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Arvoisa ulkoasiainministeri,  

1. MENETTELY 

1. Suomen viranomaiset ilmoittivat SEUT-sopimuksen 108 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti 1. heinäkuuta 2011 päivätyllä sähköisellä ilmoituksella 
valtiontukiohjelmasta, jolla tuetaan ympäristönsuojelun parantamiseksi tehtäviä 
alusinvestointeja.  

2. Komissio pyysi lisätietoja 5. ja 11. heinäkuuta 2011. Suomen viranomaiset 
toimittivat pyydetyt lisätiedot 7. heinäkuuta, 13. heinäkuuta, 22. syyskuuta ja 
29. syyskuuta 2011.  

2. TUKIOHJELMAN YKSITYISKOHTAINEN KUVAUS 

2.1. Tukiohjelman tavoite  

3. Ilmoitetun ohjelman päätavoitteena on rohkaista laivanvarustamoja ottamaan 
käyttöön ympäristöystävällisiä tekniikoita ja sisällyttämään ympäristönsuojelua 
parantavia investointeja tuleviin laivanrakennusohjelmiinsa.  

4. Tässä tarkoituksessa Suomi antoi valtioneuvoston asetuksen, jossa vahvistetaan 
alusten ympäristönsuojelua parantavia investointitukia koskevan ohjelman ehdot1. 

                                                 
1  Ohjelman oikeusperustan vahvistava 11. marraskuuta 2010 annettu valtioneuvoston asetus alusten 
 ympäristönsuojelua parantavien investointitukien yleisistä ehdoista. 
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2.2. Tausta 

2.2.1. Laivojen rikkipäästöt; rikkipäästöjen valvonta-alue  

5. Erittäin rikkipitoisten meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden palamisesta 
aiheutuvat laivaliikenteen päästöt lisäävät rikkidioksidin ja hiukkasten aiheuttamaa 
ilman pilaantumista ja aiheuttavat siten haittaa ihmisten terveydelle, vahingoittavat 
ympäristöä, julkista ja yksityistä omaisuutta ja kulttuuriperintöä sekä osaltaan 
lisäävät happamoitumista. 

6. Koska laivaliikenteen päästöt pahentavat happamoitumisongelmia Pohjois-
Euroopassa, Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on määritellyt Itämeren, 
Englannin kanaalin ja Pohjanmeren nk. rikkipäästöjen valvonta-alueiksi. 

2.2.2. Direktiivin 1999/32/EY täytäntöönpanon arviointi  

7. Suomen viranomaisten kaavailemalla ohjelmalla on tarkoitus edistää päästöjen 
vähentämiseen tähtääviä investointeja tiettyjen nestemäisten polttoaineiden 
rikkipitoisuutta koskevan direktiivin 1999/32/EY muuttamista koskevan komission 
ehdotuksen mukaisesti. Tätä uutta direktiiviä ei ole vielä annettu2.  

8. Muutosehdotuksissa on kyse IMO:n tarkistettujen sääntöjen3 saattamisesta osaksi 
EU:n lainsäädäntöä. Niissä vahvistetaan entistä tiukemmat rikkipitoisuuden raja-
arvot laivoissa käytettäville polttoaineille rikkipäästöjen valvonta-alueilla4 Pohjois-
Euroopassa5.  

2.3. Ohjelman yksityiskohtainen kuvaus 

2.3.1. Kansallinen oikeusperusta 

9. Tuki maksetaan alusten ympäristönsuojelua parantavien investointitukien yleisistä 
ehdoista 11. marraskuuta 2010 annetun valtioneuvoston asetuksen (946/2010) 
perusteella. Asetus tuli voimaan 12. marraskuuta 2010 ja on voimassa 31. päivään 
joulukuuta 2014. 

2.3.2. Tukikelpoiset kustannukset 

10. Ohjelmasta myönnettävä tuki on tarkoitettu käytettäväksi uusien alusten hankinnan 
yhteydessä. Tukikelpoiset kustannukset määritetään ympäristönsuojelutuen 
suuntaviivojen mukaisesti sellaisiksi ylimääräisiksi investointikustannuksiksi, joita 
Euroopan unionin normeissa vaadittua ympäristönsuojelun tasoa korkeamman 
ympäristönsuojelun tason saavuttaminen edellyttää, tai tällaisten normien puuttuessa 
sellaisiksi kustannuksiksi, joita kansallisessa lainsäädännössä vaadittua tasoa 
korkeamman ympäristönsuojelun tason saavuttaminen edellyttää.  

11. Tukikelpoiset kustannukset on lisäksi laskettava ympäristönsuojelutuen 
suuntaviivojen mukaisesti ottaen huomioon ylimääräiseen 
ympäristönsuojeluinvestointiin liittyvät toiminnan tuotot ja toimintakustannukset 
kyseisen investoinnin pitoajan viiden ensimmäisen vuoden ajalta. Tämä merkitsee 
sitä, että tällaiset toiminnan tuotot on vähennettävä ylimääräisistä 

                                                 
2 Komission ehdotus uudeksi direktiiviksi hyväksyttiin 15. heinäkuuta 2011 (KOM(2011) 439). 
3 MARPOL-yleissopimuksen liite VI. 
4 Alue käsittää Englannin kanaalin, Pohjanmeren ja Itämeren. 
5 Näitä uusia tiukempia vaatimuksia sovelletaan kaikkiin laivoihin (ei siis vain uusiin aluksiin vaan 
 takautuvasti myös vanhoihin aluksiin). 
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investointikustannuksista ja tällaiset toimintakustannukset voidaan lisätä niihin. 
Suomen viranomaisten mukaan tilanteessa, jossa laivanomistaja hankkii 10 
miljoonaa euroa maksavan laivan ja tekee siihen ympäristösyistä 5 miljoonan euron 
ylimääräiset investoinnit, tuen enimmäismäärä olisi tietty prosenttiosuus mainituista 
5 miljoonasta toiminnan tuotot ja toimintakustannukset huomioon ottaen. Valtion 
teknillinen tutkimuskeskus tai vastaava puolueeton tutkimuslaitos varmentaa 
ylimääräisistä investoinneista muodostuvat tukikelpoiset kustannukset, minkä lisäksi 
riippumaton asiantuntija antaa arvion ylimääräisiin ympäristöinvestointeihin 
liittyvistä tuotoista ja kustannuksista. 

2.3.3. Tuensaajat 

12. Tukiohjelmaa koskevien säännösten mukaan tukea voidaan myöntää Suomessa 
rekisteröidylle laivanvarustustoimintaa harjoittavalle yritykselle. Tukea voivat saada 
syrjimättömin ehdoin kaikki laivanvarustustoimintaa harjoittavat Suomessa 
rekisteröidyt liikenteenharjoittajat. Tukiohjelmassa ei edellytetä tietynlaisen 
tekniikan käyttöä.  

2.3.4. Talousarvio ja tukiohjelman kesto 

13. Tukiohjelman kokonaismäärärahat kaudeksi 2012–2014 ovat 120 miljoonaa euroa 
(30 miljoonaa euroa vuodessa). Suomen hallituksen ja eduskunnan on vielä 
hyväksyttävä tämä talousarvio.  

2.3.5. Tuki-intensiteetti 

14. Ympäristönsuojelutuen suuntaviivojen mukaisesti tukiohjelman perusteella 
myönnetty tuki voi olla suurelle yritykselle enintään 50 prosenttia, keskisuurelle 
yritykselle 60 prosenttia ja pienelle yritykselle 70 prosenttia alushankkeeseen 
sisältyvien lisäinvestointien määrästä6. Tuen enimmäismäärää voidaan korottaa, jos 
hanke täyttää edellä mainituissa suuntaviivoissa tarkoitetun ekoinnovaation 
määritelmän.  

15. Mitä tulee ehdotettujen uusien normien hyväksymispäivän ja voimaantulopäivän 
väliseen ajanjaksoon, hyväksytyt normit ylittävien uusien alusten 
hankintainvestointien siihen osaan, joka on välttämätön uusien normien 
noudattamiseksi, voitaisiin soveltaa ympäristönsuojelutuen suuntaviivojen 3.1.3 
jakson (Tuki ennakoivaan normeihin mukautumiseen) määräyksiä. Kyseisellä 
ajanjaksolla siihen osaan lisäinvestointeja, joka on välttämätön uusien normien 
ylittämiseksi, voitaisiin soveltaa 14 kohdassa mainittuja tuki-intensiteettejä. Suomen 
viranomaiset ovat kuitenkin vahvistaneet, etteivät ne halua käyttää 
ympäristönsuojelutuen suuntaviivojen 3.1.3 jakson määräyksiä. Näin ollen 
ehdotettujen uusien normien hyväksymispäivän ja voimaantulopäivän välisenä 
ajanjaksona tukea maksetaan ainoastaan sille osalle investointia, joka on välttämätön 
uusien hyväksyttyjen normien ylittämiseksi, 14 kohdassa mainittuihin tuki-
intensiteetteihin asti. 

16. Tuki voi ohjelman ehtojen mukaan olla enintään 30 miljoonaa euroa alusta kohti.  

2.3.6. Tukiohjelman muut ehdot 

17. Tukea voidaan myöntää hakkeeseen, jos 

− sen osalta ei ole tehty sitovaa sopimusta uuden aluksen tilaamisesta; 

                                                 
6 Ympäristönsuojelutuen suuntaviivoissa määriteltyä tuen enimmäismäärää noudatetaan. 
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− tuen saajalla arvioidaan olevan edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan; 

− hankkeen voidaan olettaa toteutuvan kolmen vuoden sisällä hakemuksen 
jättämisestä; 

− hanke täyttää ympäristönsuojelutuen suuntaviivoissa tarkoitetut edellytykset. 

18. Tukea ei voida myöntää, jos komissio on muussa (samaa edunsaajaa koskevassa) 
tukiasiassa tehnyt päätöksen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
(SEUT-sopimuksen) 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuen takaisin perimisestä ja 
sen nojalla hakijalle on annettu eräiden valtiontukea koskevien Euroopan yhteisöjen 
säännösten soveltamisesta annetun lain (300/2001) 1 §:ssä tarkoitettu tuen 
takaisinperintämääräys, jota hakija ei ole noudattanut neljän kuukauden kuluessa 
komission päätöksen antamisesta. 

19. Tukipäätös on ehdollinen, kunnes komissio on hyväksynyt tukiohjelman ja 
tarvittaessa7 ohjelmasta myönnettävät yksittäiset tuet. 

2.3.7. Tuen myöntämismenettely 

20. Tukea haetaan Suomen liikenne- ja viestintäministeriöltä. 

21. Hakemukseen on liitettävä hakijan Valtion teknilliseltä tutkimuskeskukselta tai 
muulta vastaavalta, puolueettomalta tutkimuslaitokselta hankkima lausunto siitä, että 
hanke koskee sellaista uudisalusinvestointia, joka täyttää tuen myöntämisen 
edellytykset, ja että hankkeesta ympäristönsuojelun hyväksi aiheutuvat ylimääräiset 
investointikustannukset täyttävät asetuksessa vahvistetut tukikelpoisten 
kustannusten määritelmän ja edellytykset, jotka esitetään tiivistetysti 10 ja 11 
kohdassa. 

22. Hakemukseen on liitettävä hakijan oma arvio sekä puolueettoman asiantuntijan arvio 
ylimääräiseen ympäristöinvestointiin liittyvistä tuotoista ja kustannuksista viiden 
vuoden ajalta lukien siitä hetkestä, kun alus on luovutettu tilaajalle tai asetettu 
liikenteeseen. 

23. Hakemukseen liitettävässä lausunnossa on lisäksi oltava lausunnon antajan vakuutus 
puolueettomuudestaan ja riippumattomuudestaan suhteessa tuen hakijaan. 

24. Kunkin kalenterikuukauden aikana tulleet hakemukset käsitellään ja ratkaistaan 
yhdessä. 

25. Jos hakemuksia on useita ja tarkoitukseen varatut määrärahat eivät riitä kaikkien 
hakemusten hyväksymiseen, viranomaisen on hakemuksia arvioidessaan 
kiinnitettävä huomiota niihin hankkeisiin, joiden avulla saavutetaan vaikutuksiltaan 
merkityksellisin ympäristönsuojelun tason parantuminen.  

26. Päätöksen tuen myöntämisestä tekee liikenne- ja viestintäministeriö. Se pyytää 
lausunnon hakemuksen tukikelpoisuudesta Liikenteen turvallisuusvirastolta. 
Liikenne- ja viestintäministeriö voi asettaa päätöksessään tarkempia ehtoja ja 
rajoituksia tuen maksamiselle ja käytölle. 

27. Tuki maksetaan sen jälkeen, kun alus on luovutettu tuen saajalle ja alus on tuen 
saajan hakemuksesta merkitty kauppa-alusluetteloon (Laki meriliikenteessä 
käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta 1277/2007), kuitenkin 
aikaisintaan vuonna 2012. 

                                                 
7  Jos tuen määrä yritystä kohti on enemmän kuin 7 500 000 euroa. 
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28. Tuen saajan on ilmoitettava liikenne- ja viestintäministeriölle muutoksista tuen 
myöntämisen perusteena olevissa seikoissa. Tuen maksaminen voidaan peruuttaa 
liikenne- ja viestintäministeriön päätöksellä, jos tuen myöntämisen perusteissa on 
tapahtunut muutos päätöksen jälkeen. 

3. OIKEUDELLINEN ARVIOINTI 

3.1. Tuen olemassaolo 

29. SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdan mukaan ”jäsenvaltion myöntämä taikka 
valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa 
vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu 
sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan”. 

30. Jotta voitaisiin määrittää, onko kyseessä oleva tukiohjelma SEUT-sopimuksen 107 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea, on selvitettävä 1) saavatko 
asianomaiset yritykset toimenpiteestä taloudellista etua, 2) onko kyseinen etu 
rahoitettu valtion varoilla, 3) vääristääkö tai uhkaako kyseinen etu vääristää kilpailua 
ja 4) vaikuttaako toimenpide jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.  

31. Komissio katsoo, että ilmoitettu tukiohjelma vähentää valtion varojen8 avulla 
laivaliikenteen harjoittajien kustannuksia, joista ne joutuisivat tavallisesti 
vastaamaan itse. Näin ollen valtion taloudellinen tuki vahvistaa näiden yritysten 
asemaa suhteessa niiden kilpailijoihin unionissa ja saattaa sen vuoksi vääristää 
kilpailua. Koska tukiohjelma koskee alaa, jolla minkä tahansa jäsenvaltion yritykset 
voivat toimia, tuki vaikuttaa todennäköisesti jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. 

32. Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo, että ilmoitettu toimenpide on SEUT-
sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea. 

3.2. Tukiohjelman soveltuvuus sisämarkkinoille 

33. Tuen tavoitteena on ympäristönsuojelu, koska sillä pyritään vähentämään 
laivaliikenteestä aiheutuvia rikkipäästöjä ilmakehään.  

34. Säännöt, joita komissio soveltaa ympäristönsuojelutuen sisämarkkinoille 
soveltuvuuden arvioinnissa, esitetään ”Yhteisön suuntaviivoissa valtiontuesta 
ympäristönsuojelulle” (jäljempänä ’ympäristönsuojelutuen suuntaviivat’)9. 

35. Ympäristönsuojelutuen suuntaviivojen mukaan liikenteen osuus kasvihuonekaasujen 
kokonaispäästöistä on suuri (noin 30 prosenttia), ja se aiheuttaa myös huomattavan 
osan pölystä sekä hiukkas-, typpioksidi- ja rikkioksidipäästöistä johtuvasta 
paikallisesta pilaantumisesta. Tämän vuoksi on tärkeää tukea puhtaiden 
liikennemuotojen käyttöä maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja 
paikallisen pilaantumisen vähentämiseksi erityisesti kaupungeissa. Tässä yhteydessä 
on erityisen tärkeää edistää saastuttamattomien ajoneuvojen (myös laivojen) 
hankintaa10.  

                                                 
8  On selvää, että tukitoimenpiteeseen käytetään valtion varoja, koska maksut suoritetaan keskushallinnon 

talousarviosta.  
9  EUVL C 82, 1.4.2008, s. 1. 
10  Ympäristönsuojelutuen suuntaviivojen 44 kohta. 
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36. Tässä tapauksessa tukiohjelman tarkoituksena on rohkaista laivanvarustamoja 
investoimaan toimenpiteisiin, joilla aluksista tehdään aiempaa 
ympäristöystävällisempiä.  

37. Tavoitteena on erityisesti kannustaa laivanvarustamoja ottamaan käyttöön 
järjestelmiä, joiden avulla ne voivat vähentää rikkipäästöjä suhteessa nykyisiin 
normeihin, jotka on vahvistettu tiettyjen nestemäisten polttoaineiden rikkipitoisuutta 
koskevassa direktiivissä 1999/32/EY.  

38. Komissio hyväksyi 15. heinäkuuta 2011 ehdotuksen, joka koskee tiukempien 
normien käyttöönottoa vuodesta 2015 alkaen. Näitä uusia normeja ei ole vielä 
annettu. Tukiohjelmalla edistetään rikkipitoisuuden uusien raja-arvojen 
saavuttamista jo ennen niiden voimaantuloa. Ohjelman perusteella tuettavien 
investointien avulla on tarkoitus ylittää jopa uudet normit. 

39. Ympäristönsuojelutuen suuntaviivojen 3.1.1 jakson mukaisesti nykyisessä 
tukiohjelmassa tuetaan ainoastaan EU:n normit ylittäviä investointeja. Ohjelman 
soveltuvuutta sisämarkkinoille on tämän vuoksi arvioitava ympäristönsuojelutuen 
suuntaviivojen 73–84 kohdassa esitettyjen yleissääntöjen perusteella11. 
Tukikelpoisia kustannuksia ovat ne ylimääräiset kustannukset, joita aiheutuu uuden 
ympäristöystävällisemmän aluksen hankinnasta verrattuna tavanomaista 
käyttövoimaa hyödyntäviin aluksiin. Tukikelpoiset kustannukset määritetään tämän 
vuoksi ympäristönsuojelutuen suuntaviivojen 81 kohdan b alakohdan mukaisesti 
sellaisiksi ylimääräisiksi investoinneiksi, joita yritykselle aiheutuu sen pyrkiessä 
korkeammalle ympäristönsuojelun tasolle kuin kyseisessä yrityksessä saavutettaisiin 
ilman ympäristönsuojelutukea. Ylimääräiseen investointiin liittyvät 
toimintakustannukset ja toiminnan tuotot otetaan huomioon ympäristönsuojelutuen 
suuntaviivojen 82 kohdan mukaisesti. 

40. Siinä tapauksessa, että uudet normit on jo hyväksytty mutta eivät ole tulleet vielä 
voimaan, alusten hankintatuki voitaisiin todeta sisämarkkinoille soveltuvaksi 
edellyttäen, että se täyttää ympäristönsuojelutuen suuntaviivojen 3.1.3 jaksossa 
(Tuki ennakoivaan normeihin mukautumiseen) olevissa 87 ja 88 kohdassa 
vahvistetut edellytykset. Suomen ilmoittamassa tukiohjelmassa ei ole kuitenkaan 
kyse tuesta ennakoivaan mukautumiseen, joten kyseistä tukea ei ole myöskään 
tarkasteltu tässä päätöksessä. Tästä seuraa, että jos ohjelmassa myönnetään tukea 
uusien normien hyväksymisen jälkeen, tukikelpoisiksi kustannuksiksi katsotaan 
ainoastaan ne investoinnit, jotka ovat välttämättömiä hyväksyttyjen mutta ei vielä 
voimaan tulleiden normien ylittämiseksi. 

41. Komissio toteaa myös, että tukiohjelmasta voivat hakea tukea kaikki 
liikenteenharjoittajat syrjimättömin ehdoin.  

42. Edellä esitetyn perusteella komissio päättelee, että tarkasteltavana olevassa 
tukiohjelmassa varmistetaan ympäristönsuojelutuen suuntaviivojen 77 kohdan 
mukaisesti, että tuki on rajattu asetetun ympäristönsuojelutavoitteen saavuttamiseksi 
välttämättömään vähimmäismäärään.  

43. Tukiohjelmalla on kannustava vaikutus (ympäristönsuojelutuen suuntaviivojen 3.2 
jakso), sillä se kannustaa laivaliikenteen harjoittajia investoimaan 
ympäristöystävällisempään tekniikkaan ja toteuttamaan investointeja, joiden avulla 
voidaan ylittää alusten rikkipäästöjä koskevat unionin voimassa olevat normit. 

                                                 
11  Ympäristönsuojelutuen suuntaviivojen 85 kohta. 
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Tuella kannustetaan laivaliikenteen harjoittajia korvaamaan aluksensa vähemmän 
päästöjä tuottavilla, ympäristöystävällisemmillä aluksilla. Tarkoituksena on myös 
edistää käytännön kokemusten saantia päästörajojen tosiasiallisista vaikutuksista 
laivanvarustamoihin. Komissio toteaa myös, että hakemukset on jätettävä ennen 
kuin hakija tekee sitovan sopimuksen uuden aluksen tilaamisesta, joten hanketta ei 
voida aloittaa ennen kuin tukihakemus on jätetty kansallisille viranomaisille, mitä 
edellytetään ympäristönsuojelutuen suuntaviivojen 143 kohdassa.  

44. Komissio toteaa, että jokaista hanketta varten tarvitaan hakijan Valtion teknilliseltä 
tutkimuskeskukselta tai muulta vastaavalta, puolueettomalta tutkimuslaitokselta 
hankkima lausunto sekä puolueettoman asiantuntijan arvio ylimääräiseen 
ympäristöinvestointiin liittyvistä tuotoista ja kustannuksista viiden vuoden ajalta 
lukien siitä hetkestä, kun alus on luovutettu tilaajalle tai asetettu liikenteeseen.  

45. Komissio katsoo näin ollen, että vaihtoehtoinen tilanne12 ja hakijan esittämät 
tukikelpoiset kustannukset tarkistetaan perusteellisesti ja että tukea ei myönnetä 
investointihakkeisiin, jotka olisivat kannattavia ilman tukea (ympäristönsuojelutuen 
suuntaviivojen 146 kohta). 

46. Komissio toteaa, että Suomen viranomaiset noudattavat raportointiin ja avoimuuteen 
liittyviä velvoitteitaan ja ovat sitoutuneet antamaan vuosittaiset kertomukset 
ympäristönsuojelutuen suuntaviivojen 7.1 jakson mukaisesti. 

47. Komissio panee merkille valtioneuvoston asetuksen (ks. 2.3.1 kohta edellä) 1 §:n 
toisen momentin, jossa säädetään velvollisuudesta ilmoittaa komissiolle erikseen 
kaikki yli 7,5 miljoonan euron hankkeet ympäristönsuojelutuen suuntaviivojen 5 
jakson mukaisesti. 

48. Edellä esitetyt näkökohdat huomioon ottaen komissio katsoo, että 
ympäristönsuojelutuen suuntaviivoissa esitetyt edellytykset täyttyvät.  

49. Komissio katsoo näin ollen, että kyseessä oleva tukiohjelma soveltuu 
sisämarkkinoille, koska se parantaa ympäristönsuojelun tasoa muuttamatta 
kaupankäynnin edellytyksiä yhteisen edun kanssa ristiriitaisella tavalla.  

50. Tästä syystä komissio pitää tukiohjelmaa ympäristönsuojelutuen suuntaviivojen 
perusteella sisämarkkinoille soveltuvana.  

3.3. Päätelmä 

51. Tämän vuoksi voidaan päätellä, että tukiohjelma on SEUT-sopimuksen 107 artiklan 
3 kohdan c alakohdan mukainen. 

4. PÄÄTÖS 

Komissio on päättänyt, että tuki noudattaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
määräyksiä. 

 

                                                 
12  Sellaisesta teknisesti vertailukelpoisesta investoinnista aiheutuvat kustannukset, jonka avulla 

saavutetaan matalampi ympäristönsuojelun taso. 
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Jos tämä kirje sisältää luottamuksellisia tietoja, joita ei saa julkistaa, tästä on ilmoitettava 
komissiolle viidentoista työpäivän kuluessa kirjeen vastaanottamisesta. Jos komissio ei saa 
perusteltua pyyntöä määräajassa, se katsoo, että olette antanut suostumuksenne koko kirjeen 
tiedoksi antamiseen kolmansille ja julkaisemiseen todistusvoimaisella kielellä seuraavassa 
osoitteessa: http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/state_aids_texts_fi.htm.  
 
Pyyntö on lähetettävä kirjattuna kirjeenä tai faksilla seuraavaan osoitteeseen: 
 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
B-1049 Brussels 

Faksi: (+ 32-2) 296 12 42 
Kunnioittavasti 

 
Komission puolesta  

 

 
Joaquín ALMUNIA 
Varapuheenjohtaja 


