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luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäris-
tön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain 18 §:n muuttami-

sesta

Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista

ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain (1440/2006) 18 §,
sellaisena kuin se on laissa 364/2010, seuraavasti:

18 §

Tuen maksamisen keskeyttäminen ja takaisin-
perintä eräissä tilanteissa

Eläinten hyvinvoinnin tuen ja alkuperäis-
rotujen kasvattamista koskevan ympäristö-
tuen erityistukisopimuksen mukaisen tuen
maksatus on keskeytettävä, jos tuen saajan
maatilalla on tehty tuotantoeläimiä koskeva
valvonta tai muu valvonta, jonka seurauksena
on aloitettu eläinsuojeluviranomaisen aloit-
teesta rikoslain (39/1889) 17 luvun 14, 14 a
tai 15 §:n mukaista rikosta tai eläinsuojelu-
lain 54 §:n mukaista rikkomusta koskeva
syyteharkinta.

Jos tuen saaja tai tämän kanssa yritystoi-
mintaa harjoittava perheenjäsen on tuomittu
jostain rikoslain 17 luvun 14, 14 a tai 15 §:n
mukaisesta rikoksesta eikä tuen saajaa tai
edellä tarkoitettua perheenjäsentä ole samalla

määrätty rikoslain 17 luvun 23 §:n mukaiseen
eläintenpitokieltoon, eläinten hyvinvoinnin
tuki ja alkuperäisrotujen kasvattamista koske-
van ympäristötuen erityistukisopimuksen
mukainen tuki on perittävä takaisin tai tukea
ei makseta siltä kalenterivuodelta, jonka ai-
kana teko on valvonnassa todettu ja jonka
seurauksena on aloitettu 1 momentissa tarkoi-
tettu syyteharkinta.

Jos tuen saaja tai tämän kanssa yritystoi-
mintaa harjoittava perheenjäsen on tuomittu
rikoslain 17 luvun 14, 14 a tai 15 §:n mukai-
sesta rikoksesta tai eläinsuojelulain 54 §:n
mukaisesta rikkomuksesta sekä samalla mää-
rätty rikoslain 17 luvun 23 §:n mukaiseen
eläintenpitokieltoon, eläinten hyvinvoinnin
tuki ja alkuperäisrotujen kasvattamista koske-
van ympäristötuen erityistukisopimuksen
mukainen tuki on perittävä takaisin tai tukea
ei makseta siitä kalenterivuodesta alkaen,
jonka aikana teko on valvonnassa todettu ja
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jonka seurauksena on aloitettu 1 momentissa
tarkoitettu syyteharkinta, eläintenpitokiellon
voimassaoloajan päättymiseen saakka.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maalis-
kuuta 2011.
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