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1. ONGELMAN MÄÄRITTELY 

1.1. Poliittiset puitteet 

Komissio antoi 8. toukokuuta 2012 tiedonannon valtiontukiuudistuksesta. Siinä esitetään 
valtiontukien valvonnan kunnianhimoisen uudistuksen tavoitteet, ja sen pyrkimyksenä on 
edistää EU:n laajempaa kasvustrategiaa. Valtiontukipolitiikalla olisi helpotettava tuen hyvää 
suunnittelua ja kohdistamista markkinoiden toimintahäiriöihin ja Euroopan yhteisen edun 
mukaisiin tavoitteisiin. Komission tavoitteena on 

• keskittää täytäntöönpano tapauksiin, joilla on suurin vaikutus sisämarkkinoihin; 

• virtaviivaistaa sääntöjä; ja  

• nopeuttaa päätöksentekoa.  

Vähämerkityksisestä tuesta annetun asetuksen uudelleentarkastelu liittyy suoraan 
priorisointitavoitteeseen ja on sen vuoksi merkittävä osa valtiontukiuudistusta koskevaa 
aloitetta. 

Vähämerkityksisestä tuesta annetun asetuksen nojalla tietyn raja-arvon alle jäävien 
tukitoimenpiteiden ei katsota vaikuttavan kilpailuun ja/tai kauppaan sisämarkkinoilla, ja sen 
vuoksi niistä ei tarvitse ilmoittaa SEUT-sopimuksen 108 artiklan 3 kohdan nojalla. 
Aikaisemman asetuksen soveltamisesta saadun kokemuksen, inflaation ja 
bruttokansantuotteen kehityksen vuosina 2000–2006 ja todennäköisen tulevan kehityksen 
perusteella nykyisessä asetuksessa nostettiin sen voimaantulosta 1. tammikuuta 2007 alkaen 
vähämerkityksisen tuen enimmäismäärä 100 000 eurosta 200 000 euroon yritystä kohden 
kolmen verovuoden pituisen ajanjakson aikana. Maantieliikenneyritysten (jotka eivät aiemmin 
kuuluneet asetuksen soveltamisalaan) keskimääräisen pien koon vuoksi kyseiselle alalle 
vahvistettiin 100 000 euron enimmäismäärä. 

Lisäksi asetuksessa 

• jätetään sen soveltamisalan ulkopuolelle tietyt toimialat ja toiminnot1 sekä 
vaikeuksissa olevat yritykset; 

• vahvistetaan sallittuja tukivälineitä2 koskevat säännöt;  

• esitetään ”safe harbour” -säännöt, jotka helpottavat takausten 
bruttoavustusekvivalentin laskemista;  

• estetään kasautuminen valtiontuen kanssa, jos samoihin tukikelpoisiin kustannuksiin 
myönnettävien tukien kokonaismäärä ylittää ryhmäpoikkeusasetuksessa tai 
komission päätöksessä vahvistetun tuki-intensiteetin; ja 

• annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus valvoa enimmäismäärän noudattamista joko 

                                                            
1 Ks. asetuksen 1 artikla; soveltamisalan ulkopuolelle jätetään tuki kalastus- ja vesiviljelyaloille ja tuki 

maatalouden alkutuotantoon (joilla sovelletaan erityisiä vähämerkitystä tukea koskevia asetuksia ja 
alhaisempia enimmäismääriä), vientituki ja tuki maanteiden tavarakuljetuksiin tarkoitettujen 
ajoneuvojen hankintaan. 

2 ’Läpinäkyvä tuki’ eli tuki, jonka bruttoavustusekvivalentti voidaan laskea etukäteen täsmällisesti 
tarvitsematta tehdä riskinarviointia. 
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(a) järjestelmällä, joka perustuu yritysten ilmoituksiin kuluvan ja kahden 
edeltävän vuoden aikana saadusta vähämerkityksisestä tuesta; tai  

(b) keskusrekisterillä, jossa on täydelliset tiedot kaikesta minkä tahansa 
viranomaisen myöntämästä vähämerkityksisestä tuesta kyseisessä 
jäsenvaltiossa. 

1.2. Keskeiset kysymykset 

Vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen tavoitteena on löytää tasapaino 
yksinkertaistamisen ja sen välillä, ettei kilpailua vääristetä sisämarkkinoilla. 
Täytäntöönpanokäytäntö ja julkinen kuuleminen ovat tuoneet esiin seuraavat seikat: 

• yksinkertaistaminen: monet jäsenvaltiot ja sidosryhmät vaativat enimmäismäärän 
korottamista, selkeämpiä ja yksinkertaisempia määritelmiä sekä safe harbour -
säännöksiä, jotka menevät nykyisiä takauksia koskevia sääntöjä pidemmälle; 

• kilpailun vääristymisen estäminen: useimmat jäsenvaltiot eivät ole pystyneet 
toimittamaan komissiolle yhteenkoottuja tietoja asetuksen käytöstä, minkä vuoksi on 
erittäin vaikeaa arvioida vaikutuksia kauppaan kilpailuun ja asettaa asianmukainen 
enimmäismäärä. Lisäksi on analysoitava sitä, onko nykyinen seurantajärjestelmä 
riittävä enimmäismäärän noudattamisen varmistamiseksi. 

Keskeinen kysymys kuuluu ”mikä on oikea enimmäismäärä”. Sillä on varmistettava, millä 
tukitoimenpiteillä ei ole vaikutusta kauppaan ja kilpailuun, minkä vuoksi niihin ei sovelleta 
valtiontukisääntöjä. 
Asetuksen tarkoituksena on mahdollistaa, että pieni määrä tukea voidaan myöntää 
mahdollisimman vähäisin edellytyksin, joilla varmistetaan, että asetuksen käyttö on 
yksinkertaista ja oikeudellisesti varmaa. Sen vuoksi asetuksen olisi sisällettävä määritelmät ja 
edellytykset, joita on helppo soveltaa. 
Monet jäsenvaltiot ja sidosryhmät toivat esiin muita ongelmia asetuksen soveltamisessa. 
Niistä yleisimmät voidaan ryhmitellä ja esittää tiivistettynä seuraavasti: 

(1) Epävarmuus käsitteen ’yritys’ tulkinnasta (erityisen tärkeää siksi, että 
enimmäismäärä on yrityskohtainen). Nykyinen määritelmä vastaa kilpailuoikeuden 
yleistä määritelmää, jossa käytetään pikemminkin taloudellisia kuin oikeudellisia 
perusteita ja katsotaan näin ollen eri yksikköjen muodostavan yhden yrityksen, jos ne 
kuuluvat yhteisen määräysvallan alaisuuteen. 

(2) Epävarmuus asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle kuuluvien ’vaikeuksissa olevien 
yritysten’ käsitteen tulkinnasta ja siitä, onko soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen 
edelleen perusteltua. 

(3) Epävarmuus siitä, mikä kuuluu ’maantieliikenteen alaan’, ja alhaisemman 
enimmäismäärän oikeutusta koskevat epäilyt. 

(4) Epävarmuus siitä, miten tuen kasautumista koskevia sääntöjä sovelletaan. 

(5) Lisäohjeiden pyytäminen siitä, kuinka erotetaan toisistaan läpinäkyvä3 tuki ja tuki, 
joka ei ole läpinäkyvää (esim. poikkeuksen puuttuminen tietyiltä tukimuodoilta). 

                                                            
3 Vähämerkityksistä tukea koskevaa asetusta sovelletaan ainoastaan tukeen, jonka osalta on mahdollista 

laskea etukäteen tarkka bruttoavustusekvivalentti tarvitsematta tehdä riskinarviointia (’läpinäkyvä 
tuki’). 
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(6) Kysymykset siitä, miten voidaan parhaiten varmistaa seuranta ja avoimuus4.  

1.3. Perusskenaario 

Perusskenaariossa nykyisen asetuksen voimassaoloa jatketaan vuoteen 2020 asti, toisin 
sanoen vähämerkityksiselle tuelle asetetut enimmäismäärät (200 000 euroa yleisesti ja 
100 000 euroa maantieliikenteen alalla) ja kaikki muut säännökset säilytetään sellaisenaan.  

Edellä 1.2 jaksossa mainitut oikeusvarmuusongelmat jäisivät ratkaisematta. Nykyinen 
epävarmuus erityisesti siitä, kuinka käsitteitä ’yritys’ ja ’vaikeuksissa olevat yritykset’ 
tulkitaan ja kuinka tuen kasautumista koskevia sääntöjä sovelletaan, voivat johtaa siihen, että 
viranomaiset virheellisesti: 

• myöntävät enemmän vähämerkityksistä tukea kuin asetuksessa säädetään; 

• eivät myönnä tukea yrityksille, jotka ovat tukikelpoisia; tai 

• myöntävät tukea yrityksille, jotka eivät ole tukikelpoisia. 

1.4. EU:n toiminnan perustelut (toissijaisuusperiaate) 

Julkinen rahoitus, joka täyttää SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdan arviointiperusteet, on 
valtiontukea, ja siitä on ilmoitettava komissiolle 108 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Neuvosto 
on kuitenkin valtuuttanut komission5 109 artiklan nojalla vahvistamaan enimmäismäärän, 
jonka alle jäävien tukitoimenpiteiden osalta katsotaan, että ne eivät täytä kaikkia 
arviointiperusteita ja vapautetaan sen vuoksi ilmoitusmenettelystä. Koska vähämerkityksistä 
tukea koskevat valtiontukisäännöt näin ollen kuuluvat komission toimivaltaan ja Euroopan 
unionilla on yksinomainen toimivalta tällä alalla6, tähän aloitteeseen ei sovelleta 
toissijaisuustestiä7. 

2. TAVOITTEET 
Uudelleentarkastelun yleinen tavoite on suoraan yhteydessä valtiontukiuudistuksen 
tavoitteisiin, jotka ovat kasvun edistäminen vahvemmilla, dynaamisilla ja kilpailukykyisillä 
sisämarkkinoilla, täytäntöönpanon keskittäminen tapauksiin, joilla on suurin vaikutus 
sisämarkkinoihin, sääntöjen yksinkertaistaminen ja selkeyttäminen ja päätöksenteon 
nopeuttaminen. 

Tähän voidaan päästä keskittymällä seuraaviin erityistavoitteisiin: 

(a) Yksinkertaistaminen: ovatko enimmäismäärä ja sen soveltamista koskevat 
edellytykset mahdollisimman yksinkertaiset vaikuttamatta kauppaan ja 

                                                            
4 Useimmilla jäsenvaltioilla on ilmoituksiin perustuva järjestelmä. Vain yhdeksällä jäsenvaltiolla (CZ, 

EE, EL, HR, LT, PL, PT, SK ja SL) on tällä hetkellä käytössä keskusrekisteri. Kypros korvasi 
rekisterinsä ilmoitusjärjestelmällä vuonna 2009: pääongelmana oli sellaisen yritysrekisterin luominen, 
jota voitaisiin helposti päivittää tuensaajien rakenteen muuttuessa. Bulgaria ja Unkari käyttävät 
molempia järjestelmiä rinnakkain. 

5 Ks. asetus (EY) N:o 994/98, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 733/2013 
(EYVL L 142, 14.5.1998, s. 1). 

6 Ks. SEUT-sopimuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohta. 
7 Ks. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 3 kohta. 
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kilpailuun sisämarkkinoilla vai onko niitä mahdollista yksinkertaistaa ja 
selkeyttää? 

(b) Oikeusvarmuus: selkeät säännöt ovat olennaisia niiden arviointiperusteiden 
oikeusvarmuuden kannalta, joiden perusteella katsotaan, etteivät toimenpiteet 
ole valtiontukea.  

(c) Vääristymien estäminen sisämarkkinoilla: yksittäisten toimenpiteiden 
vaikutuksen lisäksi merkitystä on pienten toimenpiteiden yhteisvaikutuksella 
tietyllä toimialalla. 

(d) Noudattamisen varmistaminen: asetuksen olisi sisällettävä tehokas 
seurantajärjestelmä ja selkeät ja yksinkertaiset säännöt, joilla varmistetaan 
erityisesti enimmäismäärän noudattaminen. 

3. TOIMINTAVAIHTOEHDOT 

Eri toimintavaihtoehdot8 koskevat seuraavia seikkoja: 

i) enimmäismäärä 

ii) muut soveltamista koskevat säännökset  

iii) seuranta.  

3.1. Enimmäismäärä 

Tilanteen ennallaan säilyttämisen lisäksi neljää toimintavaihtoehtoa on analysoitu tarkemmin: 

• enimmäismäärän tarkistaminen tulevan inflaation huomioon ottamiseksi; 

• nykyisen enimmäismäärän tuntuva korottaminen; 

• nykyisen enimmäismäärän eriyttäminen entisestään; ja 

• ylärajan tai muiden mekanismien asettaminen, jotta voidaan ottaa huomioon 
vähämerkityksisen tuen kumulatiivinen vaikutus. 

Maantieliikenteen alan osalta, johon tällä hetkellä sovelletaan alhaisempaa enimmäismäärää 
(100 000 euroa), on analysoitu seuraavia vaihtoehtoja: 

• eriytetty lähestymistapa, jossa yleistä enimmäismäärää sovelletaan 
matkustajaliikenteeseen ja puolta enimmäismäärästä tavaraliikenteeseen; ja 

• yleisen enimmäismäärän soveltaminen koko alaan. 

3.2. Selkeyttäminen ja yksinkertaistaminen 

Muut asetuksen soveltamista koskevat edellytykset voivat aiheuttaa käytännön ongelmia. 
Uudelleentarkastelussa pyritään puuttumaan niihin ja yksinkertaistamaan sääntöjä 
mahdollisimman paljon. Tällaisia seikkoja ovat seuraavat: 

• ’yrityksen’ määritelmä; 

• ’vaikeuksissa olevien yritysten’ määritelmä; 

                                                            
8 Vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen raukeaminen sen voimassaolon päättyessä hylättiin heti 

vaihtoehtona, koska se olisi selvästi yksinkertaistamista ja oikeusvarmuutta koskevien tavoitteiden 
vastaista. 
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• tuen kasautumista koskevat säännöt; ja 

• läpinäkyvä tuki. 

3.3. Sääntöjen noudattamisen tehostaminen seurannan avulla 
Seurantaa koskevia vaatimuksia olisi myös selvennettävä ja yksinkertaistettava, samalla kun 
varmistetaan asetuksen säännösten, erityisesti enimmäismäärän, noudattaminen. Tässä 
yhteydessä tarkastellut vaihtoehdot ovat: 

• tilanteen säilyttäminen ennallaan; 

• nykyisen säännön säilyttäminen (vaihtoehtoina keskusrekisteri ja 
ilmoitusjärjestelmä), mutta tiukennetaan järjestelmällistä seurantaa ja 
täytäntöönpanon valvontaa; ja 

• pakollisen vähämerkityksisen tuen rekisterin käyttöönotto. 

4. HALLINNOLLINEN RASITUS 

Vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen tarkoituksena on mahdollistaa pienten 
tukimäärien myöntäminen mahdollisimman vähäisin edellytyksin, minkä vuoksi 
hallinnollinen rasitus on minimaalinen verrattuna muihin valtiontukivälineisiin.  

Nykyisen asetuksen tuen myöntävälle viranomaiselle aiheuttama pääasiallinen hallinnollinen 
rasitus liittyy sen varmistamiseen, että yritys ei saa tukea vähämerkityksisen tuen 
enimmäismäärää enemmän. Tämä voidaan tehdä joko 

(a) pyytämällä yrityksiä ilmoittamaan etukäteen saamastaan muusta 
vähämerkityksisestä tuesta; tai 

(b) perustamalla keskusrekisteri, ylläpitämällä sitä, syöttämällä tietoja siihen 
ja tarkistamalla tiedot siitä. 

Periaatteessa asetus ei aiheuta suoraan hallinnollista rasitusta yrityksille, mukaan lukien pk-
yritykset ja mikroyritykset. Käytännössä kuitenkin näyttää siltä, että yrityksille aiheutuu 
jonkinasteista rasitusta, erityisesti ilmoitusmenettelyn osalta. Paikkansapitävät ilmoitukset 
voidaan tehdä ainoastaan, jos tuen myöntävät viranomaiset aina noudattavat velvollisuuttaan, 
jonka mukaan niiden on ilmoitettava tuensaajille 

• se, että saatu määrä on vähämerkityksistä tukea; 

• sen tarkka avustusekvivalentti; ja  

• myöntämispäivä. 

Mikroyrityksille myönnettävää tukea ei pitäisi vapauttaa enimmäismäärästä, koska 

• SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohtaa sovelletaan kaikkiin yrityksiin; ja 

• vähämerkityksinen tuki aloilla, joilla toimii useita pieniä yrityksiä, voi 
vääristää kilpailua ja kauppaa. 
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5. YMPÄRISTÖ- JA SOSIAALISET VAIKUTUKSET 

Ympäristövaikutukset ovat vähäisiä, koska vähämerkityksisen tuen on pysyttävä alhaisena 
(200 000 euroa kolmen vuoden aikana), ja koska sitä käytetään yleensä hyvin monenlaisilla 
aloilla ilman erityistä tapaa ja monenlaisiin tavoitteisiin tai ilman tavoitetta. Useimmissa 
tapauksissa myöntämispäätökseen ei liity erityisiä tukikelpoisia kustannuksia tai tavoitteita. 
Näin ollen erityisiä ympäristövaikutuksia ei voida mitata, eikä vähämerkityksistä tukea 
koskevaan asetukseen tehtyjen muutosten odoteta aiheuttavan tällaisia vaikutuksia. 

Sosiaaliset vaikutukset ovat samoin minimaalisia tai niitä ei ole mahdollista mitata samoista 
syistä. Koska vähämerkityksistä tukea voidaan myöntää monenlaisiin tavoitteisiin, jotka 
saattavat olla sosiaalisia tai ei, se ei ole oikea väline työllisyyden ja sosiaalisen suojelun 
edistämiseen (SEUT-sopimuksen 9 artikla). Sosiaalitalouden yritykset kuuluvat usein yleisiin 
taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja koskevien sääntöjen soveltamisalaan. Kyseisiin 
palveluihin sovelletaan korkeampaa vähämerkityksisen tuen enimmäismäärää. Tämän vuoksi 
yleinen vähämerkityksistä tukea koskeva sääntö ei juurikaan vaikuta niihin. 

Koska aloitteella ei ole merkittäviä ympäristö- tai sosiaalisia vaikutuksia, näitä seikkoja ei 
käsitellä tässä kertomuksessa enempää.  

6. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU 
Toimintavaihtoehtoja voidaan vertailla arvioimalla, kuinka tehokkaasti niillä todennäköisesti 
saavutetaan seuraavat tavoitteet: a) yksinkertaistaminen, b) oikeusvarmuus, c) kilpailun 
vääristymisen estäminen ja d) säännösten noudattamisen varmistaminen. 

Vaihtoehtojen vaikutukset perusskenaarioon (tilanteen säilyttäminen ennallaan) on esitetty 
seuraavissa taulukoissa käyttäen seuraavaa pisteytysjärjestelmää: 

+ + / – – erittäin myönteinen/kielteinen vaikutus 

+ / – myönteinen/kielteinen vaikutus 

+/- sekä myönteinen että kielteinen vaikutus, neutraali 

0 ei vaikutusta 

Huom.: Valtiontukivälineiden osalta on mahdotonta arvioida vaikutus määrällisesti ja antaa 
pistemääriä, sillä pistemäärien välinen etäisyys ja tavoitteiden painotukset vaihtelevat.  
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6.1. Enimmäismäärä 
Taulukko 1: Yleinen enimmäismäärä  

Toimintavaihtoehdot Yksinker-
taistaminen 

Oikeus-
varmuus  

Vääristymien 
estäminen  

Noudattamisen 
varmistaminen

1. Ei muutosta nykyiseen 0 0 0 0 

2. Enimmäismäärän 
tarkistaminen tulevan inflaation 
huomioon ottamiseksi  

+/- 0 0 0 

3. Nykyisen enimmäismäärän 
tuntuva korottaminen + – – – – 0 

4. Nykyisen enimmäismäärän 
eriyttäminen entisestään – – – – +/- 0 

5. Ylärajan tai muun mekanismin 
käyttöönottaminen – – – – +/- 0 

Parhaaksi arvioitu vaihtoehto on olla ehdottamatta muutosta yleiseen enimmäismäärään, sillä 
komission mielestä ei ole vakuuttavaa syytä korottaa enimmäismäärää vaan se näkee sen 
korottamiseen ainoastaan liittyvän riskejä. Vaihtoehtoja 4 ja 5 ei kannateta, sillä ne lisäisivät 
huomattavasti hallinnollista rasitusta. 
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Taulukko 2: Maantieliikenteen alan enimmäismäärä 

Toimintavaihtoehdot 
Yksinkertais-
taminen  

Oikeus-
varmuus  

Vääristymien 
estäminen 

Noudattamisen 
varmistaminen

1. Ei muutosta nykyiseen 0 0 0 0 

2. Matkustaja- ja tavaraliikenteen 
erottaminen toisistaan 

+ + + 
0 

3. Yleisen enimmäismäärän 
soveltaminen kaikkeen 
maantieliikenteeseen 

+ – – – – 0 

Toinen vaihtoehto on arvioitu parhaaksi, sillä se tarkoittaa, että maanteiden 
henkilöliikenteeseen sovellettava enimmäismäärä voidaan yhdenmukaistaa yleisen 
enimmäismäärän kanssa yksinkertaistamistavoitteen mukaisesti, koska tällä alalla ei ole enää 
syytä poiketa yleisestä enimmäismäärästä. Tämä vaihtoehto mahdollistaa alhaisemman 
enimmäismäärän säilyttämisen tavaraliikenteen alalla, jolle on edelleen tunnusomaista 
yritysten erittäin pieni keskimääräinen koko. 

6.2. Selkeyttäminen ja yksinkertaistaminen 
Taulukko 3: ’Yrityksen’ määritelmä 

Toimintavaihtoehdot Yksinkertais-
taminen  

Oikeus-
varmuus 

Vääristymien 
estäminen  

Noudattamisen 
varmistaminen

1. Ei muutosta nykyiseen 0 0 0 0 

2. ’Yrityksen’ korvaaminen 
’oikeussubjektilla’ + + – – – – – 

3. Selkeyttäminen ja 
yksinkertaistaminen  + + + + + + + 

Vaihtoehto 3 on suositeltavin. Yksinkertaistaminen, oikeusvarmuus ja sääntöjen parempi 
noudattaminen voidaan varmistaa käyttämällä yksinkertaistettua määritelmää, joka perustuu 
pk-yrityksiä koskevassa tiedonannossa esitetyn sidosyritysten määritelmän keskeisiin 
perusteisiin. Toinen vaihtoehto ei näytä varteenotettavalta vaihtoehdolta, koska se ei olisi 
laillisesti mahdollinen eikä taloudellisesti perusteltu.  
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Taulukko 4: ’Vaikeuksissa olevien yritysten’ poissulkeminen 

Toimintavaihtoehdot Yksinkertais-
taminen  

Oikeus-
varmuus 

Vääristymien 
estäminen  

Noudattamisen 
varmistaminen 

1. Ei muutosta nykyiseen 0 0 0 0 

2. Selkeyttäminen ja 
yksinkertaistaminen  + + + + 

3. Poissulkemisen 
poistaminen  + + +/- –  + 

Toinen vaihtoehto on suositeltavin. Näyttää edelleen olevan tarpeen jättää vaikeuksissa olevat 
yritykset soveltamisalan ulkopuolelle, koska tällaisille yrityksille myönnetään tukea 
pelastamis- ja rakenneuudistussuuntaviivojen mukaisesti. Lisäksi poikkeukset on laskettu 
yrityksille, jotka eivät ole vaikeuksissa. Selkeyttäminen ja yksinkertaistaminen on helpointa 
saavuttaa käyttämällä ainoastaan nykyisen määritelmän ”kovia” arviointiperusteita kuten 
nykyisessä yleisessä ryhmäpoikkeusasetuksessa, koska niitä on helppo soveltaa.  

Taulukko 5: Kasautumista koskevat säännöt 

Toimintavaihtoehdot Yksinkertaista-
minen  

Oikeus-
varmuus  

Vääristymien 
estäminen  

Noudatta-
misen 

varmista-
minen 

1. Ei muutosta nykyiseen 0 0 0 0 

2. Selkeyttäminen ja 
yksinkertaistaminen  + + +/- + 

3. Vapaa tuen kasautuminen  + + + – – 

Parhaaksi arvioitu vaihtoehto on ottaa käyttöön lisäselvennyksiä ja säilyttää kuitenkin tuen 
kasautumista koskevan säännön periaatteet, jotta rajoitetaan muiden valtiontukivälineiden 
kiertämisen riski. 

Taulukko 6: Läpinäkyvää tukea koskevat säännökset 

Toimintavaihtoehdot Yksinkertais-
taminen  

Oikeus-
varmuus 

Vääristymien 
estäminen  

Noudattamisen 
varmistaminen

1. Ei muutosta nykyiseen 0 0 0 0 

2. Lainoja ja takauksia koskevien 
sääntöjen muuttaminen  +  + + + 

3. Tukivälineiden laajentaminen  – – – – 

Toinen vaihtoehto on suositeltavin. Se merkitsee pääasiassa lainoja koskevan poikkeuksen 
käyttöön ottoa ja takauksia koskevan poikkeuksen säilyttämistä ja selventämistä. 
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6.3. Sääntöjen noudattamisen tehostaminen seurannan avulla 
Taulukko 7: Seuranta 

Toimintavaihtoehdot Yksinkertais-
taminen  

Oikeus-
varmuus 

Vääristymien 
estäminen  

Noudattamisen 
varmistaminen

1. Ei muutosta nykyiseen 0 0 0 0 

2. Nykyinen järjestelmä, mutta 
tiukempi järjestelmällinen 
seuranta ja täytäntöönpano  

– 0 + + 

3. Pakollinen vähämerkityksisen 
tuen rekisteri  – – + + + + + + 

Ensimmäinen vaihtoehto on suositeltavin, koska toinen vaihtoehto ei yksinkertaistaisi 
tilannetta vaan lisäisi niiden jäsenvaltioiden hallinnollista rasitusta, joilla ei ole 
keskusrekisteriä. Pakollinen rekisteri (kolmas vaihtoehto) voisi varmistaa sääntöjen 
paremman noudattamisen ja sen vuoksi vaikuttaa myönteisesti oikeusvarmuuteen ja kilpailun 
vääristymisen estämiseen; se merkitsisi kuitenkin tuntuvaa hallinnollista rasitusta erityisesti 
rekisterin perustamisvaiheen aikana. Sen vuoksi katsotaan viisaammaksi ja 
tarkoituksenmukaisemmaksi tutkia ensin sen toteutettavuutta yksityiskohtaisemmin.  

7. SEURANTA JA ARVIOINTI 
Tällä hetkellä jäsenvaltioiden velvollisuutena on ainoastaan tallentaa ja koota kaikki 
vähämerkityksistä tukea koskevat tiedot. Niiden ei tarvitse raportoida komissiolle. Asiakirjat 
on säilytettävä kymmenen vuotta. Niiden avulla jäsenvaltiot voivat lähettää komissiolle tietoja 
tämän pyynnöstä. 

Seurantaa ja arviointia on käsitelty tässä vaikutustenarvioinnissa, ja vaihtoehtoja asiaa 
koskevien säännösten parantamiseksi uudessa asetuksessa on tarkasteltu. Kaiken kaikkiaan 
olisi kuitenkin suositeltavaa, että seurantajärjestelmää ei muuteta tässä vaiheessa pääasiassa 
oikeasuhteisuuteen liittyvistä syistä, koska se aiheuttaisi huomattavan hallinnollisen 
rasituksen erittäin pienten tukimäärien tapauksessa.  

Sen sijaan ehdotetaan, että nykyisen järjestelmän seurantaa tehostetaan perusteellisemmilla 
tarkastuksille viitattaessa vähämerkityksistä tukea koskevaan asetukseen, kun on epäilyjä. 
Asetuksen soveltamisaikana (2014–2020) tehdään tutkimus, jolla valmistellaan maaperää 
seuraavalle uudelleentarkastelulle. Arviointiin voitaisiin sisällyttää tietoja ja analyyseja 
pakollisen rekisterin käyttöönoton toteutettavuudesta jäsenvaltioiden tai EU:n tasolla ja sitä 
koskevista yksityiskohtaisista järjestelyistä. Siinä voitaisiin myös tarkastella lisätietojen 
keräämistä, erityisesti jäsenvaltioissa, joilla ei ole keskusrekisteriä.  

Suunnitteilla on myös, että noin kaksi vuotta ennen soveltamisajan päättymistä käynnistetään 
arviointi julkisella kuulemisella, joka perustuu yksityiskohtaiseen kyselylomakkeeseen eri 
sääntöjen soveltamisesta. 



 

13 

8. PÄÄTELMÄ 
Päätelmänä voidaan todeta, että vaikutustenarvioinnin perusteella komissio pitää 
suositeltavina seuraavia vaihtoehtoja: 

• säilytetään ennallaan nykyiset vähämerkityksisen tuen enimmäismäärät, 
lukuun ottamatta maanteiden matkustajaliikenteen alaa, jolla sovellettaisiin 
yleistä enimmäismäärää; 

• lisätään yksinkertaistamista ja selkeyttämistä käsitteiden ’yritys’ ja 
’vaikeuksissa olevat yritykset’ osalta; 

• selvennetään tuen kasautumista koskevia sääntöjä; 

• muutetaan läpinäkyviä tukivälineitä (lainat ja takaukset) koskevia sääntöjä, 
muun muassa ottamalla käyttöön lainoja koskeva poikkeus; 

• seurannan osalta säilytetään nykyinen mahdollisuus valita keskusrekisteri tai 
ilmoituksiin perustuva järjestelmä. 
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