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Valtioneuvoston asetus
täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maata-
louden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneu-

voston asetuksen liitteiden 1 ja 2 muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän

maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneu-
voston asetuksen (7/2015) liitteet 1 ja 2 seuraavasti:

————
Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä helmikuuta 2017.

Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2017

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen

Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska
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Liite 1

Ympäristöä, ilmastonmuutosta ja maan hyvää maatalouskuntoa koskevat lakisää-
teiset hoitovaatimukset

Hoitovaati-
mus

Euroopan unionin säännös Noudatettava kansallinen täytäntöönpa-
nosäännös tai täydentävä säännös

1 Neuvoston direktiivi 
91/676/ETY vesien suojelemi-
sesta maataloudesta peräisin 
olevien nitraattien aiheutta-
malta pilaantumiselta 4 ja 
5 artikla

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja 
puutarhataloudesta peräisin olevien 
päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) 
5 §, 7 §:n 1 ja 5—8 momentti, 8 §, 
10 §:n 1—3, 5—8 ja 10 momentti sekä 
11—13, 15 ja 16 §

2 Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivi 2009/147/EY 
luonnonvaraisten lintujen suo-
jelusta 3 artiklan 1 kohta, 
3 artiklan 2 kohdan b alakohta, 
4 artiklan 1, 2 ja 4 kohta

Luonnonsuojelulaki (1096/1996) 9, 13, 
15 ja 17 §, 24 ja 25 §:n nojalla tehdyt 
suojelupäätökset, 47 §:n nojalla tehdyt 
lintuja koskevat suojelupäätökset, 64a ja 
65 b § sekä 65 c §:n nojalla tehdyt pää-
tökset

3 Neuvoston direktiivi 
92/43/ETY luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja 
kasviston suojelusta 6 artiklan 1 
ja 2 kohta

Luonnonsuojelulaki 9, 13, 15 ja 17 §, 24 
ja 25 §:n nojalla tehdyt suojelupäätökset 
64 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitet-
tujen alueiden osalta, 64 a ja 65 b § sekä 
65 c §:n nojalla tehdyt päätökset.
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Liite 2

Kansanterveyttä, eläinten terveyttä ja kasvien terveyttä koskevat lakisääteiset hoito-
vaatimukset

Hoitovaati-
mus

Euroopan unionin säännös Noudatettava kansallinen täytäntöönpa-
nosäännös tai täydentävä säännös

4 Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetus (EY) N:o 
178/2002 elintarvikelainsää-
däntöä koskevista yleisistä peri-
aatteista ja vaatimuksista, 
Euroopan elintarviketurvalli-
suusviranomaisen perustami-
sesta sekä elintarvikkeiden 
turvallisuuteen liittyvistä 
menettelyistä 14 ja 15 artikla, 
17 artiklan 1 kohta* sekä 18, 19 
ja 20 artikla

Elintarvikelaki (23/2006) 22 §

* sellaisena kuin se on pantu
täytäntöön erityisesti seuraa-
villa säännöksillä:

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 
elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvi-
kehygieniasta (1368/2011) 5 §:n 2 ja 
3 momentti ja 7 §, liitteen 1 johdanto-
osa sekä liitteessä 2 olevan 4 luvun 4.2 
kohdan 1—3 alakohta ja 4.3 kohdan 1, 2 
ja 6 alakohta 

Laki eläinten lääkitsemisestä (387/2014) 
8 ja 9 §:n nojalla säädetyt lääkkeen, lää-
keaineen ja lääkevalmisteen käyttöä kos-
kevat kiellot sekä 10 §:n 1 momentti, 
11 § ja 12 §:n 1—3 momentti

Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetus (EY) N:o 
470/2009 yhteisön menette-
lyistä farmakologisesti vaikut-
tavien aineiden jäämien 
enimmäismäärien vahvistami-
seksi eläimistä saatavissa elin-
tarvikkeissa, neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 2377/90 
kumoamisesta sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direk-
tiivin 2001/82/EY ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston ase-
tuksen (EY) N:o 726/2004 
muuttamisesta 14 artikla

Valtioneuvoston asetus eräiden lääkeai-
neiden käytön kieltämisestä eläimille 
(1054/2014) 4 §:n 5 kohta
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus 
lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta 
eläinlääkinnässä (948/2014) liitteessä 2 
olevan 1 luvun 4 kohta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 
tuotantoeläinten lääkityksestä pidettä-
västä kirjanpidosta (949/2014) 4 ja 5 §

Komission asetus (EU) 
N:o 37/2010 farmakologisesti 
vaikuttavista aineista ja niiden 
eläinperäisissä elintarvikkeissa 
esiintyvien jäämien enimmäis-
määriä koskevasta luokituk-
sesta liite

Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetus (EY) 
N:o 852/2004 elintarvikehygie-
niasta 4 artiklan 1 kohta sekä 
liitteessä I olevan A osan II jak-
son 4 kohdan g, h ja j alakohta, 
5 kohdan f ja h alakohta ja 
6 kohta sekä III jakson 8 koh-
dan a, b, d ja e alakohta ja 
9 kohdan a ja c alakohta

Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetus (EY) 
N:o 853/2004 eläinperäisiä 
elintarvikkeita koskevista eri-
tyisistä hygieniasäännöistä 
3 artiklan 1 kohta ja liitteen III 
IX jakson I luvun 1 kohdan b, c, 
d ja e alakohta, 2 kohdan a ala-
kohdan i, ii ja iii alakohta, b ala-
kohdan i ja ii alakohta sekä 
c alakohta, 3 kohta, 4 kohta, 
5 kohta, II luvun osan A 1, 2, 3 
ja 4 kohta, osan B 1 kohdan a ja 
d alakohta, 2 kohta, 4 kohdan a 
ja b alakohta, liitteen III X jak-
son I luvun 1 kohta

Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetus (EY) N:o 
183/2005 rehuhygieniaa koske-
vista vaatimuksista 5 artiklan 
1 kohta ja liitteen I osan A I 
jakson 4 kohdan e ja g alakohta, 
II jakson 2 kohdan a, b ja e ala-
kohta, 5 artiklan 5 kohta sekä 
liitteen III 1 ja 2 kohta, 5 artik-
lan 6 kohta
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Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetus (EY) N:o 
396/2005 torjunta-ainejäämien 
enimmäismääristä kasvi- ja 
eläinperäisissä elintarvikkeissa 
ja rehuissa tai niiden pinnalla 
sekä neuvoston direktiivin 
91/414/ETY muuttamisesta 
18 artikla

5 Neuvoston direktiivi 
96/22/ETY tiettyjen hormonaa-
lista tai tyrostaattista vaikutusta 
omaavien aineiden ja beta-ago-
nistien käytön kieltämisestä 
kotieläintuotannossa ja direktii-
vien 81/602/ETY, 88/146/ETY 
ja 88/299/ETY kumoamisesta 
3 artiklan a, b, d ja e alakohta 
sekä 4, 5 ja 7 artikla

Laki eläinten lääkitsemisestä 10 §:n 
1 momentti

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 
tuotantoeläinten lääkityksestä pidettä-
västä kirjanpidosta 4 ja 5 §

Valtioneuvoston asetus eräiden lääkeai-
neiden käytön kieltämisestä eläimille 
4 §:n 1—4 kohta ja 6—7 §

6 Neuvoston direktiivi 
2008/71/EY sikojen tunnistami-
sesta ja rekisteröinnistä 3, 4 ja 
5 artikla

Laki eläintunnistusjärjestelmästä 
(238/2010) 9, 11, 19 ja 21 §;

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 
sikaeläinten tunnistamisesta (720/2012) 
5—8 §

7 Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetus (EY) N:o 
1760/2000 nautaeläinten tun-
nistus- ja rekisteröintijärjestel-
män käyttöönottamisesta sekä 
naudanlihan ja naudanlihatuot-
teiden pakollisesta merkitsemi-
sestä ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 820/97 kumoamisesta 
4 ja 7 artikla

Laki eläintunnistusjärjestelmästä 13, 19 
ja 21 §;

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 
nautaeläinten merkitsemisestä ja rekiste-
röinnistä (1391/2006) 6—10, 14 ja 15 §
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Laki eläintunnistusjärjestelmästä 13, 19 
ja 21 §;

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 
lammas- ja vuohieläinten merkitsemi-
sestä ja rekisteröinnistä (469/2005) 6, 
8—10, 13 ja 14 §

9

Eläintautilaki (441/2013) 14 ja 19 § sekä 
4 luvun säännösten nojalla tehdyt pää-
tökset tarttuvien spongiformisten enke-
falopatioiden vastustamiseksi

10

Neuvoston asetus (EY) 
N:o 21/2004 lammas- ja vuo-
hieläinten tunnistus- ja rekiste-
röintijärjestelmän 
käyttöönottamisesta ja asetuk-
sen (EY) N:o 1782/2003 ja 
direktiivien 92/102/ETY ja 
64/432/ETY muuttamisesta 
3—5 artikla

Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetus (EY) 
N:o 999/2001 tiettyjen tarttu-
vien spongiformisten enkefalo-
patioiden ehkäisyä, valvontaa ja 
hävittämistä koskevista sään-
nöistä 7, 11—13 ja 15 artikla

Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetus (EY) 
N:o 1107/2009 kasvinsuojeluai-
neiden markkinoille saattami-
sesta sekä neuvoston 
direktiivien 79/117/ETY ja 
91/414/ETY kumoamisesta 55 
artiklan ensimmäinen ja toinen 
virke
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