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Aihe: Komission julkinen kuuleminen yksinkertaistetusta valtiontukimenettelystä

Komissio antoi vuonna 2009 tiedonannon tietyntyyppisten valtiontukien käsittelemises-
tä yksinkertaistetussa ilmoitusmenettelyssä.1 Tiedonannon mukaan tietyt, normaalisti
notifiointivelvoitteen piiriin tulevat, valtiontuet voidaan arvioida komissiossa nopeute-
tusti. Kyse on toimenpiteistä, joiden osalta ”komissio vain tarkistaa, että tuet ovat
sääntöjen mukaisia”.  Komission käynnistämän kuulemisen tavoitteena on selvittää
tiedonannon käytöstä saatuja kokemuksia. Saamiensa kommenttien perusteella ko-
missio tekee päätöksen tiedonannon kumoamisesta tai muuttamisesta uusien valtion-
tukisääntöjen mukaiseksi.

Suomen kokemukset yksinkertaistetun menettelyn käytöstä

Vastauksena komission kuulemisasiakirjassa esittämiin kysymyksiin Suomi toteaa, et-
tä Suomen tukiohjelmia ei ole arvioitu yksinkertaistetussa menettelyssä. Suomi on
kaksi kertaa ehdottanut valtiontuki-ilmoituksen käsittelyä yksinkertaistetussa menette-
lyssä, mutta komissio ei ole hyväksynyt pyyntöä. Kyse on ollut lentoasemainfrastruk-
tuurin rakentamiseen myönnetyistä tapauskohtaisista valtiontuista.

Yleisesti ottaen tiedonannon tunnettuus on melko huono. Suomen viranomaiset eivät
ole säännönmukaisesti seuranneet menettelyn piiriin hyväksyttyjä tukia komission
verkkosivuilta eivätkä esittäneet huomautuksia tukitoimenpiteitä koskeviin tiivistelmiin.

Suomen kantaluonnos

Suomi toteaa, että EU:n valtiontukisääntöjen kokonaisuudistuksen yhteydessä valtion-
tukien valvontamenettelyä on jo merkittävästi yksinkertaistettu yleisen ryhmäpoikkeus-
asetuksen (komission asetus 651/2014) soveltamisalaa laajentamalla. Jos toimenpide
täyttää ryhmäpoikkeusasetuksen edellytykset, tuesta ei tarvitse tehdä ennakkoilmoi-
tusta komissiolle ja tuki voidaan ottaa käyttöön heti ilman komission hyväksyntää.
Kappalemääräisesti tarkasteltuna peräti noin 90 prosenttia kaikkien jäsenvaltioiden
tuista otettiin käyttöön suoraan ryhmäpoikkeusasetuksen nojalla vuonna 2015. Käy-
tännössä nykyisten sääntöjen voimassaoloaikana 2014–2020 ennakkoilmoitusvelvolli-
suuden piiriin tulevatkin vain monimutkaiset, uusia piirteitä sisältävät ja kilpailua vää-
ristävät tukitoimenpiteet.

Suomen näkemyksen mukaan tiedonannon säilyttämisellä ei ole tätä taustaa
vasten välttämättömiä asiaperusteita. Suurin osa yksinkertaistettua menettelyä
koskevan tiedonannon piiriin vuosina 2007–2013 tulleista tukitoimenpiteistä kuuluu
nykyisellään ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalaan. Tällaisia tukia ovat esimerkik-
si kulttuurialan tuet, laajakaistayhteyksien ja paikallisen infrastruktuurin rakentamiseen
myönnetyt tuet sekä lähes kaikki tuet, jotka kuuluivat vanhojen sääntöjen vakiomuotoi-

1 Komission tiedonanto yksinkertaistetusta menettelystä tietyntyyppisten valtiontukien käsittelemiseksi. EUVL
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sen arvioinnin piiriin2. Lisäksi komissio on laajentamassa ryhmäpoikkeusasetusta
edelleen mm. satama- ja lentoasemainfrastruktuuria koskeviin investointitukiin.

Suomen näkemyksen mukaan lähtökohtaisesti vain valtiontukien täytäntöönpanoase-
tuksen 794/2004 mukainen yksinkertaistettu menettely on tarpeellista pitää voimassa
sellaisenaan kaikissa tilanteissa.

Suomi huomauttaa kuitenkin, että nykyisten sääntöjen voimassaoloaikana voi tulla
esiin kilpailunäkökulmasta kohtuullisen ongelmattomia tilanteita, joihin ei voida sovel-
taa ryhmäpoikkeusasetusta. Kyse voi olla volyymiltään pienistä, innovatiivisista ja kas-
vua tukevista hankkeista esimerkiksi ympäristö- ja energia-alalla, joiden olemassa-
oloon ei ole osattu varautua sääntelyä uudistettaessa 2012–2013. Suomen näkemyk-
sen mukaan olisi tarkoituksenmukaista, että komissio tällaisissa tilanteissa käsittelisi
sille ilmoitetut tuet mahdollisimman nopeassa menettelyssä riippumatta siitä, onko yk-
sinkertaistettua menettelyä koskeva tiedonanto voimassa vai ei. Tuet tulisi käsitellä
nopeasti siinä vaiheessa, kun komissio on saanut riittävästi käytännön kokemusta ko.
tuista ja jos ilmoitettuun toimenpiteeseen ei sisälly merkittävää riskiä kilpailun vääris-
tymisestä.

Jos komissio päättää pitää tiedonannon joiltain osin voimassa, Suomi toteaa että

 erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että kilpailua vääristäviä tukia ei si-
sällytetä menettelyn piiriin. Komissiolla tulee olla kaikissa tilanteissa viime-
kätinen mahdollisuus päättää, soveltuuko tuki tiedonannon soveltamisalaan
vai ei.

menettelyn avoimuutta ja asianomaisten osapuolten mahdollisuutta esit-
tää perusteltuja näkemyksiä menettelyn piiriin esitetyistä tulee vahvistaa.
Nykyisellään komissio julkaisee menettelyyn soveltuvista tuista tiivistelmän
verkkosivuillaan, joita asianomaiset osapuolet voivat kommentoida 10 työpäi-
vän kuluessa. Tiivistelmä on tietosisällöltään kuitenkin varsin suppea ja siinä
esitetyt tiedot on esitetty jäsenvaltion kansallisella kielellä, mikä vaikeuttaa
asiallisten kommenttien esittämistä huomattavasti. Tietyissä tapauksissa me-
nettelyn piiriin on hyväksytty myös tukia, joiden osalta kansallinen lainsäädän-
tö on ollut vasta valmistelussa.3 On selvää, etteivät asianomaiset osapuolet
tällaisessa tilanteessa voi esittää perusteltuja kilpailuongelmia, jotka komissio
voisi ottaa arvioinnissaan huomioon.

Julkaistavan tiivistelmän tulisi Suomen näkemyksen mukaan sisältää minimis-
sään selkokielinen kuvaus tukiohjelmasta/tuen muutoksesta jollain unionin
kolmesta virallisesta kielestä. Lisäksi tiivistelmästä tulisi käydä ilmi, minkä pe-
rusteen nojalla jäsenvaltio esittää tukea käsiteltäväksi yksinkertaistetussa me-
nettelyssä.

2 T&K&I-tuet, riskirahoitustuet, ympäristöinvestointituet ja tapauskohtaista aluetukea. Tiedonannon piiriin kuulu-
vat tuet, jotka eivät sisälly ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalaan koskevat mm. vaikeuksissaolevien yritysten
tukemista, ekoinnovaatioille myönnettävää ympäristöinvestointitukea sekä ei-läpinäkyviä tukia, jotka muutoin
täyttävät ryhmäpoikkeusasetuksen edellytykset.
3 SA.37176 , UK, Modifications to the UK Film Tax Relief


