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N:o 588

Laki
alkoholilain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun alkoholilain (1143/1994) 5 luvun otsikko ja
33 §:n otsikon suomenkielinen sanamuoto sekä
lisätään 33 §:n 2 momenttiin uusi 1 a kohta sekä lakiin uusi 33 a ja 33 b § seuraavasti:
5 luku
Mainonta, hinnoittelu ja varoitusmerkinnät
33 §
Mainonnan sääntely
— — — — — — — — — — — — —
Miedon alkoholijuoman ja vähintään 1,2
tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävän
juoman mainonta, epäsuora mainonta ja kuluttajiin kohdistuva muu myynninedistämistoiminta sekä sen liittäminen muun tuotteen
tai palvelun mainontaan ja myynninedistämistoimintaan on kielletty, jos:
— — — — — — — — — — — — —
1 a) se toteutetaan televisio- ja radiotoi-

minnasta annetun lain (744/1998) mukaisessa
televisiotoiminnassa kello 7—21 tai kuvaohjelmien
tarkastamisesta
annetun
lain
(775/2000) mukaisesti 18 vuotta nuoremmille
esitettäväksi sallitun kuvaohjelman elokuvateatterissa tapahtuvan julkisen esittämisen
yhteydessä;
— — — — — — — — — — — — —
33 a §
Hinnoittelu ja hinnan ilmoittaminen
Kahden tai useamman alkoholijuomapakkauksen tai -annoksen tarjoaminen alennettuun yhteishintaan vähittäismyynnissä tai anniskelussa on kielletty.
Alle kahden kuukauden ajaksi rajatun tarjoushinnan ilmoittaminen alkoholijuomapak-
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kaukselle tai -annokselle vähittäismyynti- tai
anniskelupaikan ulkopuolella on kielletty.
33 b §
Varoitusmerkinnät
Alkoholijuoman valmistajan, maahantuojan, jakelijan tai muun toiminnanharjoittajan, joka luovuttaa alkoholijuoman Suomessa
markkinoille tai käyttöön, on huolehdittava
siitä, että pakkaukseen on merkitty suomeksi
ja ruotsiksi yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta terveydelle ja erityinen varoitus
tuotteen aiheuttamasta sikiövauriovaarasta.
Varoitusmerkinnän tekstin sisällöstä, sijainnista ja koosta säädetään tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.

Muutoin pakkausmerkinnöistä on voimassa, mitä niistä erikseen säädetään.
Varoituksia ei tarvitse merkitä, jos alkoholijuoma myydään kansainvälisessä liikenteessä toimivassa suomalaisessa aluksessa tai
ilma-aluksessa.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.
Lain 33 b § tulee kuitenkin voimaan 1
päivänä tammikuuta 2009.
Alkoholijuomat, jotka on valmistettu ja pakattu ennen 33 b §:n voimaantuloa, saadaan
myydä loppuun.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 2007
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Peruspalveluministeri Paula Risikko
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Valtioneuvoston asetus
valtion virkamiesasetuksen 1 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2007

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,
muutetaan 14 päivänä marraskuuta 1994 annetun valtion virkamiesasetuksen (971/1994)
1 §:n 1 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 387/2005, seuraavasti:
1§
Valtion virkamieslain (750/1994) 4 §:n 2
momentin 6 kohdassa tarkoitettuja välittömästi ministeriön alaisen viraston päällikön
virkoja, joita ei eritellä valtion talousarviossa,
ovat:
1) poliisioppilaitoksen johtajan, poliisin
tekniikkakeskuksen johtajan, Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen poliisipäällikön, valtion pelastusoppilaitoksen rehtorin, sisäasi-

ainhallinnon palvelukeskuksen johtajan ja
puolustushallinnon palvelukeskuksen johtajan virat;
— — — — — — — — — — — — —
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2007.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2007
Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

Työmarkkinalakimies Jussi Luomajärvi
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N:o 590

Valtioneuvoston asetus
peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetun asetuksen muuttamisesta
Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2007

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministerin esittelystä,
muutetaan peruskuivatustoiminnan tukemisesta 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun asetuksen (530/1998) 14 §:n 3 momentti, 16 ja 18 §, 20 §:n 2 momentti ja 23 § sekä
lisätään asetukseen uusi 23 a § seuraavasti:
14 §

Työvoima- ja elinkeinokeskus antaa päätöksen tiedoksi Valtiokonttorille.

Valtiontyön lainaluettelo
— — — — — — — — — — — — —
Peruskuivatuslain 16 §:ssä tarkoitetun päätöksen panttivastuusta vapauttamisesta tekee
työvoima- ja elinkeinokeskus. Jos alueellinen
ympäristökeskus tarkistaa lainan osittelua peruskuivatuslain 16 §:ssä tarkoitetun kiinteistön osituksen vuoksi taikka maatilakohtaisesti takaisinperittävien lainojen osalta muuttaa lainaluetteloa luovutuksen johdosta, alueellisen ympäristökeskuksen on korjattava
lainaluettelo ja lähetettävä se hankkeen toimitsijalle ja Valtiokonttorille.

18 §
Valtionlainojen lyhennysten ja korkojen
kanto
Peruskuivatuslain mukaisten valtionlainojen lyhennysten ja korkojen maksuunpanossa, kannossa ja tilittämisessä on soveltuvin osin noudatettava, mitä eräiden valtion
rahasaamisten maksuunpanosta, kannosta ja
tilittämisestä
annetussa
asetuksessa
(559/1967) säädetään siinä mainittujen saamisten osalta. Kantoviranomaisena on lääninhallituksen sijasta kuitenkin Valtiokonttori ja
saamiset kannetaan huhtikuun 30 päivänä.

16 §
20 §
Vuotuismaksujen lykkäys
Ilmoitus kirjaamisviranomaiselle
Työvoima- ja elinkeinokeskus voi hakemuksesta myöntää vuotuismaksujen suorittamiseen lykkäystä maksuvelvollisesta riippumattomista syistä aiheutuneiden taloudellisten vaikeuksien lieventämiseksi enintään viisi
vuotta. Lainan takaisinmaksuaika pidentyy
vastaavasti. Lykkäystä on haettava kantopäivää edeltävän vuoden loppuun mennessä.

— — — — — — — — — — — — —
Peruskuivatuslain 17 §:n 5 momentissa tarkoitetun ilmoituksen panttivastuusta vapauttamisesta tekee Valtiokonttori silloin, kun
laina on täysin maksettu. Muussa tapauksessa
panttivastuusta vapauttamisilmoituksen tekee
asianomainen työvoima- ja elinkeinokeskus.
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23 §
Lainan irtisanominen ja avustuksen takaisinperiminen
Päätös lainan irtisanomisesta tai avustuksen takaisinperimisestä on viipymättä lähetettävä kantoviranomaiselle. Peruskuivatuslain
18 §:n 4 momentin 3 kohdassa tarkoitetussa
tapauksessa Valtiokonttori ilmoittaa työvoima- ja elinkeinokeskukselle lainan irtisanomisesta.
23 a §
Saneerausmenettelyt
Suostumuksen yrityssaneerauksesta anne-
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tussa laissa (47/1993) tai yksityishenkilön
velkajärjestelystä annetussa laissa (57/1993)
tarkoitettuun menettelyyn taikka niitä vastaavaan vapaaehtoiseen laissa säädettyyn menettelyyn antaa työvoima- ja elinkeinokeskus.
Valtiokonttorin on annettava asiasta lausunto
työvoima- ja elinkeinokeskukselle. Lausuntoon tulee sisältyä asian käsittelyyn tarvittavat tiedot lainasta tai saamisesta.
Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä toukokuuta 2007.
Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2007. Asioihin, jotka ovat vireillä 30
päivänä huhtikuuta 2007, sovelletaan kuitenkin sanottuna ajankohtana voimassa olleita
säännöksiä.

Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2007
Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa
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N:o 591

Valtioneuvoston asetus
Euroopan yhteisön kokonaan tai osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien
valvonnasta
Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2007

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä
joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n, luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden
ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä
tuista 29 päivänä joulukuuta 2006 annetun lain (1440/2006) 10 ja 16 §:n sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain (1336/1992) 13 §:n
nojalla, sellaisena kuin niistä ensimmäinen on laissa 423/2007:
1 luku
Yleiset säännökset
1§
Soveltamisala
Tässä asetuksessa säädetään yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten
(ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001,
(EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001,
(EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999,
(EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000,
(ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001
muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1782/2003, jäljempänä tilatukiasetus, III osaston sekä IV osaston 2, 5, 6, 9 ja
10 e luvun tukijärjestelmien sekä Euroopan
maaseudun kehittämisen maatalousrahaston
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1698/2005 36 artiklassa tarkoitetun luon-

nonhaittakorvauksen ja ympäristötuen valvonnasta.
Valvontaa toteutetaan osana tilatukiasetuksen II osaston 4 luvussa tarkoitettua yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää. Järjestelmästä säädetään yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen
täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja
yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä annetussa komission asetuksessa
(EY) N:o 796/2004, jäljempänä soveltamisasetus.
2§
Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) ympäristötuella ympäristötuen perus- ja
lisätoimenpiteiden muodostamaa kokonaisuutta sekä ympäristötuen erityistukea;
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2) digitoinnilla peruslohkojen reunaviivojen piirtämistä tietoteknisellä piirtomenetelmällä digitaaliselle ilmakuvakartalle;
3) hoidetulla viljelemättömällä pellolla
sellaista viljelemätöntä peltoalaa, jolle maksetaan yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä
ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä
sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o
1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o
1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o
1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o
1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o
2529/2001 muuttamisesta annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 mukaista tilatukea ja jolla noudatetaan tilatukea koskevia
hoitotoimenpiteitä;
4) kasvulohkolla yhteen peruslohkoon kuuluvaa yhtenäistä aluetta, jolla viljellään yhtä
kasvilajia tiettyä tarkoitusta varten, jota kesannoidaan tai pidetään hoidettuna viljelemättömänä peltona taikka jota käytetään muihin tarkoituksiin;
5) osittain rahoitettujen tukien valvontaasetuksella asetuksen (EY) N:o 1698/2005
soveltamista koskevista yksityiskohtaista
säännöistä maaseudun kehittämisen tukitoimenpiteitä koskevien tarkastusmenettelyjen
ja täydentävien ehtojen täytäntöönpanon
osalta annettua komission asetusta (EY) N:o
1975/2006;
6) peruslohkolla hakijan viljelemää ja hänen hallinnassaan olevaa maantieteellisesti
yhtenäistä soveltamisasetuksen 2 artiklan 26
kohdan mukaista viitelohkoa;
7) pysyvällä laitumella aluetta, jota tarkoitetaan soveltamisasetuksen 2 artiklan 2 kohdassa;
8) reunaojalla ojaa, joka rajaa peruslohkoa;
9) sarkaojalla ojaa, joka on peruslohkon
sisällä ja johtaa pääasiassa vain kyseiseltä
peruslohkolta kertynyttä vettä sekä on tarpeen pellon peruskuivatuksen takia;
10) tukitehtävälailla maaseutuelinkeinojen
tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annettua lakia (1336/1992);
11) tilapäisesti viljelemättömällä alueella
aluetta, joka on tilapäisen syyn perusteella
viljelemättä, ei kuitenkaan alueita, jotka eivät
vielä ole olleet viljelykäytössä;
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12) velvoitekesannolla tilatukiasetuksen 63
artiklan 2 kohdan ja 54 artiklan mukaista
kesantoalaa.
2 luku
Valvonta
3§
Tukikelpoisuusedellytysten tarkastaminen
Tuen myöntämisen edellytysten täyttyminen on tarkastettava tilatukiasetuksen 23 artiklan mukaisilla hallinnollisilla ja paikalla
tehtävillä tarkastuksilla.
4§
Hallinnolliset tarkastukset
Tukihakemukset on tutkittava tilatukiasetuksen 23 artiklan mukaisin hallinnollisin tarkastuksin, joihin sisältyvät soveltamisasetuksen 24 artiklassa säädetyt ristiintarkastukset.
5§
Paikalla tehtävä tarkastus
Soveltamisasetuksen 26 artiklan 1 kohdan
perusteella Euroopan yhteisön tukia hakeneista maatiloista vähintään viisi prosenttia
on tarkastettava paikalla tehtävin tarkastuksin.
Tilat paikalla tehtäviin tarkastuksiin valitaan Maaseutuvirastossa keskitetysti tehtävillä otannoilla sekä työvoima- ja elinkeinokeskusten tekemien omien otantojen perusteella. Otannat tehdään soveltamisasetuksen
27 artiklassa tarkoitetulla tavalla.
Paikalla tehtävän tarkastuksen suorittaa
työvoima- ja elinkeinokeskus. Valvontaa
suorittavalla henkilöllä tulee olla Maaseutuviraston tai maa- ja metsätalousministeriön
antama valtuutuksen sisältävä valvontapassi
tai työvoima- ja elinkeinokeskuksen antama
tarkastusoikeuden osoittava asiakirja. Valvontapassi tai asiakirja on pyydettäessä esitettävä tuen hakijalle tai tämän edustajalle
ennen tarkastuksen aloittamista.
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6§

Paikalla tehtävän tarkastuksen osa-alueet
Edellä 5 §:n mukaisesti tarkastukseen valitut maatilat on tarkastettava siten kuin soveltamisasetuksen 29 artiklassa säädetään.

nan maaseutuelinkeinoviranomaisella olevia
viljelijän toimittamia tukihakemuksen liitekarttoja sekä digitoinnin korjauskarttoja. Valvonnassa voidaan käyttää myös muuta ilmakuva-aineistoa.
10 §

7§

Valvonnassa käytettävät mittauslaitteet

Valvonnan laajentaminen

Valvonnassa mittaus on tehtävä:
1) karttaohjelmalla digitaalisesta karttaaineistosta;
2) takymetrillä;
3) GPS-laitteella;
4) maastossa mittanauhalla; tai
5) planimetrillä.

Jos paikalla tehtävässä tarkastuksessa havaitaan, että kasvilajiryhmän hakemuksessa
ilmoitettu pinta-ala poikkeaa valvonnassa hyväksytystä pinta-alasta yli kolme prosenttia
tai yli 2 hehtaaria, on kaikki kyseisen kasvilajiryhmän kasvulohkot mitattava.
Jos paikalla tehtävässä tarkastuksessa havaitaan kasvulohkolla tukiehdon laiminlyönti, ehdon noudattamista on valvottava tilan kaikilla niillä kasvulohkoilla, joita kyseinen ehto koskee.

11 §
Mittapoikkeamat

Paikalla tehtävässä tarkastuksessa on laadittava soveltamisasetuksen 28 artiklassa tarkoitettu tarkastuskertomus (valvontapöytäkirja). Valvontapöytäkirja laaditaan Maaseutuviraston vahvistaman mallin mukaisesti.
Samoja malleja käytetään hallinnollisissa tarkastuksissa soveltuvin osin.
Soveltamisasetuksen 28 artiklan 2 kohdan
mukaan viljelijälle on annettava mahdollisuus allekirjoittaa valvontapöytäkirja ja ilmoittaa olleensa paikalla tarkastuksen aikana
sekä lisätä huomautuksensa valvontapöytäkirjaan.
Tarkastuksen tehneen työvoima- ja elinkeinokeskuksen virkamiehen on allekirjoitettava
valvontapöytäkirja ja toimitettava jäljennös
valvontapöytäkirjasta viljelijälle.

Mittapoikkeamia on käytettävä, kun lohko
tarkastetaan paikalla. Mittapoikkeamat on
laskettava mitatusta pinta-alasta. Mittapoikkeamia ei käytetä peruslohkolla, jolla on ilmoittamattomia, tukikelvottomia kasvulohkoja.
Mittaus on tehtävä kahden prosentin mittapoikkeamaa käyttäen, jos lohko mitataan takymetrillä tai GPS-laitteella. Mittaus on tehtävä viiden prosentin mittapoikkeamaa tai
enintään 1,5 metrin levyiseen vyöhykkeeseen
perustuvaa poikkeamaa käyttäen, jos lohko
mitataan:
1) karttaohjelmalla digitaalisesta karttaaineistosta;
2) mittanauhalla maastossa; tai
3) planimetrillä.
Mittapoikkeama voi olla vähintään 0,01
hehtaaria, mutta kuitenkin enintään 1 hehtaari. Mittapoikkeama voi olla 0,10 hehtaaria
pienempien lohkojen osalta enintään 1,5 metrin levyiseen vyöhykkeeseen perustuva poikkeama.

9§

12 §

Valvonnassa käytettävät kartat

Vaatimus tarkemmasta mittauksesta

Valvonnassa on käytettävä ensisijaisesti
peltolohkorekisterin digitoituja karttoja. Valvonnassa voidaan käyttää apuna myös kun-

Jos valvonnassa kasvulohkon pinta-alaa ei
ole mitattu takymetrillä tai GPS-laitetteella ja
mitattu pinta-ala on pienempi kuin viljelijän

8§
Valvontapöytäkirja
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ilmoittama pinta-ala, voi viljelijä vaatia uutta
mittausta kahden prosentin mittapoikkeaman
tarkkuudella. Uusi mittaus on suoritettava takymetrillä tai GPS-laitteella.
Jos viljelijä vaatii 1 momentin mukaista
tarkempaa mittausta, on vaatimus esitettävä
kahden viikon kuluessa siitä, kun viljelijä on
saanut valvontatuloksen tiedoksi tai viimeistään ennen kuin ensimmäinen kyseisen valvontavuoden peltoalaperusteinen tuki on
maksettu viljelijälle.
3 luku
Lohkorajojen tarkastaminen
13 §
Tukeen kelpaamattomat alueet
Valvonnassa on tarkastettava, että lohkoilla ei ole tukeen kelpaamattomia alueita.
Valvonnassa tukikelvottomina alueina on
hylättävä lohkoilla olevat:
1) tilapäisesti viljelemättömät alueet;
2) viljelemättömät alueet; sekä
3) alueet, jotka eivät täytä tuen myöntämisen edellytyksiä.
Pinta-alaltaan alle 0,01 hehtaaria olevista
tilapäisesti viljelemättömistä sekä viljelemättömien alueiden pinta-aloista on tehtävä vähennyksiä vain, jos tilapäisesti viljelemättömien sekä viljelemättömien alueiden yhteispinta-ala kasvulohkolla on suurempi kuin
11 §:ssä tarkoitettu käytettävän mittalaitteen
mittapoikkeama.
14 §
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15 §
Reunaoja perus- ja kasvulohkolla

Valvonnassa on tarkastettava, että reunaojat ovat tukiehtojen mukaiset.
Perinteiseen viljely- ja maankäyttötapaan
kuuluva, enintään kolme metriä leveä, tukiehtojen mukainen reunaoja hyväksytään valvonnassa perus- ja kasvulohkon tukikelpoiseen pinta-alaan peruslohkon rajalle asti. Peruslohkon raja on tällöin reunaojan keskikohdassa. Jos reunaoja on yli kolme metriä leveä,
on pellon peruslohkon raja määritettävä reunaojan ja pellon taitekohdasta.
Peruslohkon rajalta kasvulohkon kasvuston reunaan mitatun reunaojan ja sen pientareen yhteinen leveys voi olla enintään kaksi
metriä. Perus- ja kasvulohkon tukikelpoiseen
pinta-alaan hyväksytään kuitenkin vesistön
tai valtaojan reunalla oleva ympäristötuen ehtojen mukainen:
1) piennar;
2) keskimäärin enintään kolme metriä leveä suojakaista; sekä
3) luonnon monimuotoisuuspiennar.
16 §
Sarkaojat perus- ja kasvulohkolla
Valvonnassa on tarkastettava, että sarkaojat ovat tukiehtojen mukaiset.
Perinteiseen viljely- ja maankäyttötapaan
kuuluva, enintään kolme metriä leveä, tukiehtojen mukainen sarkaoja ja sen piennar on
valvonnassa hyväksyttävä perus- ja kasvulohkon tukikelpoiseen pinta-alaan.

Peruslohkon raja
Valvonnassa on tarkastettava peruslohkon
rajojen digitointi.
Peruslohkon raja on valvonnassa määritettävä pellon reunaan, jos peruslohkoa rajaa:
1) vesistö;
2) tie;
3) metsä;
4) omistusoikeuden raja;
5) tukialueen raja;
6) kesantokelpoisuuden raja;
7) tilatukiominaisuus; tai
8) muu vastaava raja.
2
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17 §
Puut ja pensoittuneet alueet peruslohkolla
Valvonnassa vähennetään puut ja pensaikot peruslohkon pinta-alasta. Vähennystä ei
kuitenkaan tehdä, jos kyseessä on pysyvän
laitumen tukikelpoisuuden edellytykset täyttävä alue.
Peruslohkoon kuuluvassa ojassa tai viljelemättömällä pientareella olevat puita tai pensaikkoa kasvavat alueet on valvonnassa vähennettävä peruslohkon pinta-alasta.
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18 §

22 §

Suojakaistat, pientareet ja luonnon monimuotoisuuspientareet kasvulohkolla

Pinta-alavirheet

Ympäristötuen ehtojen mukaiset keskimäärin enintään kolme metriä leveät suojakaistat,
pientareet ja luonnon monimuotoisuuspientareet on valvonnassa hyväksyttävä kasvulohkon pinta-alaan.
19 §
Viljelytekniset päisteet sekä puutarhakasvien
hoito- ja ajokäytävät
Tukiehtojen mukaiset välttämättömistä viljelyteknisistä syistä jätetyt keskimäärin enintään kolme metriä leveät päisteet sekä tukiehtojen mukaiset puutarhakasvien hoito- ja ajokäytävät on valvonnassa hyväksyttävä kasvulohkon pinta-alaan, jos ne kuuluvat kyseessä
olevan kasvin viljelytapaan.
4 luku
Valvontatulos
20 §
Kasvilajiryhmät
Kasvilajiryhmät on erotettava toisistaan
soveltamisasetuksen 49 artiklassa säädetyllä
tavalla.
Kasvilajiryhmittäiset tulokset on laskettava
tukitasojen mukaisesti erikseen soveltamisasetuksen 50 artiklassa säädetyllä tavalla.
Ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen
osalta noudatetaan lisäksi, mitä osittain rahoitettujen tukien valvonta-asetuksen 16 artiklassa säädetään.

Tukikelpoisuuden edellytysten tarkastamisen jälkeen on pinta-alavirheet laskettava
kasvilajiryhmittäin 20 §:n mukaisesti. Pintaalavirheet on laskettava valvonnassa hyväksytystä pinta-alasta.
Velvoitekesannoksi ilmoitetun alueen
pinta-ala on hylättävä tilatuen kokonaisalasta,
jos velvoitekesannoksi ilmoitettu alue ei ole
tukiehtojen mukaisesti kesannoitu. Jos valvonnassa hyväksytty ala on pienempi kuin
ilmoitettu ala, tukioikeuksien käytössä noudatetaan soveltamisasetuksen 49 artiklan
2 kohdassa tarkoitettua järjestystä. Ensimmäisenä tukioikeuksien käytön ja valvonnan
etusijajärjestyksessä ovat kesannointioikeudet.
23 §
Pinta-alavirheistä aiheutuvat seuraamukset
Pinta-alan virheellisestä ilmoittamisesta aiheutuvista seuraamuksista säädetään soveltamisasetuksen IV osastossa. Ympäristötukea
ja luonnonhaittakorvausta koskee lisäksi,
mitä osittain rahoitettujen tukien valvontaasetuksessa säädetään.
Pinta-alan ilmoittamatta jättämisen seuraamuksista säädetään soveltamisasetuksen 14
artiklan 1 a kohdassa. Ilmoittamattomaan
pinta-alaan lasketaan vain kokonaan ilmoittamattomien peruslohkojen pinta-ala. Alle 0,05
hehtaarin peruslohkoja ei lasketa ilmoittamattomaan pinta-alaan.
5 luku
Erinäiset säännökset

21 §
24 §
Kasvilajiryhmään kuulumaton kasvi
Tarkastukset Ahvenanmaalla
Jos valvonnassa kasvulohkolla todetaan
muun kasvilajiryhmän kasvi kuin tuen hakijan tukihakemuksessa ilmoittama, on kasvulohko hylättävä niiden kasvilajiryhmien
osalta, joissa havaittu kasvi ei ole tukikelpoinen.

Tarkastuksissa Ahvenanmaalla noudatetaan, mitä tukitehtävälain 2 §:n 3 momentissa
sekä Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain
(1100/1994) 9 §:ssä säädetään.

N:o 591
25 §
Valvonnan estäminen
Tukihakemus on hylättävä, jos viljelijä tai
tämän edustaja estää paikalla tehtävän tarkastuksen.
26 §
Muutoksenhaku
Muutoksenhausta kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tekemään tukipäätökseen
säädetään tukitehtävälain 10 §:ssä.
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Tällä asetuksella kumotaan seuraavat asetukset niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen:
1) valvonnan tavoitteista ja yleisestä organisoinnista 19 päivänä toukokuuta 2005 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus
(324/2005);
2) suorien pinta-alaperusteisten tukien hallinnosta ja valvonnasta 24 päivänä toukokuuta 2006 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (406/2006);
3) peltoalaperusteisten tukien valvonnasta
24 päivänä toukokuuta 2006 annettu maa- ja
metsätalousministeriön asetus (407/2006).
28 §

6 luku
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset
27 §
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä toukokuuta 2007.

Siirtymäsäännökset
Muussa laissa tai asetuksessa olevan viittauksen tällä asetuksella kumottavaan asetukseen katsotaan merkitsevän viittausta tähän
asetukseen.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2007
Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Ylitarkastaja Jukka Ränkimies
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Valtioneuvoston asetus
Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläintukien valvonnasta
Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2007

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä
joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n, sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä
hoidettaessa noudattavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992)
13 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä ensin mainittu on laissa 423/2007:
1 luku

2§

Yleiset säännökset

Määritelmät

1§

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksella nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä
naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen
(EY) N:o 820/97 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta
(EY) N:o 1760/2000;
2) Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamilla eläintuilla sonnipalkkiota, härkäpalkkiota, emolehmien tuotantopalkkiota, urospuolisten teurasnautojen ja teurashiehojen
tuotantopalkkiota sekä uuhipalkkiota ja uuhipalkkion lisäpalkkiota;
3) lammas- ja vuohieläinten rekisteröintiasetuksella lammas- ja vuohieläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annettua maaja
metsätalousministeriön
asetusta
(469/2005);
4) lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja
rekisteröintijärjestelmäasetuksella lammasja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta ja asetuksen
(EY) N:o 1782/2003 ja direktiivien
92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta
annettua neuvoston asetusta (EY) N:o
21/2004;
5) nautarekisterillä Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksen sekä rekisteröintiasetuksen mukaista nautaeläinten tunnistus- ja
rekisteröintijärjestelmää;

Soveltamisala ja tarkoitus
Tässä asetuksessa säädetään yhteisen
maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä
koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä
viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten
(ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001,
(EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001,
(EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999,
(EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000,
(ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001
muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1782/2003, jäljempänä tilatukiasetus, 69, 113, 114 ja 123 artiklassa tarkoitettujen Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläintukien valvonnasta.
Valvonta toteutetaan osana tilatukiasetuksen II osaston 4 luvussa tarkoitettua yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää. Järjestelmästä säädetään yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen
täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja
yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä annetussa komission asetuksessa
(EY) N:o 796/2004, jäljempänä soveltamisasetus.
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6) rekisteröintiasetuksella nautaeläinten
merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annettua
maa- ja metsätalousministeriön asetusta
(1391/2006);
7) nautaeläinluettelolla nautarekisteristä
tulostettavaa hallinnollista asiakirjaa, jota tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen 7 artiklassa ja rekisteröintiasetuksessa;
8) tukitehtävälailla maaseutuelinkeinojen
tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annettua lakia (1336/1992).
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työvoima- ja elinkeinokeskus. Valvontaa
suorittavalla henkilöllä tulee olla Maaseutuviraston tai maa- ja metsätalousministeriön
antama valtuutuksen sisältävä valvontapassi
tai työvoima- ja elinkeinokeskuksen antama
tarkastusoikeuden osoittava asiakirja. Valvontapassi tai asiakirja on pyydettäessä esitettävä tuen saajalle tai tämän edustajalle ennen tarkastuksen aloittamista.
6§
Paikalla tehtävän tarkastuksen osa-alueet

2 luku
Valvonta
3§
Tukikelpoisuusedellytysten tarkastaminen
Tuen myöntämisen edellytysten täyttyminen on tarkastettava tilatukiasetuksen 23 artiklan mukaisilla hallinnollisilla ja paikalla
tehtävillä tarkastuksilla.
4§
Hallinnolliset tarkastukset
Tukihakemukset on tutkittava tilatukiasetuksen 23 artiklan mukaisin hallinnollisin
tarkastuksin, joihin sisältyvät soveltamisasetuksen 24 artiklassa säädetyt ristiintarkastukset.
5§
Paikalla tehtävä tarkastus
Soveltamisasetuksen 26 artiklassa säädetään Euroopan yhteisön suoria tukia hakeneiden maatilojen paikalla tehtävien tarkastusten
vähimmäismäärästä. Tilallapitoaikaisesta valvontavelvoitteesta säädetään soveltamisasetuksen 34 artiklassa.
Tilat paikalla tehtäviin tarkastuksiin valitaan Maaseutuvirastossa keskitetysti tehtävillä otannoilla sekä työvoima- ja elinkeinokeskusten tekemienotantojenperusteella.
Otannat tehdään soveltamisasetuksen 27 artiklassa tarkoitetulla tavalla.
Paikalla tehtävän tarkastuksen suorittaa

Edellä 5 §:n mukaisesti tarkastukseen valitut maatilat on tarkastettava siten kuin soveltamisasetuksen 35 artiklassa säädetään.
Emolehmien tuotantopalkkion osalta tarkastetaan vain, täyttyvätkö tuen myöntämisen
edellytykset tilalla tarkastushetkellä olevien
eläinten osalta.
7§
Valvontapöytäkirja
Paikalla tehtävässä tarkastuksessa on laadittava soveltamisasetuksen 28 ja 39 artiklassa tarkoitettu tarkastuskertomus (valvontapöytäkirja). Valvontapöytäkirja laaditaan
Maaseutuviraston vahvistaman mallin mukaisesti. Samoja malleja käytetään hallinnollisissa tarkastuksissa soveltuvin osin.
Soveltamisasetuksen 28 artiklan 2 kohdan
mukaan viljelijälle on annettava mahdollisuus allekirjoittaa valvontapöytäkirja ja ilmoittaa olleensa paikalla tarkastuksen aikana
sekä lisätä huomautuksensa valvontapöytäkirjaan.
Tarkastuksen tehneen työvoima- ja elinkeinokeskuksen virkamiehen on allekirjoitettava
valvontapöytäkirja ja toimitettava jäljennös
valvontapöytäkirjasta viljelijälle.
8§
Valvonnan laajentaminen
Jos muun valvonnan yhteydessä havaitaan
tai muulla tavalla työvoima- ja elinkeinokeskuksen tietoon tulee tässä asetuksessa tarkoitettu Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläintukien tukikelpoisuusedellytysten
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laiminlyönti, on valvonta laajennettava tämän
asetuksen mukaiseksi valvonnaksi.
3 luku
Eläintuen ehtojen tarkastaminen
9§
Nautojen korvamerkit
Valvonnassa on tarkastettava, että tilan
naudat on korvamerkitty siten kuin Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen 4 artiklassa sekä rekisteröintiasetuksessa säädetään.
Valvonnassa ei hyväksytä nautoja, jotka
eivät ole tukiehtojen mukaisesti korvamerkittyjä. Jos ainoa korvamerkki on irronnut ennen vuotta 1998 syntyneeltä naudalta tai
myöhemmin syntyneen naudan molemmat
korvamerkit ovat irronneet, on nauta hyväksyttävä valvonnassa, jos:
1) nauta pystytään tunnistamaan valvonnassa;
2) nauta on rekisteröity nautarekisteriin;
3) nauta on merkitty tilan nautaeläinluetteloon;
4) irronneen korvamerkin tilalle on ennen
valvonnasta ilmoittamista tilattu korvamerkkiä;
5) irronneen korvamerkin jättämä reikä on
nähtävissä naudan korvasta; sekä
6) naudan muut tukiehdot täyttyvät.
10 §
Nautojen rekisteröinti
Valvonnassa on tarkastettava, että tilalla
olevat naudat on rekisteröity nautarekisteriin
siten kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 7 artiklassa sekä rekisteröintiasetuksessa säädetään.
Rekisteröityjen nautojen lukumäärän on
vastattava tilalla olevien nautojen lukumäärää
rekisteröinnille annettu ilmoitus- ja rekisteröintiaika sekä valvonnan ajankohta huomioon ottaen. Valvonnassa ei hyväksytä:
1) tilalla olevaa rekisteröimätöntä nautaa;
2) tilalle rekisteröityä nautaa, joka ei ole
valvontahetkellä tilalla; tai
3) nautaa, jonka rekisteröinti on tehty
myöhästyneenä valvonnasta ilmoittamisen
jälkeen.

Nauta hylätään valvonnassa, jos nautarekisteriin ilmoitetuissa tiedoissa on virheitä tai
puutteita. Nautaa ei kuitenkaan hylätä virheellisten tai puutteellisten tietojen takia, jos:
1) tuen hakija näyttää lähettäneensä Maatalouden Laskentakeskus Oy:lle sisällöltään oikean ilmoituksen virheen kohteena olevasta
tietojen muutoksesta ennen valvonnasta ilmoittamista tai, jos valvonnasta ei ole etukäteen ilmoitettu, ennen valvonnan suorittamista;
2) urospuolisen naudan rotu tai käyttötapa
on ilmoitettu virheellisesti nautarekisteriin;
3) ennen vuotta 1996 syntyneeltä naudalta
puuttuu tiedoista syntymäaika; taikka
4) ennen vuotta 1996 ostetulta naudalta
puuttuu tiedoista ostopäivä.
11 §
Nautaeläinluettelo
Valvonnassa on tarkastettava, että tilalla
on rekisteröintiasetuksen 10 §:n mukainen
nautaeläinluettelo ja tilalla olevat naudat on
merkitty nautaeläinluetteloon siten kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
7 artiklassa sekä rekisteröintiasetuksessa säädetään. Nautaeläinluetteloon merkittyjen ja
tilalla olevien nautojen lukumäärän on vastattava toisiaan.
Jos nautaeläinluettelosta puuttuu tukiehtojen mukainen merkintä naudan rodusta tai
käyttötavasta taikka ne on virheellisesti merkitty, voidaan nautaeläinluettelon tiedot hyväksyä, jos merkintä naudan rodusta tai käyttötavasta korjataan valvonnassa.
12 §
Osto- ja myyntitositteet sekä muut asiakirjat
Rekistereihin ja eläinluetteloihin merkittyjen tietojen paikkansapitävyys on tarkastettava osto- ja myyntitositteiden sekä muiden
asiakirjojen avulla soveltamisasetuksen 35
artiklan 2 kohdan b ja c alakohdan mukaisesti.
Osto- ja myyntitositteeseen merkityn ostotai poistopäivän on oltava sama kuin nautaeläinluetteloon merkitty ja nautarekisteriin ilmoitettu päivä, ja tositteessa on oltava eläi-
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men EU-tunnus. Tosite, johon ei ole merkitty
eläimen EU-tunnusta, voidaan hyväksyä valvonnassa, jos eläinlaji, sukupuoli ja teuraspaino ovat samat kuin eläimellä.
Jos eläimen osto- ja myyntitositteissa on
puutteita tai tositteita ei ole, noudatetaan mitä
soveltamisasetuksen 57 artiklan 4 kohdan
b alakohdassa säädetään.
13 §
Tilallapitoaika ja -paikka
Valvonnassa on tarkastettava sonni- ja härkäpalkkion sekä uuhipalkkion tilallapitoajan
noudattaminen.
Valvonnassa on tarkastettava, että eläin on
hakemuksessa tai siirtoilmoituksessa ilmoitetussa pitopaikassa. Eläin on hylättävä valvonnassa, jos tilallapitopaikkavelvoitteen alainen
eläin ei ole hakemuksessa tai siirtoilmoituksessa ilmoitetussa paikassa ja aika ilmoituksen tekemiselle nautarekisteriin on päättynyt.
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on rekisteröitynyt eläintenpitäjäksi tukiehtojen mukaisesti.
Valvonnassa on tarkastettava, että uuhet on
merkitty lammas- ja vuohieläinten tunnistusja rekisteröintijärjestelmäasetuksen sekä lammas- ja vuohieläinten rekisteröintiasetuksen 3
luvun mukaisesti. Valvonnassa on lisäksi tarkistettava, että viljelijä on pitänyt lammas- ja
vuohieläinten rekisteröintiasetuksen 10 §:ssä
säädettyä tukiehdot täyttävää eläinluetteloa.
Uuhet on hylättävä valvonnassa, jos uuhia ei
ole merkitty tukiehtojen mukaisesti tai tilalla
ei ole eläinmääräluetteloa lampaiden lukumäärästä.

4 luku
Seuraamukset
16 §
Valvontaseuraamukset

14 §
Nautojen ikä, sukupuoli, rotu ja poikiminen
Valvonnassa on tarkastettava täyttyvätkö
tuen myöntämisen edellytykset niiden nautojen osalta, joista on haettu Euroopan yhteisön
kokonaan rahoittamaa eläintukea. Edellytykset koskevat nautojen:
1) ikää;
2) sukupuolta;
3) rotua; sekä
4) poikimista.
Valvonnassa hylätään nauta, joka ei täytä
tuen myöntämisen edellytyksiä.
15 §
Eläintenpitäjäksi rekisteröityminen ja uuhien
merkitseminen
Valvonnassa on tarkastettava, että tila on
rekisteröitynyt eläintenpitäjäksi lammas- ja
vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmäasetuksen sekä lammas- ja vuohieläinten rekisteröintiasetuksen 2 luvun mukaisesti.
Jos valvonnassa havaitaan puutteita rekisteröinnissä, ei tukea makseta, ennen kuin tila

Eläintuen ehtojen laiminlyönnin seuraamuksista säädetään soveltamisasetuksen
57—63 artiklassa.
17 §
Valvonnan estäminen
Tukihakemus on hylättävä, jos viljelijä tai
tämän edustaja estää paikalla tehtävän tarkastuksen.

5 luku
Erinäiset säännökset
18 §
Tarkastukset Ahvenanmaalla
Tarkastuksissa Ahvenanmaalla noudatetaan, mitä tukitehtävälain 2 §:n 3 momentissa
sekä Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain
(1100/1994) 9 §:ssä säädetään.
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19 §
Muutoksenhaku
Muutoksenhausta kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tekemään tukipäätökseen
säädetään tukitehtävälain 10 §:ssä.

Tällä asetuksella kumotaan eläintukien
valvonnasta 24 päivänä toukokuuta 2006 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus
(408/2006).
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

20 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset
Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä toukokuuta 2007.
Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2007
Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Ylitarkastaja Jukka Ränkimies
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