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195/2013

maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 16 a §,

sellaisena kuin se on laissa 1446/2006,
muutetaan 5 §, 9 §:n 4 momentti, 16 §:n 2 momentti ja 25 §, sellaisina kuin niistä ovat 9 §:n

4 momentti laissa 1446/2006 ja 25 § osaksi laeissa 430/2007 ja 1489/2009, sekä
lisätään lakiin siitä lailla 1446/2006 kumotun 26 §:n tilalle uusi 26 § seuraavasti:

5 §

Muiden säännösten soveltaminen

Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään,
tuen myöntämisessä, maksamisessa, takaisin-
perinnässä, oikaisussa, valvonnassa ja muu-
toksenhaussa noudatetaan maatalouden tu-
kien toimeenpanosta annettua lakia
(192/2013).

9 §

Kasvintuotannon tuet

— — — — — — — — — — — — —
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella

säädetään viljelykseen soveltuvan pellon
määritelmästä, perus- ja kasvulohkojen mää-
rittelystä ja minimikoosta, hallinta-ajasta,
paikkakunnan tuotanto-olosuhteiden mukai-
sesta viljelytavasta sekä kesannon ja muun
viljelemättömän pellon hoitovaatimuksista.

16 §

Yleiset alentamisperusteet

— — — — — — — — — — — — —
Tukihakemus hylätään, jos tuen hakija tai

tämän edustaja estää paikalla tehtävän tarkas-
tuksen toteuttamisen.
— — — — — — — — — — — — —

25 §

Tukihakemuksen peruuttaminen

Tukihakemuksen peruuttamisesta on il-
moitettava kirjallisesti tukihakemusta käsitte-
levälle toimivaltaiselle viranomaiselle. Jos
valvonnasta on jo ilmoitettu hakijalle ja suo-
ritetusta valvonnasta aiheutuu valvontaseu-
raamuksia, tukihakemusta ei voida peruuttaa.
Muussa tapauksessa takarajana peruutuksen
tekemiselle on ensimmäinen kyseessä olevan
hakemuksen mukainen maksatustapahtuma.
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Peruutus voi koskea koko tukihakemusta
tai osaa hakemuksesta. Useamman hakuker-
ran tuessa hakija voi peruuttaa yhden tuki-
haun 1 momentissa säädetyin rajoituksin.
Kasvintuotannon tukihakemusta ei voida pe-
ruuttaa tallennusilmoituksen lähettämisen jäl-
keen, jos tallennusilmoituksessa olevasta vir-
heestä aiheutuu seuraamus. Kasvintuotannon
tukea koskevan hakemuksen peruutus voi-
daan tehdä myös lohkokohtaisesti.

26 §

Asiakirjojen säilyttäminen

Hakijan on säilytettävä tukien hakemiseen
liittyvät sellaiset alkuperäiset asiakirjat, joita
ei toimiteta tuen myöntävälle viranomaiselle
tukihakemuksen liitteenä hakuvuoden ja sitä
seuraavien neljän kalenterivuoden ajan.

Maaseutuvirasto voi antaa tarkempia mää-
räyksiä 1 momentissa tarkoitetuista säilytettä-
vistä asiakirjoista.

Tämä laki tulee voimaan 19 päivänä maa-
liskuuta 2013.
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