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Statsrådets förordning

170/2012

om ändring av statsrådets förordning om övervakning av djurbidrag som helt finansieras
av Europeiska unionen

Utfärdad i Helsingfors den 12 april 2012

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i statsrådets förordning om övervakning av djurbidrag som helt finansieras av

Europeiska unionen (592/2007) 2 § 9 punkten, 5 § 2 mom. samt 9, 12 och 13 §, sådana de
lyder, 2 § 9 punkten, 5 § 2 mom. och 9 § i förordning 212/2011, 12 § delvis ändrad i
förordning 1842/2009 och 13 § delvis ändrad i förordning 418/2010, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder i förordning 212/2011, en ny 10 punkt som följer:

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med
— — — — — — — — — — — — —

9) får- och getregistret ett sådant register
som avses i artikel 3.1 d i förordningen om
ett system för identifiering och registrering
av får och getter och i 2 kap. i lagen om ett
system för identifiering av djur,

10) fårförteckning ett administrativt doku-
ment som skrivits ut ur får- och getregistret
och som avses i artikel 5 i förordningen om
ett system för identifiering och registrering
av får och getter och i 3 kap. i lagen om ett
system för identifiering av djur samt de an-
teckningar som gjorts i dokumentet.

5 §

Kontroller på plats

— — — — — — — — — — — — —
Av de slakterier som godkänts av Livs-

medelssäkerhetsverket och de renslakterier
som godkänts av Regionförvaltningsverket i
Lappland, där det slaktas lamm för vilka det
har ansökts om kvalitetsbidrag för slaktlamm,
ska sammanlagt minst 30 procent kontrolle-
ras. Kontrollen ska omfatta ett urval på minst
fem procent av de slaktlamm som har slaktats
i slakteriet i fråga under de 12 månader som
föregick kontrollen.
— — — — — — — — — — — — —

9 §

Öronmärkning av nötkreatur

Vid övervakningen ska det kontrolleras att
jordbruksföretagets nötkreatur har öron-
märkts i enlighet med vad som föreskrivs i
artikel 4 i Europaparlamentets och rådets för-
ordning, i lagen om ett system för identifie-
ring av djur och i registreringsförordningen. I
artikel 63.4 a och 63.4 aa i tillämpningsför-
ordningen föreskrivs om nötkreatur som ska
godkännas vid en kontroll.
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12 §

Inköps- och försäljningsfakturor samt andra
handlingar

Bestämmelser om kontroll av att uppgif-
terna i register och djurförteckningar är kor-
rekta med hjälp av inköps- och försäljnings-
fakturor samt andra handlingar finns i artikel
42.2 och 42.3 i tillämpningsförordningen.

Inköps- eller försäljningsdagen på inköps-
eller försäljningsfakturan ska vara densamma
som den som antecknats i nötkreatursförteck-
ningen eller i fårförteckningen och som an-
mälts till nötkreatursregistret eller får- och
getregistret, och djurets EU-signum ska
anges på fakturan.

13 §

Djurhållningsperiod och plats där djuren
hålls

Vid övervakningen ska det kontrolleras att
djurhållningsperioderna för bidraget per

tacka är uppfyllda. Vid övervakningen ska
det kontrolleras att tackorna under djurhåll-
ningsperioden finns på den plats som anges i
ansökan eller i en anmälan om att djuren
flyttats. Ett djur som under djurhållningspe-
rioden inte finns på den plats som anges i
ansökan eller i en anmälan om att djuret
flyttats ska inte godkännas. Djuret ska dock
godkännas i sådana fall som avses i artikel
63.3a i tillämpningsförordningen.

Vid övervakningen ska det kontrolleras att
nötkreaturen finns på den plats som anmälts
till nötkreatursregistret. Ett djur ska inte god-
kännas vid kontrollen, om djuret inte finns på
den plats som anmälts. Djuret ska dock god-
kännas i sådana fall som avses i artikel 63.3a
i tillämpningsförordningen.

Denna förordning träder i kraft den 18
april 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna förordning får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 12 april 2012

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska
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