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Valtioneuvoston asetus

170/2012

Euroopan unionin kokonaan rahoittamien eläintukien valvonnasta annetun valtioneuvos-
ton asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2012

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan Euroopan unionin kokonaan rahoittamien eläintukien valvonnasta annetun valtio-

neuvoston asetuksen (592/2007) 2 §:n 9 kohta, 5 §:n 2 momentti, 9, 12 ja 13 §, sellaisina kuin
ne ovat, 2 §:n 9 kohta, 5 §:n 2 momentti ja 9 § asetuksessa 212/2011, 12 § osaksi asetuksessa
1842/2009 ja 13 § osaksi asetuksessa 418/2010, sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 212/2011, uusi 10 kohta seuraavasti:

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —

9) lammas- ja vuohirekisterillä lammas- ja
vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjes-
telmäasetuksen 3 artiklan 1 kohdan d alakoh-
dan ja eläintunnistusjärjestelmästä annetun
lain 2 luvun mukaista rekisteriä;

10) lammasluettelolla lammas- ja vuohi-
eläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmä-
asetuksen 5 artiklassa ja eläintunnistusjärjes-
telmästä annetun lain 3 luvussa tarkoitettua
lammas- ja vuohirekisteristä tulostettavaa
hallinnollista asiakirjaa sekä siihen lisättyjä
merkintöjä.

5 §

Paikalla tehtävä tarkastus

— — — — — — — — — — — — —
Elintarviketurvallisuusviraston hyväksy-

mistä teurastamoista ja Lapin aluehallintovi-
raston hyväksymistä poroteurastamoista,
joissa teurastetaan karitsoja, joista teuraska-

ritsan laatupalkkiota on haettu, on tarkastet-
tava vähintään 30 prosenttia. Tarkastuksen on
koskettava vähintään viiden prosentin otosta
teuraskaritsoista, jotka on teurastettu kysei-
sessä teurastamossa tarkastusta edeltäneiden
12 kuukauden aikana.
— — — — — — — — — — — — —

9 §

Nautojen korvamerkit

Valvonnassa on tarkastettava, että tilan
naudat on korvamerkitty siten kuin Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen 4 artik-
lassa, eläintunnistusjärjestelmästä annetussa
laissa sekä rekisteröintiasetuksessa säädetään.
Valvonnassa hyväksyttävästä naudasta sääde-
tään soveltamisasetuksen 63 artiklan 4 koh-
dan a ja aa alakohdassa.

12 §

Osto- ja myyntitositteet sekä muut asiakirjat

Rekistereihin ja eläinluetteloihin merkitty-
jen tietojen paikkansapitävyyden tarkastami-
sesta osto- ja myyntitositteiden sekä muiden
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asiakirjojen avulla säädetään soveltamisase-
tuksen 42 artiklan 2 ja 3 kohdassa.

Osto- ja myyntitositteeseen merkityn osto-
tai poistopäivän on oltava sama kuin nauta-
eläin- tai lammasluetteloon merkitty ja nauta-
tai lammas- ja vuohirekisteriin ilmoitettu
päivä, ja tositteessa on oltava eläimen EU-
tunnus.

13 §

Pitoaika ja -paikka

Valvonnassa on tarkastettava, että uuhi-
palkkiota koskeva uuhen pitoaika on toteutu-
nut. Valvonnassa on tarkastettava, että uuhet
ovat pitoaikana hakemuksessa tai siirtoilmoi-
tuksessa ilmoitetussa pitopaikassa. Eläin on

hylättävä, jos se ei ole pitoaikana hakemuk-
sessa tai siirtoilmoituksessa ilmoitetussa pito-
paikassa. Eläintä ei kuitenkaan hylätä sovel-
tamisasetuksen 63 artiklan 3 a kohdassa tar-
koitetussa tapauksessa.

Valvonnassa on tarkastettava, että naudat
ovat nautarekisteriin ilmoitetussa pitopai-
kassa. Eläin on hylättävä, jos se ei ole ilmoi-
tetussa pitopaikassa. Eläintä ei kuitenkaan
hylätä soveltamisasetuksen 63 artiklan 3 a
kohdassa tarkoitetussa tapauksessa.

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä
huhtikuuta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimiin.

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen
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