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porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 2 ja 8 §:n muuttamisesta

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) 2 §:n 1 ja 3 momentti

ja 8 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 54/2008, seuraavasti:

2 §

Soveltamisala ja maantieteellinen
soveltamisalue

Tätä lakia sovelletaan Euroopan maaseu-
dun kehittämisen maatalousrahaston (maa-
seuturahasto) tuesta maaseudun kehittämi-
seen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
1698/2005 kumoamisesta annetussa Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetuksessa
(EU) N:o 1305/2013, jäljempänä EY:n maa-
seutuasetus, tarkoitettuihin toimenpiteisiin.
Lisäksi lakia sovelletaan kansallisiin täyden-
täviin maaseudun kehittämistoimenpiteisiin.
— — — — — — — — — — — — —

Tätä lakia ei sovelleta toimenpiteeseen, jo-
hon on myönnetty tukea maaseudun kehittä-
miseen myönnettävistä tuista annetun lain
(1443/2006), maaseudun kehittämisen tuke-
misesta annetun lain (28/2014) tai maatalou-
den rakennetuista annetun lain (1476/2007)
nojalla.
— — — — — — — — — — — — —

8 §

Ohjelma ja sen toteuttaminen Euroopan
unionin rahoituksella

Tässä laissa tarkoitettua tukea voidaan
myöntää toimenpiteeseen, joka sisältyy maa-
seudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista
annetun lain (27/2014) 3 §:n 1 kohdassa tar-
koitettuun ohjelmaan, joka rahoitetaan osaksi
Euroopan unionin varoista.

Ohjelmasta myönnetyn tuen Euroopan
unionilta saatavaan rahoitusosuuteen sovelle-
taan, mitä 1 momentissa mainitussa laissa
säädetään.

Tuki, joka on osaksi myönnetty ohjelmaan
sisältyvistä Euroopan unionin varoista, voi-
daan maksaa loppuun kokonaan kansallisista
varoista. Maksamisen edellytyksistä ja me-
nettelystä annetaan tarkemmat säännökset
valtioneuvoston asetuksella.

Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston
asetuksella säädettävänä ajankohtana. Lain
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8 § tulee kuitenkin voimaan 22 päivänä tam-
mikuuta 2014.

Tukihakemukseen, joka on vireillä tämän
lain voimaan tullessa, sekä tukeen, joka on
myönnetty ennen tämän lain voimaantuloa,
sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä.

Edellä 2 momentista poiketen tukihake-

mukseen, joka on vireillä maaseudun kehittä-
misohjelmien hallinnoinnista annetun lain
voimaan tullessa, sekä tukeen, joka on myön-
netty ennen mainitun lain voimaantuloa, so-
velletaan, mitä maaseudun kehittämiseen liit-
tyvien ohjelmien hallinnoinnista annetussa
laissa (532/2006) säädetään.
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