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maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain (999/2012) 1 ja 3 §, 4 §:n

3 momentti, 13 §, 14 §:n 3 momentti, 22 §:n 3 momentti, 26 §:n 2 momentti, 38 §:n 1
momentti, 49 §:n 1 momentti, 50 §, 51 §:n 2 momentin 1 kohta ja 3 momentti, 52 §:n 1
momentti, 53 §:n 1 ja 3 momentti, 54 ja 56—58 §, 60 §:n 1 momentti, 63 §, 64 §:n 3 momentti,
79 §, 87 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohta ja 3 momentti ja 90 §:n 1 ja 3 momentti sekä

lisätään 2 §:ään uusi 2 momentti, lakiin uusi 3 a luku, 32 a §, 7 a luku, 58 a—58 g, 85 a ja
86 a—86 d § sekä 87 §:n 1 momenttiin uusi 4 kohta ja 88 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

Tässä laissa säädetään Euroopan unionin
(EU) yhteisen maatalouspolitiikan mukaisen
maataloustuotteiden yhteisen markkinajärjes-
telyn täytäntöönpanosta.

Tätä lakia ei sovelleta elintarvikkeisiin, al-
koholijuomiin eikä alkoholivalmisteisiin siltä
osin kuin niistä säädetään muussa laissa.

2 §

Suhde muuhun lainsäädäntöön

— — — — — — — — — — — — —
Tämän lain nojalla hyväksyttyjen tuottaja-

organisaatioiden sopimusten, päätösten ja
menettelytapojen hyväksyttävyydestä, hyväk-
syttävyyden arvioinnista ja näissä asioissa
toimivaltaisesta viranomaisesta säädetään
maataloustuotteiden yhteisestä markkinajär-
jestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o

992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o
1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoami-
sesta annetun Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetuksen (EU) N:o 1308/2013, jäl-
jempänä markkinajärjestelyasetus, 206 ja 209
artiklassa ja kilpailulaissa (948/2011).

3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) horisontaaliasetuksella yhteisen maata-

louspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja
seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o
352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98,
(EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja
(EY) N:o 485/2008 kumoamisesta annettua
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta
(EU) N:o 1306/2013;

2) vanhalla markkinajärjestelyasetuksella
maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä
ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista eri-
tyissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjeste-
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lyjä koskeva asetus) annettua neuvoston ase-
tusta (EY) N:o 1234/2007;

3) EU:n markkinajärjestelylainsäädän-
nöllä markkinajärjestelyasetusta, horisontaa-
liasetusta sekä niiden ja vanhan markkinajär-
jestelyasetuksen nojalla annettua EU:n lain-
säädäntöä;

4) EU:n hampputuotteiden tuontilainsää-
dännöllä markkinajärjestelyasetuksen 189 ar-
tiklan ja horisontaaliasetuksen 64 artiklan
sekä kuiduntuotantoon tarkoitetun pellavan ja
hampun yhteisestä markkinajärjestelystä an-
netun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1673/2000 yksityiskohtaisista soveltamis-
säännöistä annetun komission asetuksen (EY)
N:o 507/2008 säännöksiä;

5) EU:n tuonti- ja vientitodistuslainsää-
dännöllä markkinajärjestelyasetuksen III
osan I luvun ja sen täytäntöönpanosta anne-
tun sekä vanhan markkinajärjestelyasetuksen
nojalla annetun tuonti- ja vientitodistuksia
koskevan EU:n lainsäädännön säännöksiä;

6) vientituella markkinajärjestelyasetuk-
sen III osan VI luvussa sekä tiettyihin maata-
loustuotteiden valmistuksessa tuotettuihin ta-
varoihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1216/2009 III luvussa tarkoitettua tuotteiden
viennille EU:n ulkopuolelle myönnettävää tu-
kea;

7) vientitukiasetuksella maataloustuottei-
den vientitukijärjestelmän soveltamista kos-
kevista yhteisistä yksityiskohtaisista sään-
nöistä annettua komission asetusta (EY) N:o
612/2009;

8) soveltamisasetuksella tietyistä yhteisön
tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista
säännöksistä annettua komission asetusta
(ETY) N:o 2454/93;

9) eläinkuljetusten vientitukiasetuksella
yksityiskohtaisten sääntöjen säätämisestä
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007
nojalla elävien nautaeläinten hyvinvointia
kuljetuksen aikana koskevien, vientitukia
myönnettäessä noudatettavien vaatimusten
osalta annettua komission asetusta (EU) N:o
817/2010;

10) tuottajalla horisontaaliasetuksen 2 ar-
tiklassa tarkoitettua viljelijää;

11) tuottajaorganisaatiotuella markkina-
järjestelyasetuksen II osan I osaston II luvun

3 jaksossa tarkoitettua yhteisön taloudellista
tukea hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorga-
nisaatioille;

12) EU:n hedelmä- ja vihannesasetuksella
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 so-
veltamista koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä he-
delmä- ja vihannesjalostealan osalta annettua
komission täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o
543/2011;

13) mehiläishoitotuella markkinajärjeste-
lyasetuksen 55 artiklassa tarkoitettua EU:n
varoista myönnettävää mehiläishoito-ohjel-
mien rahoitustukea;

14) yksityisen varastoinnin tuella markki-
najärjestelyasetuksen II osan I osaston I lu-
vun 3 jaksossa tarkoitettua yksityiselle varas-
toinnille myönnettävää tukea;

15) yksityisen varastoinnin asetuksella yk-
sityisen varastoinnin tuen myöntämistä kos-
kevista yhteisistä säännöistä eräiden maata-
loustuotteiden alalla annettua komission ase-
tusta (EY) N:o 826/2008;

16) koulumaitotuella markkinajärjestely-
asetuksen II osan I osaston II luvun 1 jakson
2 alajaksossa tarkoitettua tukea maitotuottei-
den toimittamiseksi koulujen oppilaille;

17) koulumaitoasetuksella neuvoston ase-
tuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä mai-
don ja tiettyjen maitotuotteiden toimittami-
seksi koulujen oppilaille myönnettävän yhtei-
sön tuen osalta annettua komission asetusta
(EY) N:o 657/2008;

18) luokitusasetuksella naudan-, sian- ja
lampaanruhojen yhteisön luokitusasteikkojen
soveltamista ja ruhojen hintaselvityksiä kos-
kevista yksityiskohtaisista säännöistä annet-
tua komission asetusta (EY) N:o 1249/2008;

19) EU:n ruhonluokituslainsäädännöllä
markkinajärjestelyasetuksen 10 artiklan ja
luokitusasetuksen säännöksiä;

20) EU:n sokerituotantolainsäädännöllä
markkinajärjestelyasetuksen II osan II osas-
ton II luvun 1 jakson sekä neuvoston asetuk-
sen (EY) N:o 318/2006 soveltamista koske-
vista yksityiskohtaisista säännöistä sokerin
sisämarkkinoiden ja kiintiöjärjestelmän hal-
linnoinnin osalta annetussa komission asetuk-
sessa (EY) N:o 952/2006 ja neuvoston ase-
tuksen (EY) N:o 318/2006 täytäntöönpanoa
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
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kiintiön ulkopuolisen tuotannon osalta soke-
rialalla annetun komission asetuksen (EY)
N:o 967/2006 säännöksiä;

21) vakuusasetuksella maataloustuotteiden
vakuusjärjestelmän soveltamista koskevien
yhteisten yksityiskohtaisten sääntöjen vahvis-
tamisesta annettua komission asetusta (ETY)
N:o 2220/85;

22) EU:n kauppanormilainsäädännöllä
markkinajärjestelyasetuksen 73—123, 147 ja
223 artiklan ja 230 artiklan 1 kohdan c ala-
kohdan ja horisontaaliasetuksen 59, 89 ja 90
artiklan ja niiden täytäntöönpanosta annetun
sekä vanhan markkinajärjestelyasetuksen no-
jalla annetun EU:n lainsäädännön maatalous-
tuotteiden kaupan pitämisen vaatimuksia ja
viinialan tuotteiden nimityksiä, merkintöjä,
valmistusmenetelmiä, rypälelajikkeita, tieto-
jen ilmoittamista, saateasiakirjojen käyttöä ja
tietojen kirjaamista sekä etyylialkoholiin liit-
tyviä vaatimuksia ja tietojen ilmoittamista
koskevia säännöksiä;

23) maksajavirastoasetuksella neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1290/2005 soveltamista
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
maksajavirastojen ja muiden elinten hyväksy-
misen sekä maataloustukirahaston ja maaseu-
turahaston tilien tarkastamisen ja hyväksymi-
sen osalta annettua komission asetusta (EY)
N:o 885/2006;

24) oliivialan tuotteilla markkinajärjeste-
lyasetuksen 1, 75 ja 78 artiklassa tarkoitettuja
oliiviöljyjä ja syötäväksi tarkoitettuja olii-
veja;

25) hedelmillä ja vihanneksilla markkina-
järjestelyasetuksen 1, 75 ja 76 artiklassa tar-
koitettuja hedelmiä ja vihanneksia, banaaneja
sekä hedelmä- ja vihannesjalosteita;

26) humala-alan tuotteilla markkinajärjes-
telyasetuksen 1, 75 ja 77 artiklassa ja liit-
teessä II tarkoitettua humalaa;

27) viinialan tuotteilla markkinajärjestely-
asetuksen 78 ja 81 artiklassa ja liitteessä II
tarkoitettuja viinialan tuotteita;

28) etyylialkoholilla markkinajärjestely-
asetuksen 1 artiklassa tarkoitettua maatalous-
peräistä etyylialkoholia;

29) vasikanlihalla markkinajärjestelyase-
tuksen liitteessä VII tarkoitettua enintään 12
kuukauden ikäisistä nautaeläimistä peräisin
olevaa lihaa;

30) maitotuotteilla markkinajärjestelyase-

tuksen 78 artiklassa tarkoitettua maitoa ja
mainitussa artiklassa tarkoitettuja maitotuot-
teita;

31) levitettävillä rasvoilla markkinajärjes-
telyasetuksen 1, 75 ja 78 artiklassa tarkoitet-
tuja levitettäviä rasvoja;

32) muna-alan tuotteilla markkinajärjeste-
lyasetuksen 1, 75 ja 78 artiklassa tarkoitettuja
munia lukuun ottamatta liitteessä II tarkoitet-
tuja siitosmunia;

33) siipikarjanliha-alan tuotteilla markki-
najärjestelyasetuksen 1, 75 ja 78 artiklassa
tarkoitettua siipikarjanlihaa ja liitteessä II tar-
koitettuja siipikarjanliha-alan tuotteita ja sii-
tosmunia;

34) EU:n interventiolainsäädännöllä
markkinajärjestelyasetuksen II osan I osaston
I luvun 1, 2 ja 4 jakson, horisontaaliasetuksen
7, 8, 58—60, 62 ja 64 artiklojen ja niiden
täytäntöönpanosta annetun sekä vanhan
markkinajärjestelyasetuksen nojalla annetun
maataloustuotteiden julkista varastointia kos-
kevan EU:n lainsäädännön säännöksiä.

4 §

Maaseutuviraston yleistoimivalta ja EU:n
lainsäädännössä tarkoitettu toimivaltainen

viranomainen

— — — — — — — — — — — — —
Maaseutuvirasto toimii horisontaaliasetuk-

sen 7 artiklassa tarkoitettuna maksajaviras-
tona.

3 a luku

Tuottajaorganisaatiot

12 a §

Tuottajaorganisaatioiden hyväksymistä
koskevat yhteiset säännökset

Maaseutuvirasto päättää tässä luvussa tar-
koitetun tuottajaorganisaation hyväksymi-
sestä hakemuksesta.

Hakijan on hakemuksessaan esitettävä sel-
vitys hyväksymisen edellytysten täyttymi-
sestä. Lisäksi on esitettävä selvitys tuotteista
tai tuoteryhmistä, joita hyväksyttävä toiminta
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koskee. Maaseutuvirasto voi antaa tarkempia
määräyksiä hakemuksessa esitettävistä tie-
doista ja käytettävistä lomakkeista.

Hyväksyminen on voimassa toistaiseksi,
jollei EU:n lainsäädännössä toisin säädetä.

12 b §

Tuottajaorganisaation hyväksymisen yleiset
edellytykset

Jos markkinajärjestelyasetuksessa edellyte-
tään tuottajaorganisaation hyväksymistä,
tuottajaorganisaatioksi hyväksytään osakeyh-
tiö tai osuuskunta, joka täyttää hyväksymisen
edellytyksiä koskevat EU:n markkinajärjeste-
lylainsäädännössä ja tässä luvussa säädetyt
vaatimukset ja jonka:

1) osakkaina tai jäseninä on toiminnalle
asetettujen tavoitteiden tehokkaan toteuttami-
sen kannalta riittävä määrä hyväksyttävän
toiminnan kohteena olevien tuotteiden tuotta-
jia (tuottajajäsen); ja

2) välityksellä kaupan pidetyn tuotannon
arvo tai määrä on toiminnalle asetettujen ta-
voitteiden tehokkaan toteuttamisen kannalta
ja hyväksyttävän toiminnan kohteena olevat
tuotteet ja tuottajajäsenten lukumäärä huomi-
oiden riittävä.

Tuottajajäsenten ja kaupan pidetyn tuotan-
non arvon vähimmäismäärää koskevista vaa-
timuksista sekä kaupan pidetyn tuotannon ar-
von laskemistavasta annetaan tarkempia
säännöksiä valtioneuvoston asetuksella EU:n
lainsäädännössä säädetyissä rajoissa.

12 c §

Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaa-
tion hyväksymisen erityiset edellytykset

Sen lisäksi, mitä 12 b §:ssä säädetään, he-
delmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaation
hyväksyminen edellyttää, että sillä on riittävä
henkilöstö, infrastruktuuri ja välineet tuotta-
jajäsentensä tuotannon keruun, lajittelun, va-
rastoinnin, pakkaamisen ja markkinoinnin
sekä keskitetyn taloushallinnon, kirjanpidon
ja laskutusjärjestelmän samoin kuin tuottaja-
jäsenten käyttöön tarjottavan teknisen avun ja
teknisten apuvälineiden järjestämiseksi. Mai-

nittuja seikkoja koskevista vaatimuksista voi-
daan antaa tarkempia säännöksiä valtioneu-
voston asetuksella EU:n lainsäädännössä sää-
detyissä rajoissa.

Tuottajaorganisaatio voi käyttää 1 momen-
tissa tarkoitettujen vaatimusten täyttämisessä
muuta toimijaa.

12 d §

Jäsenyys hedelmä- ja vihannesalan
tuottajaorganisaatiossa

Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorgani-
saatiossa voi tuottajajäsenien lisäksi olla
osakkaina tai jäseninä vähäisessä määrin
myös muita toimijoita, jotka sitoutuvat nou-
dattamaan tuottajaorganisaation sääntöjä.
Muu toimija ei kuitenkaan voi olla tukku- tai
vähittäiskaupan alalla taikka jakelualalla toi-
miva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.
Muiden toimijoiden enimmäismäärästä voi-
daan antaa tarkempia säännöksiä valtioneu-
voston asetuksella EU:n lainsäädännössä sää-
detyissä rajoissa.

Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorgani-
saatio voi säännöissään vahvistaa EU:n he-
delmä- ja vihannesasetuksessa tarkoitettua
tuottajajäsenen eroamisaikaa pidemmän mää-
räajan, joka voi kuitenkin olla enintään kuu-
den kuukauden pituinen.

Osakkaiden ja jäsenten äänivalta on järjes-
tettävä hedelmä- ja vihannesalan tuottajaor-
ganisaation säännöissä siten, että se varmis-
taa täysimääräisesti tuottajajäsenten vaikutus-
mahdollisuudet organisaation päätöksente-
ossa. Äänivaltaa koskevista vaatimuksista
voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtio-
neuvoston asetuksella EU:n lainsäädännössä
säädetyissä rajoissa.

12 e §

Hedelmä- ja vihannesalan suoramyynti

Hedelmä- ja vihannesalan tuottajajäsen voi
EU:n hedelmä- ja vihannesasetuksessa tar-
koitetulla tavalla myydä tuotteistaan suoraan
kuluttajille enintään 25 prosentin osuuden.
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12 f §

Maitoalan tuottajaorganisaation toimintaa
koskevat vaatimukset

Hyväksytyn maitoalan tuottajaorganisaa-
tion on toimitettava Maaseutuvirastolle vuo-
sittain tammikuun loppuun mennessä sen jä-
senmäärää ja kaupan pidetyn raakamaidon
määrää koskevat tiedot.

13 §

Vientituen hakemista koskeva ennakkoilmoi-
tus ja vientitukituotteiden asettaminen esille

Vientituen hakijan velvollisuudesta esittää
Tullille vientituen kohteena olevien tuottei-
den (vientitukituote) lastaamista ja vientituen
hakemista koskeva ennakkoilmoitus ja sen
määräajasta säädetään vientitukiasetuksessa.
Tulli voi antaa vientitukiasetuksessa sallittuja
määräyksiä siinä säädettyä määräaikaa myö-
häisemmästä määräajasta.

Ennakkoilmoituksessa on esitettävä vienti-
tukituotteita, lastauspaikkaa, lastausaikaa ja
kuljetusvälinettä koskevat tiedot. Tulli antaa
tarkempia määräyksiä ennakkoilmoituksessa
esitettävistä tiedoista EU:n lainsäädännössä
säädetyissä rajoissa.

Vientituen hakijan on asetettava vientituki-
tuotteet esille muista tuotteista erottuvalla ta-
valla siten, että tuotteet ja niiden kuljetus
voidaan tunnistaa ja tuotteet tarkastaa välittö-
mästi ennen ennakkoilmoituksessa esitettyä
lastauksen alkamisajankohtaa. Tulli voi antaa
tarkempia määräyksiä tuotteiden esille asetta-
misen tavasta EU:n lainsäädännössä sääde-
tyissä rajoissa.

14 §

Vientitukituotteita koskeva vienti-ilmoitus ja
vientitukihakemus

— — — — — — — — — — — — —
Tukihakemus on esitettävä Tullille siten,

että Tullilla on ennen ennakkoilmoituksessa
ilmoitettua lastausajankohtaa riittävästi aikaa
hakemuksen käsittelyyn ja tuotteiden tarkas-
tamisen tarpeellisuuden arviointiin. Tulli voi
antaa tarkempia määräyksiä hakemuksen
määräajasta.
— — — — — — — — — — — — —

22 §

Tuottajaorganisaatiotuen kustannusten
tukikelpoisuus ja tuen enimmäismäärä

— — — — — — — — — — — — —
Tuottajaorganisaatiotuen enimmäismäärän

korottamisen edellytyksistä säädetään mark-
kinajärjestelyasetuksen 34 artiklassa. Asetuk-
sen 34 artiklan mukaisen, tuen enimmäismää-
rän korottamisen edellytyksenä olevan alle 20
prosentin markkinaosuuden täyttämisestä
säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuk-
sella.

26 §

Mehiläishoito-ohjelma ja mehiläishoitotuen
tukikelpoiset toimenpiteet

— — — — — — — — — — — — —
Toimenpiteistä, joihin mehiläishoitotukea

voi saada, säädetään markkinajärjestelyase-
tuksen 55 artiklassa. Tukikelpoisista toimen-
piteistä ja niitä koskevista vaatimuksista an-
netaan tarkempia säännöksiä valtioneuvoston
asetuksella EU:n lainsäädännössä säädetyissä
rajoissa.

Koulumaitotuki

32 a §

Koulumaitotuen kansallinen strategia

Markkinajärjestelyasetuksessa tarkoitetun
koulumaitotukeen liittyvän kansallisen strate-
gian laatii maa- ja metsätalousministeriö.

38 §

Ruhonluokitusasteikot

Teurastamon velvollisuudesta luokittaa
nautaeläinten ja sian ruhot ja luokituksessa
käytettävästä ruhonluokitusasteikosta sääde-
tään markkinajärjestelyasetuksessa. Velvolli-
suutta ei sovelleta, jos kyse on luokitusase-
tuksen 5 artiklassa tai 20 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetusta luokituksesta.
— — — — — — — — — — — — —
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7 a luku

Kaupan pitämisen vaatimukset

46 a §

Kaupan pitämisen vaatimukset

EU:n kauppanormilainsäädännössä sääde-
tään kaupan pitämisen vaatimuksista, jotka
voivat koskea maataloustuotteiden teknisiä
määritelmiä, nimityksiä, luokittelua, esillepa-
noa, merkintöjä, pakkaamista, ulkonäköä,
koostumusta, ominaisuuksia, käsittelyä, alku-
perää, tuotantopaikkaa, tuotantomenetelmiä,
tuotannossa käytettäviä aineita, säilytystä, va-
rastointia, kuljetusta, toimittamista, asiakir-
joja ja varmentamismenettelyä sekä aineiden
käytön tai menetelmien rajoituksia, toimijan
tunnistamista, rekisteröintiä, tietojen kirjaa-
mista, ilmoitusvelvollisuutta ja määräaikoja.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
EU:n kauppanormilainsäädännössä sallittuja
tai edellytettyjä 1 momentissa tarkoitettuja
vaatimuksia koskevia tarkempia säännöksiä
vähäisistä täydennyksistä, jotka ovat tarpeen
kaupan pitämisen vaatimusten noudattamisen
tai kuluttajien tai viranomaisten riittävän tie-
donsaannin varmistamiseksi, sekä sellaisista
vähäisistä poikkeuksista, jotka eivät vaaranna
tuotteiden riittävää laatua, muiden kaupan pi-
tämisen vaatimusten noudattamista eikä ku-
luttajien ja viranomaisten riittävää tiedon-
saantia.

46 b §

Kaupan pitämisen vaatimuksiin liittyvissä
hakemuksissa ja ilmoituksissa toimivaltainen

viranomainen

Jos kaupan pitämisen vaatimusten koh-
teena olevan toimijan on EU:n kauppanormi-
lainsäädännön tai tämän lain nojalla tehtävä
EU:n ulkopuolelta tapahtuvaan tuontiin tai
muista EU:n jäsenvaltioista tuotavien tuottei-
den Suomessa tapahtuvaan ensimmäiseen
purkamiseen liittyvä hakemus tai ilmoitus, se
on toimitettava Tullille, kun kyse on:

1) oliivialan tuotteista;
2) hedelmistä tai vihanneksista;
3) humala-alan tuotteista; tai
4) viinialan tuotteista.

Hakemus ja ilmoitus on toimitettava Sosi-
aali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviras-
tolle, jos kyse on:

1) viinialan tuotteista eikä kyse ole 1 mo-
mentissa tarkoitetusta tuonnista; tai

2) etyylialkoholista.
EU:n kauppanormilainsäädännössä tarkoi-

tettua muna-alan tuotteiden pakkaamon lupaa
ja pakkaamon toimintaa koskeva hakemus tai
ilmoitus on toimitettava kunnan elintarvike-
valvontaviranomaiselle.

Muissa kuin 1—3 momentissa tarkoite-
tuissa tapauksissa hakemus ja ilmoitus on
toimitettava Elintarviketurvallisuusvirastolle,
jollei tässä laissa toisin säädetä.

Tässä pykälässä tarkoitettu viranomainen
käsittelee ja tarvittaessa ratkaisee hakemuk-
sessa ja ilmoituksessa tarkoitetun asian.

46 c §

Kaupan pitämisen vaatimuksiin liittyvät hy-
väksymiset, todistukset, luvat ja vapautukset

Kaupan pitämisen vaatimusten noudatta-
misesta vastaaville toimijoille myönnettävistä
hyväksymisistä, todistuksista, luvista ja va-
pautuksista sekä niiden myöntämisen edelly-
tyksistä säädetään EU:n kauppanormilainsää-
dännössä. Hyväksymiset, todistukset, luvat ja
vapautukset myöntää edellytykset täyttäville
toimijoille hakemuksesta 46 b §:ssä tarkoi-
tettu toimivaltainen viranomainen. Muna-
alan tuotteiden pakkaamon lupa myönnetään
kuitenkin ilman erillistä hakemusta eläintun-
nistusjärjestelmästä annetussa laissa
(238/2010) tarkoitetun rekisteröinnin yhtey-
dessä. Elintarviketurvallisuusvirasto antaa
pakkaamolle EU:n kauppanormilainsäädän-
nössä tarkoitetun tunnuksen.

EU:n kauppanormilainsäädännössä sallitun
hyväksymisen, todistuksen, luvan tai vapau-
tuksen myöntämistä koskevan järjestelmän
soveltamisesta voidaan säätää valtioneuvos-
ton asetuksella, jos järjestelmän soveltaminen
ei vaaranna tuotteiden laatua ja seurantaa
eikä kuluttajien riittävää tiedonsaantia.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä EU:n kauppanormilain-
säädännössä sallituista sellaisista kaupan pi-
tämisen vaatimuksia koskevista vähäisistä
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täydennyksistä, jotka ovat tarpeen hyväksy-
misen, todistuksen, luvan tai vapautuksen
kohteena olevaa toimintaa koskevien vaati-
musten noudattamisen varmistamiseksi.
Säännökset voivat koskea toimintaan liittyviä
tuotteiden käsittelyssä käytettäviä laitteita, il-
moitettavia ja kirjattavia tietoja, ilmoitusten
määräaikoja, järjestelmän kohteena olevien
toimijoiden ja tuotteiden määrittelyä, tarkas-
tuksia, hakijalta edellytettävää asiantunte-
musta sekä muita vastaavantyyppisiä vaati-
muksia.

Myönnetty hyväksyminen, todistus, lupa ja
vapautus on voimassa toistaiseksi, jollei
EU:n lainsäädännössä toisin säädetä. Niihin
liittyviin muutoksiin, selvityksiin, korjauske-
hotukseen, huomautukseen, peruuttamiseen
ja uudelleen voimaan saattamiseen sovelle-
taan, mitä kyseisistä seikoista hyväksymisen
osalta 81—84 §:ssä säädetään.

46 d §

Hedelmiä ja vihanneksia koskevien tietojen
ilmoittaminen

EU:n kauppanormilainsäädännössä sääde-
tään niistä hedelmistä ja vihanneksista, joita
koskevat kaupan pitämisen vaatimukset, sekä
velvollisuudesta ilmoittaa ennakolta niiden
kaupan pitämisestä. Velvollisuutta sovelle-
taan tuotteita Suomessa kaupan pitäviin toi-
mijoihin riippumatta näiden sijoittautumis-
valtiosta. Tiedot on ilmoitettava Elintarvike-
turvallisuusvirastolle.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
EU:n kauppanormilainsäädännön sallimia
säännöksiä ilmoitusvelvollisuudesta vapau-
tettavista toimijoista, jos kaupan pitäminen
rajoittuu tuotteiden kuljetuksiin tai vähittäis-
myyntiin ja jos kaupan pitämisen vaatimusten
noudattaminen ei vapautuksen johdosta vaa-
rannu.

Ilmoitettavia tietoja ovat toimijan yksilöi-
miseen tarvittavat tiedot ja kaupan pidettyjen
tuotteiden laji sekä kaupan pitämisen paikka
ja laajuus. Ilmoitettavista tiedoista voidaan
antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston
asetuksella EU:n lainsäädännössä säädetyissä
rajoissa.

46 e §

Viinialan tuotteita koskevien tietojen
ilmoittaminen

Viinialan tuotteita varastoivien toimijoiden
ilmoitusvelvollisuudesta, ilmoitettavista tie-
doista ja ilmoitusten määräajoista säädetään
EU:n kauppanormilainsäädännössä. Tiedot
on ilmoitettava Sosiaali- ja terveysalan lupa-
ja valvontavirastolle.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä ilmoitettavista tiedoista
sekä EU:n kauppanormilainsäädännössä salli-
tuista sellaisista ilmoitusvelvollisuutta koske-
vista poikkeuksista, jotka eivät vaaranna tuot-
teiden valvontaa eivätkä jäsenvaltion ilmoi-
tusvelvollisuutta.

46 f §

Etyylialkoholia koskevien tietojen
ilmoittaminen

EU:n kauppanormilainsäädännössä tarkoi-
tettua etyylialkoholia tuottavan, myyvän tai
varastoivan toimijan on ilmoitettava tuotan-
toa, myyntiä ja varastoja koskevat tiedot So-
siaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviras-
tolle. Ilmoitusvelvollisista toimijoista ja il-
moitettavista tiedoista voidaan antaa tarkem-
pia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella
EU:n lainsäädännössä säädetyissä rajoissa.

Tiedot on ilmoitettava hyvissä ajoin ennen
EU:n kauppanormilainsäädännössä säädettyä
jäsenvaltiota koskevaa tietojen toimittamisen
määräaikaa. Ilmoitusten määräajasta anne-
taan tarkempia säännöksiä valtioneuvoston
asetuksella EU:n lainsäädännössä säädetyissä
rajoissa.

Etyylialkoholin tuontia ja vientiä koske-
vien tietojen toimittamisesta EU:n toimieli-
mille vastaa Tulli.

46 g §

Kaupan pitämiseen liittyvien tietojen
rekisteröiminen, käyttö ja luovuttaminen

EU:n kauppanormilainsäädännön ja tämän
lain nojalla viranomaiselle toimitettujen kau-
pan pitämisen vaatimusten kohteena olevia
toimijoita koskevien tietojen rekisteriin mer-
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kitsemisestä, käytöstä ja luovuttamisesta vas-
taa 46 b ja 46 d—46 f §:ssä tarkoitettu kau-
pan pitämisen vaatimuksiin liittyvissä hake-
muksissa ja ilmoituksissa toimivaltainen vi-
ranomainen. Kunnan viranomaiselle toimitet-
tujen tietojen osalta näistä tehtävistä vastaa
kuitenkin Elintarviketurvallisuusvirasto, jolle
kunnan viranomaisen on toimitettava kyseiset
tiedot.

Tietojen rekisteriin merkitsemisestä, käy-
töstä ja luovuttamisesta säädetään maaseutue-
linkeinohallinnon tietojärjestelmästä anne-
tussa laissa. Tullille toimitettujen tietojen re-
kisteriin merkitsemisestä, käytöstä ja luovut-
tamisesta säädetään kuitenkin tullilain
22 §:ssä. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja val-
vontavirastolle toimitettujen tietojen rekiste-
riin merkitsemiseen, käsittelyyn ja luovutta-
miseen sovelletaan alkoholilain (1143/1994)
44 §:n 2 ja 3 momenttia ja 45 §:ää sen estä-
mättä, mitä 44 §:n 2 momentissa säädetään
rekisterin pitämisestä alkoholilaissa tarkoitet-
tujen lupa-asioiden käsittelyä ja valvontaa
sekä alkoholitilastointia varten.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu rekisteriin
merkitsemisestä vastaava viranomainen vas-
taa tietojen toimittamisesta EU:n toimieli-
mille EU:n kauppanormilainsäädännössä
edellytetyllä tavalla, jollei tässä laissa toisin
säädetä.

EU:n kauppanormilainsäädännössä tarkoi-
tettuihin siipikarjan poikasiin liittyvien laitos-
ten ja hautomojen rekisteröimisestä säädetään
eläintunnistusjärjestelmästä annetussa laissa.

49 §

Tarkastusten yleinen ohjaus, tarkastuskohtei-
den valinta, yleiset tarkastusmenettelyt ja

tarkastuksista raportointi

Tarkastuksia ja niihin liittyvää raportointia
koskevasta yleisestä ohjauksesta vastaa hinta-
selvityksiä, ruhonluokitusta ja kaupan pitämi-
sen vaatimuksia lukuun ottamatta Maaseutu-
virasto. Hintaselvityksiin ja ruhonluokituk-
seen liittyvien tarkastusten osalta yleisestä
ohjauksesta vastaa maa- ja metsätalousminis-
teriö.
— — — — — — — — — — — — —

50 §

Hakemusten ja ilmoitusten tarkastukset

Maaseutuvirasto tarkastaa hakemukseen ja
ilmoitukseen liittyvät tuen myöntämisen ja
maksamisen edellytyksiä sekä muun hake-
muksessa tai ilmoituksessa tarkoitetun toi-
menpiteen edellytyksiä koskevat tiedot.
Vienti-ilmoituksen tarkastaa kuitenkin vienti-
tapahtuman yhteydessä Tulli. Kaupan pitämi-
sen vaatimuksiin liittyvät hakemukset ja il-
moitukset tarkastaa niiden käsittelystä tämän
lain 46 b ja 46 d—46 f §:n mukaisesti vas-
taava viranomainen.

51 §

Varastointiin liittyvät tarkastukset

— — — — — — — — — — — — —
Interventiovarastoinnin aikana varastojen,

varastointiolosuhteiden ja varastointimenette-
lyjen sekä varastoitujen tuotteiden määrän,
laadun, pakkaustavan ja pakkausmerkintöjen
vaatimustenmukaisuuden tarkastaa EU:n in-
terventiolainsäädännössä edellytetyllä tavalla:

1) Tulli, jos varastoinnin kohteena on voi,
maitojauhe tai naudanliha;
— — — — — — — — — — — — —

Yksityiseen varastointiin käytettyjen tilo-
jen ja niiden varastointiolosuhteiden ja varas-
tointimenettelyjen sekä varastoitujen tuottei-
den määrän, laadun, pakkaustavan ja pakka-
usmerkintöjen vaatimustenmukaisuuden tar-
kastaa yksityisen varastoinnin asetuksessa
edellytetyllä tavalla Tulli.
— — — — — — — — — — — — —

52 §

Varastoitavien tuotteiden valmistajan
tarkastus

Elintarviketurvallisuusvirasto tarkastaa va-
rastoitavien tuotteiden valmistajan hyväksy-
mistä hakevien ja hyväksyttyjen varastoita-
vien tuotteiden valmistajien hyväksymisedel-
lytysten ja tuotannon vaatimustenmukaisuu-
den EU:n interventiolainsäädännössä ja yksi-
tyisen varastoinnin asetuksessa edellytetyllä
tavalla. Tulli tarkastaa hyväksyttyjen varastoi-
tavien tuotteiden valmistajien tuotantoa kos-
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kevan kirjanpidon vaatimustenmukaisuuden
EU:n interventiolainsäädännössä ja yksityisen
varastoinnin asetuksessa edellytetyllä tavalla.
— — — — — — — — — — — — —

53 §

Varastoon toimitettavien ja sieltä
poistettavien tuotteiden tarkastus

Maaseutuvirasto tarkastaa luuttomaksi lei-
kattavan naudanlihan, elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus viljatuotteiden ja Tulli mui-
den tuotteiden määrän, laadun, pakkaustavan
ja pakkausmerkintöjen vaatimustenmukai-
suuden tuotteiden interventiovarastoon ja yk-
sityisessä varastoinnissa käytettäviin tiloihin
toimittamisen yhteydessä EU:n interventio-
lainsäädännössä ja yksityisen varastoinnin
asetuksessa tarkoitetulla tavalla. Elintarvike-
turvallisuusvirasto kuitenkin ottaa ja tutkii
näytteet interventiovarastoon toimitettavasta
voista ja maitojauheesta sekä tutkii interven-
tiovarastoon toimitettavista viljatuotteista
otetut näytteet.
— — — — — — — — — — — — —

Tulli tarkastaa tuotteiden määrän, laadun,
pakkaustavan ja pakkausmerkintöjen vaati-
mustenmukaisuuden yksityisessä varastoin-
nissa käytettävistä tiloista poistamisen yhtey-
dessä yksityisen varastoinnin asetuksessa tar-
koitetulla tavalla. Maaseutuvirasto tarkastaa
luuttomaksi leikattavan naudanlihan, elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus vilja-
tuotteiden ja Tulli muiden tuotteiden määrän,
laadun, pakkaustavan ja pakkausmerkintöjen
vaatimustenmukaisuuden interventiovaras-
tosta poistamisen yhteydessä, jos tämä on
tarpeen tuotteiden vaatimustenmukaisuuden
varmistamiseksi.
— — — — — — — — — — — — —

54 §

Tuonnin ja viennin tarkastukset

Tulli tarkastaa tuonti- ja vientitodistusten,
tuonti- ja vienti-ilmoitusten ja muiden tuon-
nin ja viennin yhteydessä esitettävien asiakir-
jojen ja näihin liittyvien tuotteiden sekä vien-
titukituotteiden ja näihin liittyvien asiakirjo-
jen vaatimustenmukaisuuden tuotteiden tulli-

menettelyyn asettamisen yhteydessä ja sen
aikana, jollei tässä laissa toisin säädetä. Vi-
ranomaisesta, joka suorittaa nautaeläinten
vientituen myöntämisen edellytyksenä olevan
eläinkuljetusten vientitukiasetuksen 2 artik-
lassa tarkoitetun tarkastuksen, säädetään kui-
tenkin eläinten kuljetuksesta annetun lain
(1429/2006) 27 §:ssä.

Tullilla on tarkastuksen toimittamiseksi oi-
keus päästä varastoihin, tiloihin ja muihin
paikkoihin, missä tuotteita kuljetetaan, säily-
tetään tai lastataan, ja tarkastaa tuotteet sekä
tuotteita, tuotteiden haltijaa, muuta asian-
osaista ja kulkuneuvoa koskevat asiakirjat
tuotteiden ja niistä esitettyjen tietojen vaati-
mustenmukaisuuden varmistamisen edellyttä-
mässä laajuudessa. Tarkastusta ei kuitenkaan
saa suorittaa pysyväisluonteiseen asumiseen
käytettävässä tilassa. Eläinkuljetusten vienti-
tukiasetuksen 2 artiklassa tarkoitettuun tar-
kastukseen liittyvästä rajaeläinlääkärin tar-
kastusoikeudesta säädetään eläinten kuljetuk-
sesta annetun lain 28 §:ssä.

Tulli voi tarkastusten yhteydessä edellyttää
tuotteiden tarkastettavaksi asettamista ja pur-
kamista kulkuneuvosta ja asettaa tullivalvon-
nassa olevaan kulkuneuvoon tullisinetin. Tulli
voi estää tuotteiden tuonnin Suomen alueelle
tai viennin Suomesta, jos tuonti tai vienti
edellyttää EU:n markkinajärjestelylainsäädän-
nön nojalla tuonti- tai vientitodistusta eikä sitä
ole taikka jos tuonti edellyttää tuontitullin tai
maksun maksamista eikä sitä ole maksettu.

Jos vientituen hakija käyttää vientituen
kohteena olevien tuotteiden määräpaikkaan
saapumisen varmistamisessa eräitä Venäjän
federaation alueelle maanteitse vietäviä nau-
danliha- ja sianlihatoimituksia koskevasta tie-
dotusjärjestelmästä annetussa komission ase-
tuksessa (EY) N:o 2584/2000 tarkoitettua jär-
jestelmää, Tulli vastaanottaa, käsittelee ja
varmistaa kyseiset tiedot mainitussa asetuk-
sessa tarkoitetulla tavalla.

56 §

Hyväksyttyjen toimijoiden ja hintaselvityksiä
antavien toimijoiden tarkastukset

Tulli tarkastaa:
1) hyväksymistä hakevan sokerialan yri-

tyksen hyväksymisedellytysten täyttymisen
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sekä hyväksytyn sokerialan yrityksen hyväk-
symisedellytyksiä, tuotantokiintiötä, ilmoi-
tusvelvollisuutta, tuotantomaksuja, toimiala-
ja toimitussopimuksia ja sokerijuurikkaan vä-
himmäishintaa koskevien vaatimusten nou-
dattamisen EU:n sokerituotantolainsäädän-
nössä edellytetyllä tavalla;

2) hyväksymistä hakevan ja hyväksytyn
muonitusvaraston hyväksymisedellytysten
täyttymisen ja toiminnan vaatimustenmukai-
suuden.

Maaseutuvirasto tarkastaa:
1) hyväksymistä hakevan ja hyväksytyn

tarkastuslaitoksen hyväksymisedellytysten
täyttymisen ja toiminnan vaatimustenmukai-
suuden;

2) hyväksytyn hampun siementen tuojan
hyväksymisedellytysten täyttymisen ja toi-
minnan vaatimustenmukaisuuden;

3) hyväksymistä hakevan ja hyväksytyn
ruhonluokittajan hyväksymisedellytysten
täyttymisen ja toiminnan vaatimustenmukai-
suuden;

4) hintaselvityksen antamisesta vastaavan
toimijan ilmoitusvelvollisuuden kattaman toi-
minnan vaatimustenmukaisuuden;

5) hyväksymistä hakevan ja hyväksytyn
tuottajaorganisaation hyväksymisedellytysten
täyttymisen ja toiminnan vaatimustenmukai-
suuden.

Tullilla ja Maaseutuvirastolla on niille tä-
män pykälän nojalla kuuluvien tarkastusteh-
tävien hoitamiseksi oikeus päästä hyväksy-
mistä hakevan ja hyväksytyn toimijan hyväk-
symisen kohteena olevaa toimintaa koskeviin
tiloihin ja tarkastaa tuotteet, laitteet, asiakirjat
ja kirjanpito hyväksymisedellytysten täytty-
misen ja toiminnan vaatimustenmukaisuuden
varmistamisen edellyttämässä laajuudessa.
Jos hyväksytyn hampun siementen tuojan
tuomia hampun siemeniä käyttää muu kuin
hyväksytty hampun siementen tuoja, Maa-
seutuvirastolla on lisäksi oikeus päästä tuot-
teiden käyttäjän tiloihin ja tarkastaa edellä
mainitut seikat tuotteiden käytön vaatimus-
tenmukaisuuden valvonnan edellyttämässä
laajuudessa. Tarkastusta ei kuitenkaan saa
suorittaa pysyväisluonteiseen asumiseen käy-
tettävässä tilassa.

Maaseutuvirastolla on oikeus päästä hinta-
selvityksen antamisesta vastaavan toimijan ti-
loihin ja tarkastaa ilmoitusvelvollisuuden kat-

tamaan toimintaan liittyvät asiakirjat ja kir-
janpito ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen
ja ilmoitettujen tietojen oikeellisuuden var-
mistamisen edellyttämässä laajuudessa. Tar-
kastusta ei kuitenkaan saa suorittaa pysyväis-
luonteiseen asumiseen käytettävässä tilassa.

57 §

Tuotteiden käytön ja määräpaikan
tarkastukset

Jos EU:n markkinajärjestelylainsäädän-
nössä edellytetään interventiovarastosta pe-
räisin olevien tuotteiden tai vientituen koh-
teena olevien tuotteiden taikka muiden mark-
kinajärjestelyyn liittyvien tuotteiden käytön
tai määräpaikkaan saapumisen valvontaa tä-
hän tarkoitukseen vahvistetulla asiakirjalla tai
menettelyllä, Tulli tarkastaa kyseiset tuotteet
ja asiakirjat. Tulli voi antaa EU:n markkina-
järjestelylainsäädännössä sallittuja tuotteiden
käytön tai määräpaikkaan saapumisen todis-
tamisesta vastaavaa toimijaa koskevia tar-
kempia määräyksiä asiakirjoja koskevista vä-
häisistä täydennyksistä, jos nämä ovat tar-
peen tuotteiden käytön tai määräpaikkaan
saapumisen todistamiseksi.

Tullilla on oikeus päästä kuljetuksessa
käytettäviin kulkuneuvoihin ja tuotteiden
käyttöön ja määräpaikkaan liittyviin tiloihin
ja tarkastaa valvonnan kohteena olevat tuot-
teet sekä tuotteita ja niiden käyttöä ja kulje-
tusta koskevat asiakirjat EU:n markkinajär-
jestelylainsäädännössä tarkoitettujen kyseistä
menettelyä koskevien vaatimusten noudatta-
misen varmistamisen edellyttämässä laajuu-
dessa. Tarkastusta ei kuitenkaan saa suorittaa
pysyväisluonteiseen asumiseen käytettävässä
tilassa.

58 §

Kaupallisten asiakirjojen tarkastukset

Tulli tarkastaa EU:n markkinajärjestely-
lainsäädännössä tarkoitettua tukea tai muuta
korvausta saavan sekä hyväksytyn sokerialan
yrityksen horisontaaliasetuksessa tarkoitetut
kaupalliset asiakirjat.

Tullilla on oikeus päästä EU:n markkina-
järjestelylainsäädännössä tarkoitettua tukea
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tai muuta korvausta saavan toimijan ja hy-
väksytyn sokerialan yrityksen tiloihin ja tar-
kastaa tämän mainittuun toimintaan liittyvät
asiakirjat ja kirjanpito tuen tai korvauksen
myöntämisedellytysten tai maksun perustei-
den oikeellisuuden varmistamisen edellyttä-
mässä laajuudessa. Tarkastusta ei kuitenkaan
saa suorittaa pysyväisluonteiseen asumiseen
käytettävässä tilassa.

58 a §

Kaupan pitämisen vaatimuksiin liittyvät
Tullin tarkastukset

Tulli tarkastaa EU:n kauppanormilainsää-
dännössä tarkoitettujen toimijoiden toimin-
nan ja näiden hallinnassa olevien tuotteiden
ja asiakirjojen vaatimustenmukaisuuden mai-
nitussa lainsäädännössä tarkoitetulla tavalla
EU:n ulkopuolelta tapahtuvan tuonnin,
muista EU:n jäsenvaltioista tuotavien tuottei-
den Suomessa tapahtuvan ensimmäisen pur-
kamisen ja viennin yhteydessä, kun kyse on:

1) viinialan tuotteista;
2) oliivialan tuotteista;
3) hedelmistä ja vihanneksista;
4) humala-alan tuotteista.
Tulli tarkastaa lisäksi EU:n kauppanormi-

lainsäädännössä tarkoitettujen toimijoiden
toiminnan ja näiden hallinnassa olevien tuot-
teiden ja asiakirjojen vaatimustenmukaisuu-
den mainitussa lainsäädännössä tarkoitetulla
tavalla muilta osin, kun kyse on banaaneista,
rusinoista ja humala-alan tuotteista.

Tulli vastaa sille 46 b ja 46 c §:n nojalla
kuuluvan hyväksymisen, todistuksen, luvan
tai vapautuksen myöntämisedellytysten täyt-
tymisen varmistamiseksi tarvittavista tarkas-
tuksista.

58 b §

Kaupan pitämisen vaatimuksiin liittyvät
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja

valvontaviraston tarkastukset

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
rasto tarkastaa EU:n kauppanormilainsäädän-
nössä tarkoitettujen toimijoiden toiminnan ja
näiden hallinnassa olevien tuotteiden ja asia-
kirjojen vaatimustenmukaisuuden mainitussa

lainsäädännössä tarkoitetulla tavalla, kun
kyse on etyylialkoholista sekä viinialan tuot-
teista lukuun ottamatta 58 a §:ssä tarkoitet-
tuja tarkastuksia.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
rasto vastaa sille 46 b ja 46 c §:n nojalla
kuuluvan hyväksymisen, todistuksen, luvan
tai vapautuksen myöntämisedellytysten täyt-
tymisen varmistamiseksi tarvittavista tarkas-
tuksista.

58 c §

Kaupan pitämisen vaatimuksiin liittyvät
kuntien tarkastukset

Kunnan elintarvikevalvontaviranomainen
tarkastaa EU:n kauppanormilainsäädännössä
tarkoitettujen toimijoiden toiminnan ja näi-
den hallinnassa olevien tuotteiden ja asiakir-
jojen vaatimustenmukaisuuden mainitussa
lainsäädännössä tarkoitetulla tavalla, kun
kyse on:

1) vasikanlihasta lukuun ottamatta teuras-
tamossa ja niiden yhteydessä olevissa laitok-
sissa tehtäviä tarkastuksia;

2) maitotuotteista;
3) levitettävistä rasvoista;
4) muna-alan tuotteista lukuun ottamatta

tuotantotapoja koskevia vaatimuksia.
Tarkastustehtävien järjestämiseen kunnissa

sovelletaan, mitä niistä elintarvikelain
(23/2006) 32 §:ssä säädetään.

58 d §

Kaupan pitämisen vaatimuksiin liittyvät
Elintarviketurvallisuusviraston tarkastukset

Elintarviketurvallisuusvirasto tarkastaa
EU:n kauppanormilainsäädännössä tarkoitet-
tujen toimijoiden toiminnan ja näiden hallin-
nassa olevien tuotteiden ja asiakirjojen vaati-
mustenmukaisuuden mainitussa lainsäädän-
nössä tarkoitetulla tavalla siltä osin kuin kyse
ei ole 58 a—58 c §:ssä tarkoitetuista tarkas-
tuksista ja kyse on:

1) hedelmistä tai vihanneksista;
2) oliivialan tuotteista;
3) vasikanlihan tarkastuksesta teurasta-

mossa ja niiden yhteydessä olevissa laitok-
sissa;
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4) muna-alan tuotteiden tuotantotavoista;
5) siipikarjanliha-alan tuotteista;
6) maitotuotteiden, levitettävien rasvojen,

vasikanlihan, siipikarjanliha-alan tuotteiden
tai muna-alan tuotteiden tuonnista EU:n ulko-
puolelta, ensimmäisestä purkamisesta EU:n
jäsenvaltioista tuonnin yhteydessä tai vien-
nistä.

Elintarviketurvallisuusvirasto vastaa sille
46 b ja 46 c §:n nojalla kuuluvan hyväksymi-
sen, todistuksen, luvan tai vapautuksen
myöntämis-edellytysten täyttymisen varmis-
tamiseksi tarvittavista tarkastuksista.

Elintarviketurvallisuusvirasto toimii EU:n
kauppanormilainsäädännössä tarkoitettuna:

1) hedelmä- ja vihannesalan koordinointi-
viranomaisena; ja

2) vasikanliha-alan keskusviranomaisena.
Elintarviketurvallisuusvirasto voi lisäksi

suorittaa 58 c §:ssä tarkoitettuja tarkastuksia.

58 e §

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
käyttö apuna kaupan pitämisen vaatimusten

tarkastuksissa

Elintarviketurvallisuusvirasto voi käyttää
kaupan pitämisen vaatimuksiin liittyvissä tar-
kastuksissa apunaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksia, kun kyse on:

1) hedelmistä tai vihanneksista;
2) muna-alan tuotteiden tuotantotavoista;
3) siipikarjanliha-alan tuotteiden tuotanto-

tapaa koskevista vapaaehtoisista merkin-
nöistä.

58 f §

Kaupan pitämisen vaatimusten tarkastuksiin
liittyvä ohjaus, raportointi ja tietojen käyttö

Kaupan pitämisen vaatimusten tarkastusten
suunnitteluun, ohjaukseen, arviointiin ja ra-
portointiin sovelletaan, mitä niistä elintarvi-
kelain 30, 31, 47, 48 ja 52 §:ssä säädetään.
Tarkastuksissa voidaan salassapitosäännösten
estämättä käyttää ja niitä varten voidaan luo-
vuttaa elintarvikelain mukaisissa tarkastuk-
sissa saatuja tietoja.

58 g §

Tarkastusoikeus kaupan pitämisen
vaatimuksiin liittyvissä tarkastuksissa

Kaupan pitämisen vaatimusten noudatta-
misen tarkastuksista vastaavilla ja tarkastuk-
sissa apuna käytettävillä viranomaisilla on
oikeus päästä kaupan pitämisen vaatimusten
noudattamisesta vastaavan toimijan tuottei-
den valmistukseen, kaupan pitämiseen, varas-
tointiin ja kuljetukseen käyttämiin tiloihin ja
tarkastaa kaupan pitämisen vaatimusten alai-
set tuotteet ja niitä koskevat asiakirjat ja kir-
janpito kaupan pitämisen vaatimusten nou-
dattamisen varmistamisen edellyttämässä laa-
juudessa. Tuontia ja vientiä koskevien tarkas-
tusten osalta tarkastusoikeuteen sovelletaan
54 §:n säännöksiä. Tarkastusta ei kuitenkaan
saa suorittaa pysyväisluonteiseen asumiseen
käytettävässä tilassa.

60 §

Todentamisviranomaisen tarkastukset

Maatalouden tukien toimeenpanosta anne-
tun lain (192/2013) 39 §:ssä tarkoitettu to-
dentamisviranomainen voi maksajavirasto-
asetuksen 5 artiklassa säädetyn todistuksen
myöntämiseksi välttämättömien tutkimusten
tekemiseksi sekä muiden erikseen EU:n lain-
säädännössä todentamisviranomaisen tehtä-
väksi säädettyjen tarkastusten suorittamiseksi
tehdä tarkastuksia niissä viranomaisissa tai
yhteisöissä, jotka suorittavat maksajaviras-
tolle säädettyjä tehtäviä, taikka tuensaajan,
interventiovarastonpitäjän tai hyväksytyn so-
kerialan yrityksen luona.
— — — — — — — — — — — — —

63 §

Maa- ja metsätalousministeriön,
Maaseutuviraston ja tarkastusviranomaisen

tiedonsaantioikeus

Maa- ja metsätalousministeriöllä ja Maa-
seutuvirastolla sekä tämän luvun mukaisesti
tarkastuksista vastaavilla ja tarkastuksissa
apuna käytettävillä viranomaisilla on salassa-
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pitosäännösten estämättä oikeus saada mak-
sutta valtion ja kunnan viranomaiselta asian
käsittelemiseksi välttämättömiä hakijaa, tä-
män taloudellista asemaa ja liike- tai ammat-
titoimintaa tai muita tuen tai muun tässä
laissa tai EU:n markkinajärjestelylainsäädän-
nössä tarkoitetun asian käsittelemisen, tarkas-
tuksen suorittamisen tai raportoinnin toteutta-
misen kannalta merkityksellistä olosuhdetta
koskevia tietoja.

Maa- ja metsätalousministeriöllä ja Maa-
seutuvirastolla sekä tämän luvun mukaisesti
tarkastuksista vastaavilla ja tarkastuksissa
apuna käytettävillä viranomaisilla on salassa-
pitosäännösten estämättä oikeus saada mak-
sutta tässä laissa tai EU:n markkinajärjestely-
lainsäädännössä tarkoitettua toimintaa har-
joittavilta toimijoilta tässä laissa tai EU:n
markkinajärjestelylainsäädännössä tarkoite-
tun asian käsittelemisen, tarkastuksen suorit-
tamisen tai raportoinnin kannalta välttämättö-
mät asiakirjat ja tiedot.

64 §

Tarkastuksia ohjaavien viranomaisten ja
EU:n lainsäädännössä tarkoitettujen viran-

omaisten tarkastus- ja tiedonsaantioikeus

— — — — — — — — — — — — —
Mitä tässä luvussa säädetään tarkastuksesta

vastaavan viranomaisen tarkastus- ja tiedon-
saantioikeudesta, koskee myös horisontaali-
asetuksessa tarkoitettuja EU:n komission tar-
kastustehtäviä suorittavia henkilöitä. Vas-
taava tarkastus- ja tiedonsaantioikeus on
muilla EU:n lainsäädännössä tarkoitetuilla vi-
ranomaisilla, joiden tehtäviin kuuluu vastaa-
vanlaisia tarkastustehtäviä.

79 §

Viranomaiselle suoritettujen maksujen
palautus

Maaseutuviraston on palautettava väärin
perustein tai liikaa peritty maksu, takaisinpe-
ritty määrä tai seuraamusmaksu. Palautetta-
valle määrälle suoritetaan korkoa siten kuin
tullilain 39 §:ssä säädetään.

85 a §

Tuottajaorganisaatioihin liittyvät
hallinnolliset pakkokeinot

Jos tuottajaorganisaatio ei toimita EU:n
markkinajärjestelylainsäädännössä tai tämän
lain nojalla edellytettyjä tietoja määräajassa,
Maaseutuvirasto voi antaa tuottajaorganisaa-
tiolle määräyksen toimittaa puuttuvat tiedot
määräajassa. Maaseutuvirasto voi asettaa tie-
tojen toimittamista koskevan määräyksen
noudattamisen tehosteeksi uhkasakon. Uhka-
sakosta säädetään uhkasakkolaissa.

86 a §

Kaupan pitämisen vaatimusten vastaisuuden
poistaminen ja kaupan pitämisen kielto

Jos kaupan pitämisen vaatimusten noudat-
tamisesta vastaava toimija rikkoo tai laimin-
lyö kaupan pitämisen vaatimuksia koskevassa
EU:n kauppanormilainsäädännössä tai tässä
laissa tarkoitettuja tuotteiden kaupan pitämistä
koskevia vaatimuksia, vaatimusten noudatta-
misen tarkastuksesta vastaava tai tarkastuk-
sessa apuna käytettävä viranomainen voi an-
taa toimijalle määräyksen epäkohdan poista-
misesta välittömästi tai asettamassaan määrä-
ajassa, jollei EU:n lainsäädännössä toisin sää-
detä. Määräyksen kohteina olevia tuotteita ei
saa pitää kaupan, ennen kuin määräyksen
saanut toimija on korjannut epäkohdan ja
antanut määräyksen antaneelle viranomaiselle
selvityksen vaatimusten täyttymisestä.

Jos määräyksen saanut toimija ei poista
epäkohtaa välittömästi tai asetetussa määrä-
ajassa taikka jos epäkohtaa ei sen luonteesta
johtuen ole mahdollista poistaa, 1 momen-
tissa tarkoitetun viranomaisen on annettava
tuotteita kaupan pitävälle toimijalle kielto jat-
kaa kyseisten tuotteiden kaupan pitämistä,
jollei EU:n lainsäädännössä toisin säädetä.
Jos kyse on EU:n ulkopuolelta tuotavasta
tuotteesta, on toimijalle annettava tuotteen
maahantuontia koskeva kielto.

Kieltoa koskeva päätös on tehtävä viipy-
mättä. Päätöstä tehtäessä on pyrittävä siihen,
että tuotteen omistajan taloudellinen menetys
jää mahdollisimman pieneksi. Päätös koskee
koko tarkastettua erää siltä osin kuin se ei
täytä säädettyjä vaatimuksia, jollei EU:n lain-
säädännössä toisin säädetä.
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Viranomainen voi jättää antamatta kiellon,
jos tuote ei ole pilaantunut ja kyse on kulut-
tajien tiedonsaannin tai markkinoiden toimin-
nan kannalta vähäisestä seikasta.

86 b §

Kaupan pitämisen vaatimusten vastaisen
tuotteen käyttöä ja merkintöjä koskeva päätös

Jos EU:n kauppanormilainsäädännössä sal-
litaan kaupan pitämisen vaatimusten vastais-
ten tuotteiden käyttö muuhun mainitussa lain-
säädännössä säädettyyn tarkoitukseen, ky-
seisten tuotteiden tarkastuksesta vastaava tai
tarkastuksessa apuna käytettävä viranomai-
nen voi vaatimusten noudattamisesta vastaa-
van toimijan hakemuksesta hyväksyä tuot-
teen käytön tällaiseen tarkoitukseen.

Jos EU:n kauppanormilainsäädännössä sal-
litaan kaupan pitämisen vaatimusten vastais-
ten tuotteiden kaupan pitäminen lisämerkin-
nöin, kyseisten tuotteiden tarkastuksesta vas-
taava tai tarkastuksessa apuna käytettävä vi-
ranomainen voi vaatimusten noudattamisesta
vastaavan toimijan hakemuksesta hyväksyä
tuotteen kaupan pitämisen lisämerkinnöin.

Tässä pykälässä tarkoitetun päätöksen te-
kevän viranomaisen on asetettava kohtuulli-
nen määräaika, jonka kuluessa toimijan on
noudatettava päätöstä. Päätös on tehtävä vii-
vytyksettä. Päätöstä tehtäessä on pyrittävä
siihen, että tuotteen omistajan taloudellinen
menetys jää mahdollisimman pieneksi.

86 c §

Kaupan pitämisen vaatimusten vastaisuus ja
uhkasakko

Edellä 86 a §:ssä tarkoitetun kiellon antava
viranomainen voi asettaa kiellon tehosteeksi
uhkasakon. Uhkasakosta säädetään uhkasak-
kolaissa.

86 d §

Kunnan päätös hallinnollisten pakkokeinojen
käytöstä

Kunnassa hallinnollisten pakkokeinojen
käytöstä päättää kunnan määräämä lauta-
kunta tai muu monijäseninen toimielin.

Kunnanvaltuusto voi antaa lautakunnalle
tai toimielimelle oikeuden siirtää toimival-
taansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle tai
jaostolle tämän lain 86 a—86 c §:ssä tarkoi-
tettujen hallinnollisten pakkokeinojen osalta.

Tämän lain mukaan kunnalle kuuluvien 86
a—86 c §:ssä tarkoitettujen hallinnollisten
pakkokeinojen käyttämisestä päättää Elintar-
viketurvallisuusvirasto, jos asia koskee yhtä
kuntaa laajempaa aluetta. Elintarviketurvalli-
suusviraston on viipymättä ilmoitettava teke-
mästään päätöksestä asianomaisille kunnille.

87 §

Maataloustuotteiden markkinajärjestelysään-
nösten rikkominen

Joka tahallaan
— — — — — — — — — — — — —

2) harjoittaa luokitusasetuksessa tarkoitet-
tua ruhonluokitusta ilman 40 §:ssä tarkoitet-
tua hyväksymistä,

3) harjoittaa 12 §:ssä tarkoitettua hampun
siementen tuontia ilman mainitussa pykälässä
tarkoitettua hyväksymistä tai

4) rikkoo EU:n kauppanormilainsäädän-
nössä tai 46 a tai 46 d—46 f §:n nojalla
annetussa asetuksessa säädettyä määritelmää,
nimitystä, luokittelua, esillepanoa, merkintää,
pakkaamista, ulkonäköä, koostumusta, omi-
naisuutta, käsittelyä, alkuperää, tuotantopaik-
kaa, tuotantomenetelmää, tuotannossa käytet-
täviä aineita, säilytystä, varastointia, kulje-
tusta, toimittamista, asiakirjaa, varmentamis-
menettelyä, aineiden käytön tai menetelmien
rajoitusta, toimijan tunnistamista tai rekiste-
röitymistä, tietojen kirjaamista, ilmoitusvel-
vollisuutta tai määräaikaa koskevaa kaupan
pitämisen vaatimusta taikka 46 d tai 46 f §:ssä
säädettyä ilmoitusvelvollisuutta,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa
säädetä ankarampaa rangaistusta, maatalous-
tuotteiden markkinajärjestelysäännösten rik-
komisesta sakkoon.
— — — — — — — — — — — — —

Rangaistusta ei voida määrätä sille, jolle
on samasta teosta määrätty 75 §:ssä tarkoi-
tettu seuraamusmaksu. Rangaistukseen tuo-
mitsematta voidaan jättää se, jolta on samasta
perusteesta johtuen peritty tukea takaisin tai
jolle on asetettu 85, 85 a tai 86 c §:ssä tarkoi-
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tettu uhkasakko taikka jota koskeva hyväksy-
minen on peruutettu eikä toimintaa ole pe-
ruuttamisesta johtuen jatkettu.

88 §

Viittaus rikoslakiin

— — — — — — — — — — — — —
Rangaistus markkinointirikoksesta sääde-

tään rikoslain 30 luvun 1 §:ssä.

90 §

Muutoksenhaku

Maa- ja metsätalousministeriön, maa- ja
metsätalousministeriön tietopalvelukeskuk-
sen, Elintarviketurvallisuusviraston, Sosiaali-
ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ja
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
tekemään päätökseen saa hakea muutosta va-
littamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallin-

tolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Tul-
lin tekemään päätökseen haetaan muutosta
siten kuin tullilaissa säädetään. Kunnan vi-
ranhaltijan ja toimielimen tekemää päätöstä
koskevaan muutoksenhakuun sovelletaan,
mitä elintarvikelain 74 §:ssä säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

Muilta osin muutoksenhausta säädetään
hallintolainkäyttölaissa.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2014.

Tämän lain voimaan tullessa vireillä ollee-
seen asiaan sovelletaan tämän lain voimaan
tullessa voimassa olleita säännöksiä. Voi-
massa olleiden säännösten nojalla myönnetyt
hyväksymiset, todistukset, luvat ja vapautuk-
set säilyvät lain voimaan tullessa voimassa,
jos ne täyttävät tämän lain mukaiset vaati-
mukset. Hyväksymiset, todistukset, luvat ja
vapautukset, jotka eivät täytä tämän lain mu-
kaisia vaatimuksia, on uusittava vuoden 2014
loppuun mennessä.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen
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