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Tasavallan presidentin asetus

1540/2011

eläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin valvontaan liittyvien hallintotehtävien
hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministerin esittelystä,
säädetään Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 32 §:n nojalla, sellaisena kuin se on
osaksi laeissa 1556/1994 ja 68/2004, sekä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen suostumuk-
sella:

1 §

Soveltamisala

Ahvenanmaan valtionvirasto ja Elintarvi-
keturvallisuusvirasto vastaavat Ahvenanmaan
maakunnassa Ahvenanmaan maakunnan hal-
litukselle Ahvenanmaan itsehallintolain
(1144/1991) 30 §:n 8 kohdan nojalla koti-
eläinten tarttuvien tautien torjuntaan liitty-
vistä eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä
koskevista hallintotehtävistä siten kuin tässä
asetuksessa säädetään.

2 §

Ahvenanmaan valtionviraston tehtävät

Ahvenanmaan valtionvirasto suorittaa
maakunnassa paikalla tehtävät tarkastukset
siten kuin eläintunnistusjärjestelmästä anne-
tussa laissa (238/2010) sekä yhteisen maata-
louspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koske-
vista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljeli-
jöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY)
N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY)
N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen
(EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 artik-
lassa 22 säädetään.

3 §

Elintarviketurvallisuusviraston tehtävät

Elintarviketurvallisuusvirasto vastaa maa-
kunnassa tarkastettavien maatilojen otoksen
valinnasta siten kuin eläintunnistusjärjestel-
mästä annetussa laissa sekä neuvoston ase-
tuksen (EY) N:o 73/2009 täytäntöönpanoa
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä mai-
nitussa asetuksessa säädettyjen viljelijöiden
suorien tukien järjestelmien mukaisten täy-
dentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yh-
dennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän
osalta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o
1234/2007 täytäntöönpanoa koskevista yksi-
tyiskohtaisista säännöistä viinialalle säädetyn
tukijärjestelmän mukaisten täydentävien eh-
tojen osalta annetun komission asetuksen
(EY) N:o 1122/2009 artiklassa 50 ja 51 sää-
detään.

4 §

Kustannusten jako

Edellä 2 ja 3 §:ssä tarkoitetuista hallinto-
tehtävistä johtuvista kustannuksista vastaa
maakunta sen mukaan kuin Ahvenanmaan



maakunnan hallitus sekä Ahvenanmaan val-
tionvirasto ja Elintarviketurvallisuusvirasto
erikseen sopivat.

5 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2012.
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