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VALTIONEUVOSTON ASETUS PINTA-ALOJEN JA PINTA-ALAPERUSTEISTEN EUROOPAN UNIONIN RAHOITTAMIEN TUKIEN VALVONNASTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 7 §:N MUUTTAMISESTA
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Yleistä
Pinta-alaperusteisten suorien tukien ja ohjelmaperusteisten korvausten toimeenpanoon ja valvontaan sovelletaan yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää. Yhdennetystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä säädetään yhteisen maatalouspolitiikan
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 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013, jäljempänä horisontaaliasetus, V osaston
II luvussa. Yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää sovelletaan yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista
säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 73/2009 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU) N:o 1307/2013, jäljempänä tukiasetus, liitteen I tukijärjestelmiin (suorat tuet)
sekä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta
maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013, jäljempänä maaseutuasetus, 28–31 artiklan tukiin (maaseudun kehittämistuet). Yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä sisältää maatilat ja tukihakemukset kattavan tietokannan, viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmän (LPIS), eläintietokannat sekä tukioikeusrekisterin.
Horisontaaliasetuksen nojalla on annettu seuraavat säädökset, joissa säädetään tarkemmin valvonnasta:
- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä
yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän sekä suoriin tukiin, maaseudun kehittämistukeen ja täydentäviin ehtoihin sovellettavien maksujen epäämis- ja perumisedellytysten sekä hallinnollisten seuraamusten osalta annettu komission delegoitu asetus
(EU) N:o 640/2014 (hallintoasetus);
- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän, maaseudun kehittämistoimenpiteiden ja täydentävien ehtojen osalta annettu komission täytäntöönpanoasetus
(EU) N:o 809/2014 (valvonta-asetus).
Maatalouden tukien toimeenpanosta annettua lakia (192/2013), jäljempänä toimeenpanolaki, sovelletaan Euroopan unionin rahoittamien tukien toimeenpanoon. Laissa
säädetään muun muassa tukien valvonnasta.
Euroopan unionin rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien valvonnassa noudatetaan
suoraan sovellettavaa Euroopan unionin lainsäädäntöä sekä toimeenpanolain säännöksiä valvonnasta. Pinta-alaan liittyvistä vähennyksistä ja seuraamuksista säädetään
hallinto-asetuksessa. Pinta-alojen valvonnasta ja pinta-alan määrittämisestä säädetään
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valvonta-asetuksessa. Edellä mainittua sääntelyä sovelletaan sekä suoriin tukiin että
ohjelmaperusteisiin korvauksiin.
Toimeenpanolain 22 §:n 6 momentin ja 23 §:n 4 momentin, Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain (193/2013) 7 §:n 2 momentin ja eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) 15 §:n 3 momentin
nojalla on annettu valtioneuvoston asetus pinta-alojen ja pinta-alaperusteisten Euroopan unionin rahoittamien tukien valvonnasta (712/2015). Asetuksessa säädetään tarkemmin valvonnasta Euroopan unionin lainsäädännön asettamissa rajoissa.
2. Yksityiskohtaiset perustelut
Pinta-alojen ja pinta-alaperusteisten Euroopan unionin rahoittamien tukien valvonnasta annettua valtioneuvoston asetusta ehdotetaan muutettavaksi. Asetuksen 7 §:ään
ehdotetaan lisättäväksi uusi momentti.
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin edelleen tukikelvottomista aloista ja momentti
vastaisi sisällöltään nykyisin voimassa olevaa säännöstä. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 momentti, jossa säädettäisiin tilanteesta, jossa tukihakemuksessa kasvulohkolle on ilmoitettu viljelykasvi, mutta valvonnassa todetaan, että tukihakemuksessa tehty ilmoitus on virheellinen eikä lohkolla tai sen osalla kasva mitään viljelykasvia. Tällainen ala hylättäisiin valvonnassa tilapäisesti viljelemättömänä. Tarkoitus
olisi siis hylätä alat, joissa paikan päällä todetaan, ettei niillä ole tehty mitään viljelytai kunnostustoimia. Tilapäisesti viljelemättömänä hylättävän alan olisi kuitenkin oltava selkeästi maatalousmaata. Jos tuenhakija ei ole voinut esimerkiksi sääolosuhteiden vuoksi kylvää suunnittelemaansa viljelykasvia, alaa ei hylättäisi, jos hän on
asianmukaisesti perunut tuen kyseiseltä kasvulohkolta. Muilta osin 7 §:n sisältöä ei
muutettaisi.
3. Taloudelliset vaikutukset
Ehdotetulla asetusmuutoksella ei arvioida olevan vaikutuksia valtion talousarvioon.
4. Lausunnot
Asetusehdotuksesta pyydettiin lausunto Maaseutuvirastolta, Elintarviketurvallisuusvirastolta, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:ltä, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC
r.f.:ltä, ProAgria Keskusten Liitolta, Svenska lantbrukssällskapens förbund rf:ltä ja
Maaseudun Kehittäjät ry:ltä. Lausuntoaikaa oli vain kolme viikkoa, jotta voitaisiin
varmistaa, että tuen valvonta voidaan toteuttaa suunnitellussa aikataulussa.
Lausunnon antoivat Maaseutuvirasto ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto
MTK ry. Lausunnonantajilla ei ollut huomautettavaa asetusehdotuksesta.
5. Laintarkastus
Asetusehdotus on ollut tarkastettavana oikeusministeriön lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikössä.

