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Laki
metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttami-

sesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan metsätuhojen torjunnasta annetun lain (1087/2013) 28 §:n 1 momentti ja
lisätään lakiin väliaikaisesti uusi 10 a § seuraavasti:

10 a §

Eräät Euroopan unionin lainsäädännöstä johtuvat korvauksensaajia koskevat 
vaatimukset

Edellä 10 §:ssä tarkoitettua korvausta ei myönnetä, jos korvauksensaaja on saanut mai-
nitussa pykälässä tarkoitettujen vahinkojen korvaamiseen muuta julkista tukea tai verojär-
jestelmän kautta myönnettävää tukea taikka näitä tukia yhdessä. Tämän lain nojalla myön-
netty korvaus peritään takaisin, jos korvauksen maksamisen jälkeen käy ilmi, että 10 §:ssä
tarkoitettujen vahinkojen korvaamiseen on käytetty muuta julkista tukea tai verojärjestel-
män kautta myönnettävää tukea taikka näitä tukia yhdessä.

Edellä 10 §:ssä tarkoitettu korvaus myönnetään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetussa ko-
mission asetuksessa (EU) N:o 1407/2013 tarkoitettuna tukena, jos korvauksen saaja on
vaikeuksissa oleva yritys tai jättänyt noudattamatta komission aiempaan päätökseen pe-
rustuvaa eräiden valtion tukea koskevien Euroopan unionin säännösten soveltamisesta an-
netun lain (300/2001) 1 §:ssä tarkoitettua tuen takaisinperintäpäätöstä. Vaikeuksissa ole-
valla yrityksellä tarkoitetaan maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden valtiontuesta
vuosina 2014–2020 annettujen Euroopan unionin suuntaviivojen (2014/C 204/01) 35 koh-
dan 15 alakohdassa tarkoitettua yritystä.

28 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014. Lain 10 § tulee voimaan kuiten-
kin vasta valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana ja on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2021.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019 ja on voimassa 31 päivään joulu-
kuuta 2021.
HE 261/2018
MmVM 24/2018
EV 249/2018
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