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AJANKOHTAISTA NAUTAELÄINTENPITÄJILLE

Viranomaisasiakaspalvelut
Asiakaspalvelun puheluiden nauhoitus alkaa toukokuun aikana.
Nauhoitus tehdään
eläinrekisterien puhelinpalvelun laadun ja asiakkaille annettavien vastausten sekä tallennettavien
tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi. Soitettaessa tulee tiedote, jossa kerrotaan nauhoituksesta.
Viranomaisasiakaspalvelut ovat kiinni torstaina 28.4.2016 koko päivän koulutuspäivän takia.
Seuraavana päivänä asiakaspalvelut ovat normaalisti auki. Sähköiset ilmoitus- ja tilauskanavat
toimivat normaalin tapaan.

MAASEUTUVIRASTO TIEDOTTAA

EU:n nautaeläinpalkkioiden ja pohjoisten nautatukien haku 2016
Viljelijän vuonna 2015 palauttama hakemus (= osallistumisilmoitus) EU:n nautaeläinpalkkioista
ja/tai pohjoisista nautojen kotieläintuista on voimassa toistaiseksi eli viljelijän ei tarvitse palauttaa
sitä uudelleen. Jos viljelijä ei palauttanut osallistumisilmoitusta vuonna 2015, hänen on
palautettava se kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 15.6.2016 sähköisesti Vipupalvelussa tai lomakkeella 184. Mikäli viljelijä hakee pohjoisten nautatukien ennakkoa,
osallistumisilmoitus on palautettava jo ennakkoa haettaessa eli viimeistään ke 23.3.2016.
Osallistumisilmoitus 184 ja ennakon hakulomake 139 ohjeineen ovat saatavissa internetosoitteesta
www.suomi.fi/lomakkeet hakusanalla ”mavi+lomakenro” (esim. mavi184, mavi139) sekä
tarvittaessa kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisilta.

Eläinten hyvinvointikorvauksen maksun haku 2016
Voimassa oleville eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumuksille on haettava vuoden 2016
korvauksen maksamista 15.6.2016 mennessä Vipu-palvelussa tai lomakkeella 409. Uusia
sitoumuksia vuodelle 2017 on mahdollista hakea myöhemmin tänä syksynä.

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ TIEDOTTAA

Rekisterimerkintöjen oikea-aikaisuus ja oikea sisältö ovat edelleenkin ensiarvoisen tärkeitä
seuraamusten välttämiseksi uudessakin tilanteessa, jossa komissio esittää valvonnan

seuraamuksiin lievennyksiä
Tila- ja eläinrekisterimerkintöjen oikea-aikaisuus ja oikea sisältö ovat ensiarvoisen tärkeitä sekä
tukiehtojen että täydentävien ehtojen kautta virheellisyyksistä tulevien seuraamusten välttämiseksi.

7.3.2016
Suomi on toimittanut komissiolle yksinkertaistamisesityksiä, joista osa sisältyy nyt komission
asetuksen muutosesitykseen, joka on maaliskuussa menossa Euroopan parlamentin ja neuvoston
hyväksyttäväksi.
Asetusmuutoksella lievennettäisiin eläinpalkkioiden valvonnan seuraamuksia viime vuoteen
verrattuna muun muassa seuraavasti:
-

Seuraamusten laskenta perustuisi eläimelle kalenterivuonna kertyneisiin ruokintapäiviin (ei
365 ruokintapäivään kuten tällä hetkellä)

-

Mahdollisesti tukikelpoisten eläinten (ns. potentiaalisten eläinten) seuraamuslaskenta
perustuisi jatkossa niihin päiviin, jotka eläin voisi kerryttää tukivuoden aikana.
Eläinten pitopaikkaa koskevissa rekisterivirheissä palattaisiin vuonna 2014 noudatettuun
käytäntöön: eläin voitaisiin hyväksyä, jos se on tilan toisessa pitopaikassa välittömästi
tunnistettavissa.

-

-

Ruokintapäiväkohtainen laskentamalli antaa tuottajalle mahdollisuuden tarkastella, onko
esimerkiksi teuraseläinten valinnassa mahdollisuutta valita teuraaksi ne eläimet, jotka
kerryttävät seuraamuspäiviä ja vähentää siten seuraamusta ja sen määrää. Tukiehtojen
kierroksi katsottaisiin kuitenkin eläinten siirrot toiselle tilalle, silloin kun tavoitteena on
seuraamuspäivien vähentäminen.

-

Eläinkohtainen 24 kuukauden sanktiouhka, joka on ollut jo käytössä tilarekisterin ja
eläinpassien virheellisyyksissä, otettaisiin käyttöön tietyissä rekisterivirheissä. Sanktiouhka
muuttuisi seuraamukseksi, jos tila- ja/tai eläinrekisterin virhe löytyisi samasta eläimestä 24
kuukauden aikana. Huom. kuitenkin esim. sukupuoli ja rotu katsottaisiin virheiksi jo
ensimmäisellä kerralla, jos tieto on olennainen tukikelpoisuuden kannalta.

Edellä mainituista muutoksista huolimatta tila- ja eläinrekisterimerkintöjen oikea-aikaisuus
ja oikea sisältö ovat edelleenkin ensiarvoisen tärkeitä seuraamusten välttämiseksi!
Komission muutosesitykset tulisivat takautuvasti voimaan 1.1.2016 alkaen. Maa- ja
metsätalousministeriö tiedottaa internet –sivuillaan www.mmm.fi, kun muutosasetus on hyväksytty.
Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriössä neuvotteleva virkamies Mirja Kiviranta,
p. 0295 16 2352 (sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi)

Seuraava nautarekisteriote postitetaan tiloille kesäkuun kolmannella viikolla.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Tiedote 10.2.2016

Ilmoitukset eläinrekistereihin syytä tehdä ajallaan
Vuodesta 2016 alkaen nautojen, lampaiden ja vuohien myöhässä rekisteriin tehdyistä
tapahtumailmoituksista annetaan varoitus tiloille aiempaa herkemmin. Elintarviketurvallisuusvirasto
Evira muistuttaa, että jos vastaavat puutteet toistuvat enintään kolmen peräkkäisen vuoden aikana,
tilalle maksettavia tukia vähennetään.
Vaatimus ilmoittaa eläinten tapahtumat ajallaan rekistereihin ei ole uusi, eikä ilmoitusaikojen pituuteen ole
Suomessa tehty tiukennuksia. Nautojen, lampaiden ja vuohien tapahtumat tulee ilmoittaa rekisteriin
viimeistään seitsemän päivän sisällä. Poikkeuksena tästä on lampaiden ja vuohien syntymäilmoitus, joka
tulee tehdä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa tapahtumasta, jos eläin on yhä syntymäpitopaikassaan.
”Vuodesta 2016 alkaen varhainen varoitus vähäisestä laiminlyönnistä annetaan jo, kun myöhässä tehtyjä
ilmoituksia rekistereihin on 1–10 prosenttia kaikista kalenterivuoden alusta alkaen tehdyistä ilmoituksista.
Aiemmin varoituksen alaraja oli 5 prosenttia. Sitä jouduttiin kiristämään Euroopan komission syyskuussa
2015 tekemän täydentävien ehtojen tarkastuksen perusteella. Varoitusta ei kuitenkaan anneta, jos tilalla vain
yksi myöhässä tehty ilmoitus”, toteaa ylitarkastaja Anssi Welling Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta.
Myöhästyneet ilmoitukset vaikuttavat tukiin
Eläintenpitäjälle ei aiheudu seuraamusta vähäisestä laiminlyönnistä, jos se korjataan annetussa
määräajassa.
Jos tarkastuksessa havaitaan, että viljelijä ei ole kolmen peräkkäisen vuoden aikana muuttanut toimintaansa
ensimmäinen havaintovuosi mukaan lukien, on uudestaan havaituista laiminlyönneistä määrättävä toistuva
seuraamus.
”Vielä tänä vuonna muutoksen ei odoteta juurikaan vähentävän tukia. Vuodesta 2017 alkaen on kuitenkin
oletettavaa, että täydentävien ehtojen seuraamukset yleistyvät niillä tiloilla, joille on aiemmin annettu
varhainen varoitus”, arvioi Welling.
Vuodelle, jolloin varhainen varoitus on annettu, jouduttaisiin tällöin määräämään vähintään yhden prosentin
takautuva vähennys tukiin. Lisäksi vuodelle, jolloin todetaan, että viljelijä ei ole korjannut toimintaansa
annetussa määräajassa, määrättäisiin seuraamus toistuvuuden sääntöjen mukaisesti kolminkertaisena.
Myöhässä tehdyillä ilmoituksilla voi olla vaikutusta myös tilalle maksettaviin eläinpalkkioihin.
Tavoitteena turvallinen tuotantoketju
Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin tavoitteena on seurata eläimistä peräisin olevan elintarvikkeen kulkua
tuotantoketjun alusta loppuun. Myös eläintaudin puhjetessa on oleellista tietää, missä kukin eläin on ollut,
jotta todennäköisesti tartunnan saaneet eläimet voidaan jäljittää ja erotella muista eläimistä.
Merkinnän ja rekisteröinnin valvontaa tehdään nauta-, sika- sekä lammas- ja vuohitiloille. Näiden eläinlajien
pitäjistä valvotaan vähintään kolmea prosenttia vuosittain.
Lue lisää:
 www.evira.fi > Eläimet > Eläinsuojelu ja eläinten pito > Merkitseminen ja rekisteröinti > Täydentävät
ehdot
 www.evira.fi > Eläimet > Eläinsuojelu ja eläinten pito > Merkitseminen ja rekisteröinti > Nautaeläimet
Lisätietoja: Ylitarkastaja Anssi Welling, anssi.welling(at)evira.fi, p. 040 489 3361

