — —

5 §

Tarkastusoikeus

Valvontaa suorittavilla viranomaisen pal-
veluksessa olevilla henkilöillä ja valtuute-
tuilla tarkastajilla on oikeus tarkastaa maa-
ja puutarhataloustuotteet, eläimet, rehuval-
misteet ja elintarvikkeet, niiden tuotanto-
olosuhteet, tuotantorakennukset ja -lai-
tokset, jalostuslaitokset, varastot, laitteistot,
kuljetuskalusto ja viljelmät sekä muut sel-
laiset merkitykselliset olosuhteet, jotka liit-
tyvät Euroopan yhteisön yhteisen maatalo-
uspolitiikan täytäntöönpanon valvontaan.
Asunnossa tarkastus saadaan toimittaa
vain, jos on perusteltua syytä epäillä Eu-
roopan yhteisön yhteisestä maatalouspoli-
tiikasta annettuja säännöksiä, tätä lakia tai
tämän lain nojalla annettuja säännöksiä ri-
kotun tai rikottavan ja tarkastus on välttä-
mätön tarkastuksen kohteena olevien seik-
kojen selvittämiseksi. Asunnossa tarkastuk-
sen saa suorittaa vain viranomainen.
— — — — — — — — — — — — — —

5 a §

Todistuksen myöntävän toimielimen tarkas-
tus- ja tiedonsaantioikeus

Yhteisen maatalouspolitiikan rahoitukses-
ta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1258/1999 6 artiklassa säädetyn todistuk-
sen myöntämiseksi välttämättömien tutki-
musten tekemiseksi toimielin voi tehdä tar-
kastuksia niissä viranomaisissa tai yhtei-
söissä, jotka lain tai sopimuksen nojalla
suorittavat sanotun asetuksen 5 artiklassa
tarkoitetulle maksajavirastolle säädettyjä
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tehtäviä, taikka tuensaajan luona. Tarkas-
tusta suorittavalla on oikeus tarkastaa teh-
tävänsä edellyttämässä laajuudessa tuen-
saajan kotieläinrakennukset, viljelmät, toi-
mitilat sekä muut tuen maksamisen edelly-
tyksenä olevat olosuhteet. Asunnossa tar-
kastus saadaan toimittaa vain, jos on perus-
teltua syytä epäillä Euroopan yhteisön yh-
teisestä maatalouspolitiikasta annettuja
säännöksiä, tätä lakia tai tämän lain nojal-
la annettuja säännöksiä rikotun tai rikotta-
van ja tarkastus on välttämätön tarkastuk-
sen kohteena olevien seikkojen selvittämi-
seksi. Asunnossa tarkastuksen saa suorittaa
vain viranomainen.

Sen estämättä, mitä yksityisen liike- ja
ammattitoimintaa, kirjanpitoa tai taloudel-
lista asemaa koskevien tai verotusta varten
annettujen tietojen salassapidosta taikka
henkilötietojen suojasta muualla säädetään,
toimielimellä on oikeus saada viranomaisil-
ta 1 momentissa mainitun tutkimuksen te-
kemiseksi välttämättömiä tietoja.

7 §

Avunantovelvollisuus

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Viranomainen, yhteisö ja tuensaaja on

velvollinen korvauksetta esittämään tarkas-
tusta suorittavalle todistuksen myöntävän
toimielimen edustajalle kaikki tarvittavat ti-
li- ja muut asiakirjat, joilla tarkoitetaan
myös automaattisen tietojenkäsittelyn avul-
la tai muulla vastaavalla tavalla luotua tai
säilytettyä vastaavaa aineistoa, sekä muu-
toinkin avustamaan tarkastuksessa.

7 a §

Tehtävissä noudatettava menettely

Tässä laissa säädettyjä tehtäviä suoritta-
vat henkilöt toimivat virkavastuulla. Lisäksi
tässä laissa säädettyjä tehtäviä suoritetta-
essa on noudatettava, mitä hallintomenette-
lylaissa (598/1982), kielilaissa (148/1922)
ja valtion virkamieslain (750/1994) 14 ja
15 §:ssä säädetään. Asiakirjojen ja toimin-
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nan julkisuudesta on voimassa, mitä viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetussa
laissa (621/1999) säädetään.

9 §

Ahvenanmaa

Tätä lakia sovelletaan myös Ahvenan-
maan maakunnassa sikäli kuin kysymys on
valtakunnan lainsäädäntövaltaan Ahvenan-
maan itsehallintolain (1144/91) nojalla kuu-
luvista asioista. Maaseutuelinkeinopiireille
ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisille
tällöin kuuluvat tehtävät hoitaa Ahvenan-
maan maakunnan lääninhallitus ja kunnan-
hallitukset tai kuntien maaseutuelinkeinovi-
ranomaiset

9 §

Ahvenanmaa

Tätä lakia sovelletaan myös Ahvenan-
maan maakunnassa sikäli kuin kysymys on
valtakunnan lainsäädäntövaltaan Ahvenan-
maan itsehallintolain (1144/1991) nojalla
kuuluvista asioista. Työvoima- ja elinkeino-
keskuksille ja kuntien maaseutuelinkeinovi-
ranomaisille tällöin kuuluvat tehtävät hoitaa
Ahvenanmaan maakunnan lääninhallitus ja
kunnanhallitukset tai kuntien maaseutuelin-
keino- ja elintarvikevalvontaviranomaiset.

11 §

Tarkemmat määräykset

Tarkemmat määräykset tämän lain täytän-
töönpanosta antaa maa- ja metsätalousmi-
nisteriö.

11 §

Tarkemmat säännökset

Maa- ja metsätalousministeriön asetuk-
sella voidaan antaa tarkempia säännöksiä
kiintiöiden, tukien, palkkioiden ja korvaus-
ten hakemis-, myöntämis- ja maksamisme-
nettelystä sekä maksamisedellytyksistä ja
muista vastaavanlaisista seikoista sekä nii-
den hoitoon liittyvistä tallennus-, suunni-
telma- ja seurantajärjestelmien teknisistä
yksityiskohdista sekä teknisluonteisesta val-
vonnasta siltä osin kuin Euroopan yhteisön
lainsäädännön täytäntöönpano sitä edellyt-
tää.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuk-
sella voidaan antaa tarkempia säännöksiä
myös maa- ja puutarhataloustuotteista,
eläimistä, rehuvalmisteista ja elintarvik-
keista sekä näiden valvonnasta. Tarkemmat
säännökset voivat koskea tuotantoa, käsitte-
lyä, merkitsemistä, kauppaa, maastavientiä,
maahantuontia, varastointia, jalostusta,
kuljetusta ja muuta niihin verrattavaa yksi-
tyiskohtaa, valvonnan vaatimien rekisterien
perustamista ja ylläpitoa sekä niihin liitty-
vää toiminnanharjoittajan ilmoitusvelvolli-
suutta sekä tarkastajien valtuuttamista siltä
osin kuin Euroopan yhteisön lainsäädännön
täytäntöönpano sitä edellyttää.
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Lisäksi maa- ja metsätalousministeriön
asetuksella voidaan tarvittaessa antaa tätä
lakia tarkempia säännöksiä Euroopan yh-
teisön säännöksissä jäsenvaltioiden päätet-
täväksi jätetyistä seikoista.

———

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu-
ta 200 .

———


