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KOMISSION TIEDONANTO

YHTEISÖN SUUNTAVIIVAT EY:N PERUSTAMISSOPIMUKSEN 87 JA
88 ARTIKLAN SOVELTAMISESTA KIIREELLISEN TUEN JA/TAI

RAKENNUSUUDISTUSTUEN MYÖNTÄMISEEN VAIKEUKSISSA OLEVILLE
YRITYKSILLE

1. JOHDANTO

1. Komissio antoi vuonna 1994 ensimmäiset vaikeuksissa olevien yritysten
pelastamiseksi ja rakenteiden uudistamiseksi tarkoitettua valtiontukea koskevat
suuntaviivat1, joita tarkistettiin vuonna 19992 ja joiden soveltaminen päättyy
9 päivänä lokakuuta 2004. Vuonna 1997 komissio lisäsi suuntaviivoihin maataloutta
koskevia erityismääräyksiä3.

2. Laatiessaan uudet, aikaisempiin pitkälti perustuvat suuntaviivat komissio pyrkii
tekemään joitakin muutoksia ja selvennyksiä, joiden taustalla on monia eri tekijöitä.

3. Ensinnäkin Tukholmassa ja Barcelonassa pidetyissä Eurooppa-neuvoston
kokouksissa jäsenvaltioita kehotettiin jatkossakin vähentämään valtiontukea
suhteessa BKT:hen ja suuntaamaan tukea yleisen edun mukaisiin horisontaalisiin
tavoitteisiin, koheesiotavoitteet mukaan luettuina. Näin ollen vaikuttaa aiheelliselta
tarkastella lähemmin vääristymiä, joita tuen myöntäminen pelastus- ja
rakenneuudistustoimiin aiheuttaa. Näin seurataan Lissabonin päätelmien tavoitteita,
joissa korostetaan talouden kilpailukyvyn kasvua Euroopassa.

4. Tehottomien yritysten poistuminen markkinoilta on tavanomainen osa markkinoiden
toimintaa. Tavanomaisena käytäntönä ei voi olla vaikeuksiin joutuneiden yritysten
pelastaminen valtiontuen avulla.  Pelastus- ja rakenneuudistustoimiin myönnetty tuki
on antanut aiemmin aihetta joihinkin kaikkein kiistanalaisimpiin
valtiontukitapauksiin, ja se kuuluu eniten kilpailun vääristymistä aiheuttaviin
valtiontukilajeihin.  Täten pääsääntönä pitäisi olla EY:n perustamissopimuksen
yleinen periaate valtiontuen kieltämisestä ja poikkeusten pitäisi olla rajoitettuja.

5. Lisäksi komissiolla on oltava laajentumisprosessin vuoksi käytettävissään
tarkoituksenmukaisimmat välineet tehokkaan valtiontukikurin takaamiseksi, jotta
sisämarkkinoiden asianmukainen toiminta 25 jäsenvaltion yhteisössä voidaan
varmistaa.

6. Vuoden 1999 suuntaviivoissa pelastus- ja rakenneuudistustuki erotettiin toisistaan, ja
pelastustuki määriteltiin väliaikaiseksi tueksi, jonka avulla vaikeuksissa oleva yritys
voi jatkaa toimintaansa rakenneuudistus- ja/tai selvitystilasuunnitelman laatimiseen
tarvittavan ajan. Tällä välin ei periaatteessa voitu toteuttaa rakenneuudistus-

                                                
1 EYVL C 368, 23.12.1994, s. 12.
2 EYVL C 288, 9.10.1999, s. 2
3 EYVL C 283, 19.9.1997, s. 2. Ks. myös 5 luvun otsakkeen alaviite.
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toimenpiteitä. Tällainen tiukka pelastus- ja rakenneuudistustuen erotteleminen on
kuitenkin aiheuttanut ongelmia. Taloudellisissa vaikeuksissa olevien yritysten on
kenties toteutettava kiireellisiä rakenteellisia toimenpiteitä pysäyttääkseen
taloudellisen tilanteen heikkenemisen tai hillitäkseen sitä jo pelastusvaiheessa.  Näin
ollen käyttöön otetaan uusi ”kiireellisen tuen” käsite. Tällä tuella on samat tavoitteet
kuin pelastustuella, mutta se sallii tuensaajan toteuttaa kiireellisiä toimenpiteitä, jotka
voivat olla luonteeltaan rakenteellisia, kuten jonkin sivuliikkeen välitön sulkeminen
tai muunlainen tappiollisesta toiminnasta luopuminen. Tällaisten tukien kiireellisen
luonteen vuoksi jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus valita yksinkertaistettu
menettely hyväksynnän hakemiseksi näille tuille.

7. Rakenneuudistustuen osalta vuoden 1999 suuntaviivoissa edellytetään edelleen
vuoden 1994 suuntaviivojen tavoin, että rakenneuudistustuen saaja rahoittaa
rakenneuudistusta huomattavalla rahoitusosuudella. Suuntaviivojen tämänkertaisen
tarkistuksen yhteydessä on tarkoituksenmukaista todeta aiempaa selkeämmin, että
kyseisen rahoitusosuuden on oltava todellinen ja tuen ulkopuolelle jäävä.
Tuensaajan rahoitusosuudella on kaksinainen merkitys, sillä yhtäältä se osoittaa, että
markkinat (omistajat, velkojat) uskovat elinkelpoisuuden palautumiseen
kohtuullisessa ajassa, ja toisaalta rahoitusosuudella varmistetaan, että
rakenneuudistustuki rajoittuu vähimmäisosuuteen, joka vaaditaan elinkelpoisuuden
palautumiseen kilpailua vääristämättä. Tältä osin komissio edellyttää myös
vastasuoritteita kilpailijoihin kohdistuvien vaikutusten vähentämiseksi
mahdollisimman suuressa määrin.

8. Kiireellisen tuen tai rakenneuudistustuen myöntämistä vaikeuksissa oleville
yrityksille voidaan kuitenkin pitää perusteltuna ainoastaan tietyin edellytyksin. Tukia
voidaan perustella esimerkiksi sosiaali- tai aluepoliittisilla näkökohdilla. Perusteluna
voi olla myös tarve ottaa huomioon pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten)
myönteinen merkitys taloudelle tai poikkeuksellisesti myös se, että kilpailukykyinen
markkinarakenne halutaan säilyttää ja yritysten poistuminen markkinoilta voisi
johtaa tiukkaan monopoli- tai oligopolitilanteeseen. Toisaalta ei ole perusteltua pitää
yritystä keinotekoisesti toiminnassa alalla, jolla on pitkäaikaista rakenteellista
liikakapasiteettia, tai jos yritys selviytyy ainoastaan toistuvien valtiontukitoimien
avulla.

2. MÄÄRITELMÄT JA SUUNTAVIIVOJEN SOVELTAMISALA SEKÄ
YHTEYDET MUIHIN VALTIONTUKIALAN TEKSTEIHIN

2.1. VAIKEUKSISSA OLEVAN YRITYKSEN KÄSITE

9. Vaikeuksissa olevalle yritykselle ei ole yhteisön määritelmää. Komissio katsoo
näissä suuntaviivoissa kuitenkin, että kyse on vaikeuksissa olevasta yrityksestä, jos
yritys ei pysty omilla taikka omistajilta/osakkailta tai luotonantajilta saaduilla
varoilla pysäyttämään tappiollista kehitystä, joka johtaa lähes varmasti yrityksen
toiminnan loppumiseen lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä, jos viranomaiset eivät
puutu tilanteeseen.

10. Yritys katsotaan näissä suuntaviivoissa tarkoitetuksi vaikeuksissa olevaksi
yritykseksi sen koosta riippumatta,
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a) jos kyse on yhtiöstä4, jonka osakkaiden vastuu on rajattu ja joka on menettänyt
yli puolet merkitystä pääomastaan5 ja yli neljännes pääomasta on menetetty
viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana; tai

b) jos kyse on yhtiöstä6, jossa ainakaan joidenkin osakkaiden vastuuta ei ole
rajattu ja joka on menettänyt yli puolet kirjanpidon mukaisista omista
varoistaan ja yli neljännes varoista on menetetty viimeksi kuluneen 12
kuukauden aikana; tai

c) jos se yhtiömuodosta riippumatta täyttää kansallisessa lainsäädännössä
vahvistetut edellytykset yhtiön asettamiselle yleistäytäntöönpanomenettelyyn
maksukyvyttömyyden vuoksi.

11. Yritysten vaikeudet ilmenevät yleensä kasvavina tappioina, liikevaihdon
supistumisena, varastojen kasvuna, ylikapasiteettina, tulorahoituksen
pienentymisenä, lisääntyvänä velkaantumisena, korkokustannusten nousuna ja
nettoarvon heikentymisenä tai sen menettämisenä. Yritys voi pahimmassa
tapauksessa menettää maksukykynsä tai joutua maksukyvyttömyytensä vuoksi
kansallisen lainsäädännön mukaiseen yleistäytäntöönpanomenettelyyn. Tällöin näitä
suuntaviivoja sovelletaan tällaisen menettelyn yhteydessä yrityksen toiminnan
jatkamiseen johtavaan tukeen.  Yritys voidaan kuitenkin katsoa tukikelpoiseksi vasta
kun on varmistettu, ettei yritys kykene saneeraukseen omilla taikka
omistajiltaan/osakkailtaan tai markkinalähteistä saaduilla varoilla.

12. Vastaperustettu yritys ei näiden suuntaviivojen mukaan voi saada kiireellistä tukea
tai rakenneuudistustukea, vaikka sen rahoitustilanne olisi aluksi epävarma. Tämä
koskee etenkin tapauksia, joissa yritys perustetaan aikaisemmin toimineen yrityksen
selvitystilan jälkeen tai ostamalla tällaisen yrityksen kaikki omaisuuserät. Yritystä
pidetään vastaperustettuna enintään [viisi] vuotta sen toiminnan aloittamisesta
kyseisellä alalla. Yritys voi saada kiireellistä tukea tai rakenneuudistustukea vasta
kyseisen ajanjakson jälkeen edellyttäen, että:

– sitä voidaan pitää näiden suuntaviivojen mukaisena vaikeuksissa olevana
yrityksenä,

– sen vaikeudet ovat peräisin sen toiminta-ajalta eivätkä johdu sen
perustamisajankohdan heikosta rahoitustilanteesta, ja

– se ei ole osa yhtymää, paitsi jäljempänä vahvistetuin edellytyksin.

13. Yhtymään kuuluva tai yhtymän haltuun joutunut yritys voi saada kiireellistä tukea tai
rakenneuudistustukea vain silloin kun voidaan osoittaa, että vaikeudet kohdistuvat
ainoastaan tähän yritykseen eikä niiden aiheuttajana ole sattumanvarainen
kustannustenjako yhtymän sisällä, ja että nämä vaikeudet ovat niin vakavia, ettei
yhtymä pysty selviytymään niistä itse.

                                                
4 Kyse on erityisesti neuvoston direktiivin 78/660/ETY (EYVL L 222, 14.8.1978, s. 11), sellaisena kuin

se on viimeksi muutettuna 18 päivänä kesäkuuta 2003 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivillä 2003/51/EY (EYVL L 178, 17.7.2003, s. 16) 1 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä
alakohdassa tarkoitetuista yhtiömuodoista.

5  Kuten neuvoston direktiivin 77/91/ETY 17 artiklassa säädetään (EYVL L 26, 30.1.1977, s. 1).
6 Kyse on erityisesti neuvoston direktiivin 78/660/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna, 1 artiklan

1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetuista yhtiömuodoista.
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2.2. KIIREELLISEN TUEN JA RAKENNEUUDISTUSTUEN MÄÄRITELMÄ

14. Kiireellistä tukea  ja rakenneuudistustukea käsitellään samoissa suuntaviivoissa, sillä
molemmissa tapauksissa on kyse siitä, että viranomaiset joutuvat ratkaisemaan
vaikeuksissa olevan yrityksen ongelmia ja että kiireellisen tuen myöntäminen ja
rakenneuudistus ovat usein saman toimen kaksi vaihetta, vaikka ne sisältävät eri
mekanismeja.

15. Kiireellinen tuki on luonteeltaan tilapäistä ja palautettavaa. Sen päätavoitteena on,
että vaikeuksissa oleva yritys voi jatkaa toimintaansa rakenneuudistus- tai
selvitystilasuunnitelman laatimiseen tarvittavan ajan. Yleisperiaatteena on, että
kiireellisellä tuella on voitava tukea tilapäisesti yritystä, jonka huomattavasti
heikentynyt rahoitustilanne heijastuu akuuttina maksuvalmiuskriisinä tai teknisenä
maksukyvyttömyytenä.  Tällaisen väliaikaisen tuen pitäisi suoda aikaa tarkastella
vaikeuksiin johtanutta tilannetta ja kehittää tarkoituksenmukainen suunnitelma
vaikeuksien voittamiseksi. Kiireellinen tuki on lisäksi rajoitettava välttämättömään
vähimmäismäärään. Toisin sanoen kiireellinen tuki tarjoaa vaikeuksissa olevalle
yritykselle lyhyen, enintään kuuden kuukauden mittaisen hengähdysajan. Tuen on
oltava palautettavaa maksuvalmiustukea, joka myönnetään lainatakauksina tai
lainoina, ja siitä on perittävä vakaassa taloudellisessa tilanteessa olevilta yrityksiltä
perittävään korkoon ja varsinkin komission vahvistamaan viitekorkoon vähintään
verrattavissa olevaa korkoa. Rakenteellisia toimenpiteitä, jotka eivät vaadi välittömiä
toimia, kuten valtion peruuttamatonta ja automaattista omistusosuutta yrityksen
omista varoista, ei voida rahoittaa kiireellisellä tuella, ja tällaiset toimenpiteet
johtavatkin tuen arvioimiseen rakenneuudistustukena.

16. Kun rakenneuudistus- tai selvitystilasuunnitelma, johon tukea haettiin, on valmis ja
toiminnassa, kaikkea lisätukea pidetään rakenneuudistustukena. Kiireellistä tukea
voidaan myöntää toimenpiteisiin, jotka on toteutettava viipymättä tappioiden
välttämiseksi, rakenteelliset toimenpiteet mukaan luettuina (esimerkiksi tappiollisen
toiminnan välitön lopettaminen), edellyttäen, että jäljempänä yksittäisten tukien
osalta 3.2 jaksossa ja tukiohjelmien osalta 4.3 jaksossa mainittuja edellytyksiä
noudatetaan.   Jollei käytetä 3.2.2 jaksossa mainittua yksinkertaistettua menettelyä,
jäsenvaltion on osoitettava, että tällaiset rakenteelliset toimenpiteet on toteutettava
viipymättä.  Kiireellistä tukea ei tavallisesti voida myöntää rahoitusrakenteen
uudistamiseen.

17. Rakenneuudistus perustuu sitä vastoin realistiseen, johdonmukaiseen ja
kauaskantoiseen suunnitelmaan, jonka tavoitteena on palauttaa yrityksen pitkän
aikavälin elinkelpoisuus. Rakenneuudistukseen sisältyy yleensä yksi tai useampi
seuraavista seikoista: yrityksen toiminnan tehokas uudelleenorganisointi ja
järkeistäminen, johon tavallisesti kuuluu luopuminen tappiollisesta toiminnasta,
sellaisen nykyisen toiminnan rakenteellinen uudistaminen, jonka kilpailukyky
voidaan palauttaa, ja mahdollinen toiminnan monipuolistaminen suuntautumalla
uuteen tuottavampaan toimintaan. Yritystoiminnan rakenteen uudistamista on
yleensä täydennettävä rahoitusrakenteen uudistamisella (esimerkiksi
pääomapanokset ja velkaantuneisuuden vähentäminen). Näiden suuntaviivojen
mukaiset rakenneuudistustoimet eivät voi kuitenkaan rajoittua pelkkään
rahoitustukeen, jonka tarkoituksena on korvata aiemmat tappiot puuttumatta
tappioiden syntymiseen johtaneisiin syihin.
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2.3. SOVELTAMISALA

18. Suuntaviivoja sovelletaan kaikilla toimialoilla hiili7- ja terästeollisuutta8 lukuun
ottamatta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta vaikeuksissa olevia yrityksiä koskevien
alakohtaisten erityissääntöjen9 soveltamista. Suuntaviivoja sovelletaan niiden
82 kohtaa10 lukuun ottamatta kalastus- ja vesiviljelyalalla edellyttäen, että kalastus-
ja vesiviljelyalan valtiontukien tarkastelemista koskevissa suuntaviivoissa11

vahvistettuja erityissääntöjä noudatetaan.  Suuntaviivojen 5 luvussa on maataloutta
koskevat erityismääräykset.

2.4. EY:N PERUSTAMISSOPIMUKSEN 87 ARTIKLAN 1 KOHDAN
SOVELLETTAVUUS

19. Kiireellinen tuki ja vaikeuksissa olevien yritysten rakenneuudistustuki voivat
luonteensa takia vääristää kilpailua. Jos ne vaikuttavat jäsenvaltioiden väliseen
kauppaan, ne kuuluvat EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan
soveltamisalaan.

20. Rakenneuudistustukea voidaan myöntää eri muodoissa, kuten pääomapanoksina,
vapautuksina velkojen maksusta, lainoina, veronhuojennuksina,
sosiaaliturvamaksujen alennuksina ja lainatakauksina. Kiireellisen tuen on
rajoituttava takaisinmaksettavaan lainaan tai lainatakauksiin (ks.  37–40 kohta).

21. Tukea voi myöntää mikä tahansa hallintotaso (keskus-, alue- tai paikallishallinto)12

tai mikä tahansa jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten välisten taloudellisten
suhteiden avoimuudesta 25 päivänä kesäkuuta 1980 annetun komission direktiivin
80/723/ETY13 2 artiklassa määritelty julkinen yritys. Kiireellinen tuki tai
rakenneuudistustuki voidaan näin ollen saada valtion holdingyhtiöiltä tai valtion
varoin rahoitetuilta sijoitusyhtiöiltä14.

22. Perusteeksi sen määrittelemiselle, sisältävätkö julkisten viranomaisten valtion
omistamiin yrityksiin kohdistamat pääomapanokset valtiontukea, on valittu
”yksityisen markkinataloussijoittajan” -periaate15. Tämän periaatteen mukaan

                                                
7 Kivihiiliteollisuuden valtiontuesta 23 päivänä heinäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o

1407/2002  3 artikla (EYVL L 205, 2.8.2002, s. 1).
8 EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päättymisen vaikutuksista kilpailuasioiden käsittelyyn

annetun komission tiedonannon 19 kohta (EYVL C 152, 26.6.2002 s. 5).  Pelastamis- ja
rakenneuudistustuesta sekä sulkemistuesta terästeollisuudelle annetun komission tiedonannon 1 kohta
(EYVL C 70, 19.3.2002, s. 21).

9 Tällä hetkellä voimassa olevia erityissääntöjä on laivanrakennuksen (asetus (EY) N:o 1540/98, EYVL L
202, 18.7.1998, s. 1) ja lentoliikenteen aloilla (EYVL C 350, 10.12.1994, s. 5).

10 Pk-yrityksille myönnettävästä tuesta, joka ei täytä kyseisen 82 kohdan edellytyksiä, ei kuitenkaan
tarvitse tehdä yksittäistä ilmoitusta.

11 EYVL C 19, 20.1.2001, s. 7
12 Mukaan luettuna tuet, joiden rahoittamiseen yhteisön rahastot osallistuvat.
13 EYVL L 195, 29.7.1980, s. 35, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2000/52/EY

(EYVL L 193, 29.7.2000, s. 75).
14 Ks. yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 22.3.1977 asiassa 78/76, Steinike und Weinlig v. Saksa, Kok.

1977, s. 595, ja tuomio 6.5.2002 asiassa C-482/99, Ranska v. komissio, Kok. 2002, s. I-4398.
15 Ks. tehdasteollisuuden alalla toimivia julkisia yrityksiä koskeva tiedonanto (EYVL C 307, 13.11.1993,

s. 3); ETY:n perustamissopimuksen 92 ja 93 artiklan soveltaminen julkisviranomaisten osakkuuksiin
(EY-tiedote 9-1984); ks. myös ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 6.3.2002
yhdistetyissä asioissa T-228/99 ja T-233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale a.o. v. komissio,
Kok. 2003, s. II-0000.
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yritykselle myönnettyä rahoitusta tai sen takaamista ei pidetä tukena, jos
tavanomaisissa markkinatalouden olosuhteissa toimiva asiantunteva yksityinen
sijoittaja olisi sijoittanut tarvittavat varat ja jos yritys olisi näin ollen voinut saada
rahoitusta samoin edellytyksin markkinalähteistä.

23. Saman periaatteen mukaisesti tuomioistuimet ovat kehittäneet
”markkinatalousvelkojan” testin16. Yhteisöjen tuomioistuin katsoo, että valtion olisi
velkojen perinnästä luopumisesta vai velkoja uudelleenjärjestelystä päättäessään
harkittava, olisiko markkinatalousvelkoja toiminut samalla tavalla samassa
tilanteessa, kun otetaan huomioon todennäköinen markkinakehitys ja yrityksen
tilanne, ja olisiko yritys näin ollen voinut saada tällaisen markkinatalousvelkojan
luopumaan perinnästä tai suostumaan velkojen uudelleenjärjestelyyn.

24. Jos valtio sitä vastoin myöntää tai takaa rahoitusta taloudellisissa vaikeuksissa
olevalle yritykselle, kyseistä varojen siirtoa on pidettävä todennäköisenä
valtiontukena. Tällaisista rahoitustoimenpiteistä on etukäteen annettava tieto
komissiolle perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja tehtävä
tarvittaessa ilmoitus yleisestä tukiohjelmasta17. Jos koko toimiala on vaikeuksissa tai
jos markkinat, joilla tuensaajayritys harjoittaa toimintaa, kärsivät yhteisön tai ETA-
alueen laajuisesta rakenteellisesta ylikapasiteetista, on todennäköisempää, että
liiketoimi sisältää tukea.

25. Muutokset tukea saavan yrityksen omistusjärjestelyissä eivät vaikuta kiireellisen tuen
tai rakenneuudistustuen arviointiin.

2.5. SOVELTUVUUS YHTEISMARKKINOILLE

26. EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 2 ja 3 kohdassa määrätään 87 artiklan
1 kohdan soveltamisalaan kuuluvan tuen mahdollisuuksista soveltua
yhteismarkkinoille. Jos ei oteta huomioon perustamissopimuksen 87 artiklan
2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja tapauksia, erityisesti luonnonmullistuksista tai
muista poikkeuksellisista tapahtumista aiheutuvien vahinkojen korvaamista, joita ei
käsitellä tässä yhteydessä, ainoa oikeusperusta tarkasteltaessa vaikeuksissa olevalle
yritykselle myönnettävän tuen soveltuvuutta yhteismarkkinoille on 87 artiklan
3 kohdan c alakohta. Tämän määräyksen perusteella komissiolla on valtuudet
hyväksyä tuki ”tietyn taloudellisen toiminnan (...) kehityksen edistämiseen, jos tuki
ei muuta kaupankäynnin edellytyksiä yhteisen edun kanssa ristiriitaisella tavalla”.

27. Komission mielestä kiireellinen tuki tai rakenneuudistustuki voi edistää taloudellisen
toiminnan kehitystä vaikuttamatta kaupankäyntiin yhteisön edun kanssa
ristiriitaisella tavalla, jos näissä suuntaviivoissa vahvistetut edellytykset täyttyvät. Jos
kiireellistä tukea tai rakenneuudistustukea saavat yritykset sijaitsevat tukialueilla,
komissio ottaa 63 ja 64 kohdassa esitettyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti
huomioon 87 artiklan 3 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitetut alueelliset näkökohdat.

                                                
16 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 29.4.1999 asiassa C-342/96, Tubacex v. komissio, Kok. 1999, s. I-

2459; ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 11.7.2002 asiassa T-152/99,  HAMSA v.
komissio, Kok. 2002, s. II-3049.

17 Ks. tehdasteollisuuden alalla toimivia julkisia yrityksiä koskevan tiedonannon 27 kohta.
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2.6. AIEMMAN SÄÄNTÖJENVASTAISEN TUEN SAAJAT

28. Jos vaikeuksissa olevalle yritykselle on aiemmin myönnetty sääntöjenvastaista tukea,
jonka osalta komissio on tehnyt kielteisen päätöksen ja antanut perintämääräyksen, ja
tällaista takaisinperintää ei ole toteutettu asetuksen (EY) N:o 659/1999 14 artiklan
mukaisesti, kiireellistä tukea ja/tai rakenneuudistustukea ei voida hyväksyä, vaikka
tämä johtaisi kyseisen yrityksen konkurssiin.

29. Komissio kiinnittää erityisesti huomiota tarpeeseen estää näiden suuntaviivojen
käyttö voimassa olevien puitteiden ja suuntaviivojen periaatteiden kiertämiseen.

3. KOMISSIOLLE ERIKSEEN ILMOITETUN KIIREELLISEN TUEN JA/TAI
RAKENNEUUDISTUSTUEN YLEISET HYVÄKSYMISEDELLYTYKSET

30. Tämä luku koskee ainoastaan komissiolle erikseen ilmoitettavia tukitoimenpiteitä.
Komissio voi tietyin edellytyksin hyväksyä myös kiireellisiin toimenpiteisiin tai
rakenneuudistukseen tarkoitetun tukiohjelman.  Tukiohjelmien
hyväksymisedellytykset esitetään 4 luvussa.

3.1. Tuen ainutkertaisuuden periaate ("One time, Last time")

31. Kiireellinen tuki on ainutkertainen toimenpide, jolla pyritään jatkamaan yrityksen
toimintaa tietyn rajallisen ajan, jonka kuluessa voidaan arvioida yrityksen
tulevaisuudennäkymiä. Sitä vastoin toistuvasti myönnettäviä kiireellisiä tukia, joilla
pyritään säilyttämään vallitseva tilanne entisellään, viivästyttämään väistämätöntä
kehitystä ja siirtämään sillä välin teolliset ja sosiaaliset ongelmat muille paremmassa
asemassa oleville tuottajille tai muille jäsenvaltioille, ei tule hyväksyä. Näin ollen
kiireellistä tukea voidaan myöntää vain kerran (ainutkertaisuuden periaate).
Rakenneuudistustukea voidaan samoin myöntää vain kerran, jottei yrityksiä tuettaisi
epäterveesti tilanteissa, joista ne pystyvät selviytymään ainoastaan toistuvan
valtiontuen avulla.

32. Ilmoittaessaan komissiolle kiireellistä tukea tai rakenneuudistustukea koskevasta
hankkeesta jäsenvaltion on täsmennettävä, onko yritykselle jo aikaisemmin
myönnetty kyseisiä tukia, mukaan luettuina tuet, jotka on myönnetty ennen näiden
suuntaviivojen voimaantuloa tai joista ei ole ilmoitettu18. Jos näin on tehty ja
kiireellisen tuen myöntämisestä, rakenneuudistusvaiheen päättymisestä tai
rakenneuudistussuunnitelman toteuttamisen keskeyttämisestä (riippuen siitä, mikä
näistä on tapahtunut viimeksi) on kulunut alle 10 vuotta, komissio ei salli uutta
kiireellistä tukea tai rakenneuudistustukea paitsi:

– jos rakenneuudistustukea myönnetään kiireellisen tuen myöntämisen jälkeen
osana yksittäistä rakenneuudistustoimea, tai

– poikkeuksellisissa ja odottamattomissa tilanteissa, joista yritys ei itse ole
vastuussa.

                                                
18 Ilmoittamatta jätetyn tuen osalta komissio ottaa analyysissaan huomioon sen, että tuki olisi voitu

julistaa yhteismarkkinoille soveltuvaksi muunlaisena tukena kuin kiireellisenä tukena tai
rakenneuudistustukena.
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33. Tuensaajayrityksessä tuen myöntämisen jälkeen tapahtuneet omistussuhteiden
muutokset sekä oikeudelliset tai hallinnolliset menettelyt, jotka tervehdyttävät
yrityksen tasetta taikka pienentävät tai poistavat sen velkoja, eivät vaikuta tämän
säännön soveltamiseen, jos kyse on saman yrityksen toiminnan jatkumisesta.

34. Jos yhtymä on saanut kiireellistä tukea tai rakenneuudistustukea, komissio  ei
tavallisesti hyväksy itse yhtymälle tai siihen kuuluville yrityksille myönnettävää
uutta kiireellistä tukea tai rakenneuudistustukea, jollei kymmentä vuotta ole kulunut
kiireellisen tuen myöntämisestä, rakenneuudistusvaiheen päättymisestä tai
rakenneuudistussuunnitelman toteuttamisen keskeyttämisestä, riippuen siitä, mikä
näistä on tapahtunut viimeksi.  Jos jokin yhtymään kuulunut yritys on saanut
kiireellistä tukea tai rakenneuudistustukea, yhtymälle kokonaisuudessaan ja muille
yhtymään kuuluville yrityksille aiempaa tuensaajaa lukuun ottamatta voidaan maksaa
kiireellistä tukea tai rakenneuudistustukea (edellyttäen, että muita näiden
suuntaviivojen määräyksiä noudatetaan).  Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei
yhtymältä tai muilta yhtymään kuuluvilta yrityksiltä siirretä tukea aiemmalle
tuensaajalle.

35. Jos yritys ottaa haltuunsa jonkin toisen yrityksen, varsinkin sellaisen, joka on ollut
jonkin 33 kohdassa mainitun toimenpiteen kohteena tai maksukyvyttömyydestä
johtuvassa, kansallisen lainsäädännön mukaisessa yleistäytäntöönpanomenettelyssä,
ja se on jo itse saanut kiireellistä tukea tai rakenneuudistustukea, tuen
ainutkertaisuuden periaatetta ei sovelleta tähän yritykseen seuraavien edellytysten
täyttyessä:

a) ostaja on selkeästi vanhasta yrityksestä erillinen yritys;

b) ostaja on hankkinut vanhan yrityksen omaisuuserät markkinahintaan;

c) selvitystila tai velkasaneeraus ja yritysosto eivät ole pelkkiä muodollisuuksia,
joilla pyritään estämään tuen ainutkertaisuutta koskevan periaatteen
soveltaminen (komissio voi katsoa tällaisesta tapauksesta olevan kysymys
esimerkiksi, jos ostajan kohtaamat vaikeudet olivat selvästi ennakoitavissa
vanhan yrityksen omaisuuserien ostohetkellä).

36. Tältä osin on kuitenkin syytä todeta, että omaisuuserien hankkimiseen myönnettävää
tukea ei voida hyväksyä näiden suuntaviivojen mukaan, koska tällöin kyse on
alkuinvestointeihin myönnetystä tuesta.

3.2. KIIREELLINEN TUKI

3.2.1. Edellytykset

37. Komissio voi hyväksyä 15 kohdassa määritellyn kiireellisen tuen seuraavien
edellytyksin:

(a) Tuen on oltava maksuvalmiustukea, joka myönnetään lainatakauksina tai
lainoina19. Kummassakin tapauksessa lainasta on perittävä vakaassa

                                                
19 Tästä säännöstä voidaan poiketa pankkialalla myönnetyn kiireellisen tuen osalta, jotta kyseessä oleva

luottolaitos voisi jatkaa tilapäisesti pankkitoiminnan harjoittamista toiminnan vakauden valvontaa
koskevan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti (luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja
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taloudellisessa tilanteessa olevilta yrityksiltä perittävään korkoon ja varsinkin
komission vahvistamaan viitekorkoon vähintään verrattavissa olevaa korkoa.

(b)  Tukea on voitava perustella vakavilla sosiaalisilla syillä, eikä sillä saa olla
huomattavia kielteisiä heijastusvaikutuksia muihin jäsenvaltioihin.

(c) Ilmoitukseen on liitettävä jäsenvaltion sitoumus toimittaa komissiolle kuuden
kuukauden kuluessa kiireellisen tuen hyväksymisestä joko rakenneuudistus- tai
selvitystilasuunnitelma tai todisteet siitä, että laina on maksettu
kokonaisuudessaan takaisin ja/tai takaus on päättynyt.

(d) Tuen on rajoituttava määrään, joka tarvitaan yrityksen toimintakyvyn
säilyttämiseksi tuen hyväksymisajan. Tällaiseen määrään voi sisältyä edellä
määriteltyihin kiireellisiin rakenteellisiin toimenpiteisiin maksettavaa tukea.
Määriteltäessä tarvittavaa määrää (jonka olisi perustuttava tappioista johtuviin
yrityksen maksuvalmiustarpeisiin) huomioon on otettava liitteessä I esitetyn
laskutoimituksen tulos.    Tämän laskutoimituksen tuloksen mahdollisesti
ylittävälle kiireelliselle tuelle on esitettävä asianmukaiset perustelut.

(e) Tuen on noudatettava 3.1 jaksossa mainittua edellytystä (tuen ainutkertaisuus).

38. Kiireellinen tuki hyväksytään enintään kuudeksi kuukaudeksi (tänä aikana on myös
maksettava takaisin mahdollisesti lainana myönnetty kiireellinen tuki) tai, jos
jäsenvaltio on tässä määräajassa toimittanut rakenneuudistussuunnitelman, kyseisen
jäsenvaltion nimenomaisesta pyynnöstä siihen asti kun komissio tekee suunnitelmaa
koskevan päätöksen.

39. Jos jäsenvaltio ei toimita:

(a) uskottavaa ja perusteltua rakenneuudistus- tai selvitystilasuunnitelmaa; tai

(b) todisteita siitä, että laina on maksettu kokonaisuudessaan takaisin ja/tai että
takaus on päättynyt ennen kuuden kuukauden määräajan umpeutumista,

komissio aloittaa perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 659/1999 23 artiklan
soveltamista ja mahdollisuutta saattaa asia yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi
perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

Komissio voi joka tapauksessa päättää aloittaa tällaisen menettelyn, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 659/1999 23 artiklan soveltamista ja
mahdollisuutta saattaa asia yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi
perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti, jos se
katsoo, että lainaa tai takuuta on käytetty väärin tai että kuuden kuukauden määräajan
jälkeen ei enää ole perusteita olla maksamatta tukea takaisin.

                                                                                                                                                        
harjoittamisesta 20 päivänä maaliskuuta 2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi
2000/12/EY, EYVL L 126, 26.5.2000, s. 1). Muussa kuin a alakohdassa kuvatussa muodossa
myönnettävän tuen olisi joka tapauksessa oltava kiireellisen tuen yleisperiaatteiden mukaista, eikä se
voi sisältää pankin omiin varoihin liittyviä rakenteellisia rahoitustoimenpiteitä.  Muussa kuin
a alakohdassa kuvatussa muodossa myönnettävä tuki otetaan huomioon arvioitaessa
rakenneuudistussuunnitelmaan sisältyviä mahdollisia vastasuoritteita 49–53 kohdan mukaisesti.
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40. Kiireellisen tuen hyväksyminen ei välttämättä tarkoita, että myöhemmin
hyväksyttäisiin rakenneuudistukseen myönnettävä tuki, sillä tällaista tukea
arvioidaan se omista lähtökohdista.

3.2.2. Yksinkertaistettu menettely

41. Komissio pyrkii mikäli mahdollista tekemään päätöksen kiireellisestä tuesta
kuukauden kuluessa, jos tuki täyttää kaikki 3.2.1 jaksossa mainitut edellytykset ja
seuraavat kasautuvat vaatimukset:

(a) asianomainen yritys täyttää ainakin yhden kolmesta 10 kohdassa vahvistetusta
perusteesta;

(b) kiireellinen tuki rajoittuu määrään, joka saadaan liitteessä I esitetyn
laskutoimituksen tuloksena eikä ylitä [10 miljoonaa euroa].

3.3. RAKENNEUUDISTUSTUKI

3.3.1. Perusperiaate

42. Rakenneuudistustuki aiheuttaa erityisiä kilpailuongelmia, sillä se voi siirtää
kohtuuttoman osan rakenteelliseen sopeuttamiseen liittyvistä rasitteista sekä
sosiaalisista ja teollisista ongelmista tukea saamattomille tuottajille ja muille
jäsenvaltioille. Yleisenä periaatteena onkin oltava, että rakenneuudistustuki
hyväksytään vain, kun voidaan osoittaa, ettei sen myöntäminen ole yhteisön edun
vastaista. Tämä on mahdollista vain silloin kun tuki täyttää tiukat perusteet ja kun
mahdolliset kilpailua vääristävät vaikutukset tasapainottuvat yrityksen toiminnan
jatkumisen tuomilla eduilla (jos esimerkiksi todetaan, että yrityksen konkurssista
johtuvien irtisanomisten nettomääräiset vaikutukset yhdessä jakelijoille aiheutettujen
vaikutusten kanssa aiheuttaisivat  työllisyysongelmia tai poikkeuksellisesti jos
yrityksen toiminnan lopettaminen johtaisi monopoli- tai oligopolitilanteeseen) ja
periaatteessa riittävillä vastasuoritteilla kilpailijoiden hyväksi.

3.3.2. Edellytykset tuen hyväksymiselle

43. Jollei tukialueita, pk-yrityksiä ja maataloutta koskevista erityismääräyksistä muuta
johdu (ks. 63, 64, 65, 66 kohta ja 5 luku), komissio hyväksyy tuen vain, jos seuraavat
edellytykset täyttyvät:

a) Yrityksen tukikelpoisuus

44. Yritystä on voitava pitää näissä suuntaviivoissa tarkoitettuna vaikeuksissa olevana
yrityksenä (ks. 9–13 kohta).

b) Elinkelpoisuuden palauttaminen

45. Edellytyksenä tuen myöntämiselle on komission kaikkien yksittäisten
tukitoimenpiteiden osalta vahvistaman rakenneuudistussuunnitelman
täytäntöönpano; tämä ei koske pk-yrityksiä jäljempänä olevan 3.3.5 jakson
määräysten mukaisesti.

46. Rakenneuudistussuunnitelman toteuttamisajan on oltava mahdollisimman lyhyt, ja
suunnitelman on mahdollistettava yrityksen pitkän aikavälin elinkelpoisuuden
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palautuminen kohtuullisessa ajassa yrityksen tulevia toimintaedellytyksiä koskevien
realististen oletusten perusteella. Rakenneuudistustukeen on siis yhdistettävä
toteuttamiskelpoinen rakenneuudistussuunnitelma, jonka täytäntöönpanoon
jäsenvaltio sitoutuu. Tämä suunnitelma on esitettävä komissiolle tarvittavan
yksityiskohtaisesti täydentämällä sitä esimerkiksi markkinatutkimuksella20.
Elinkelpoisuuden paranemisen on perustuttava pääasiassa
rakenneuudistussuunnitelman sisältämiin yrityksen sisäisiin toimenpiteisiin. Se voi
perustua hintojen tai kysynnän vaihtelun kaltaisiin ulkoisiin seikkoihin, joihin yritys
tuskin voi itse vaikuttaa, vain siinä tapauksessa, että markkinoiden kehittymisestä
esitetyt arviot ovat yleisesti hyväksyttyjä. Rakenneuudistus edellyttää sellaisen
toiminnan lopettamista, joka olisi rakenneuudistuksesta huolimatta edelleen
tappiollista.

47. Rakenneuudistussuunnitelmassa on kuvailtava erityisesti yrityksen vaikeuksiin
johtaneet olosuhteet. Tämä antaa mahdollisuuden arvioida ehdotettujen
toimenpiteiden sopivuutta. Suunnitelmassa on otettava huomioon kysynnän ja
tarjonnan nykytilanne ja ennakoitu kehitys merkityksellisillä tuotemarkkinoilla
erilaisten hahmotelmien avulla, jotka perustuvat optimistisiin, pessimistisiin ja niiden
väliltä oleviin olettamuksiin, sekä yrityksen erityiset vahvuudet ja heikkoudet.
Rakenneuudistussuunnitelman on mahdollistettava yrityksen rakenteen
uudistaminen, jonka avulla pitkän aikavälin elinkelpoisuus ja mahdollisuus toimia
omilla varoilla palautuvat.

48. Rakenneuudistussuunnitelmassa on esitettävä yrityksen muuttamista siten, että se voi
rakenneuudistuksen jälkeen vastata itse kaikista kustannuksistaan, mukaan luettuina
kuoletuskustannukset ja rahoituskulut. Rakenneuudistuksen läpikäyneen yrityksen
oman pääoman tuoton on oltava riittävän korkea, jotta se voi kilpailla omin voimin.
Jos yrityksen vaikeudet johtuvat sen omistajaohjausjärjestelmän puutteista,
järjestelmää on muutettava asianmukaisella tavalla. Tämä saattaa edellyttää muutosta
yrityksen keskinäisessä valvontajärjestelmässä tai vaikeuksista vastuussa olevan
nykyisen yritysjohdon luopumista tehtävistään.

c) Kilpailun kohtuuttoman vääristymisen välttäminen

49. Kilpailuun kohdistuvat haitalliset vaikutukset on pyrittävä poistamaan
mahdollisimman laajasti yhteisön alueella ja ETA-alueella. Muutoin tuen katsotaan
olevan ”ristiriidassa yhteisen edun kanssa” ja sen vuoksi soveltumaton
yhteismarkkinoille.

50. Toimenpiteisiin voi sisältyä omaisuuserien myynti tosiasiallisille tai mahdollisille
kilpailijoille, kapasiteetin ja markkinaosuuksien supistukset tai merkityksellisille
markkinoille pääsyn esteiden vähentäminen. Arvioidessaan vastasuoritteiden
tarkoituksenmukaisuutta komissio ottaa huomioon markkinarakenteen ja
kilpailuedellytykset varmistaakseen, etteivät tällaiset toimenpiteet heikennä
markkinarakennetta esimerkiksi vaikuttamalla välillisesti monopolin tai erittäin
oligopolistisen tilanteen syntymiseen. Jos jäsenvaltio pystyy osoittamaan tällaisen
tilanteen muodostumisen, vastasuoritteet on muotoiltava niin, ettei tällaista tilannetta
synny.

                                                
20 Liitteessä II täsmennetään tiedot, jotka on toimitettava, jotta komissio voi tutkia tuen tyydyttävällä

tavalla.
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51. Tätä edellytystä ei kuitenkaan tavallisesti sovelleta pienyrityksiin, jollei
alakohtaisissa valtiontukisäännöissä toisin määrätä tai jollei tuensaaja toimi
pitkäaikaisesta ylikapasiteetista kärsivillä markkinoilla, koska voidaan olettaa, ettei
pienyrityksille myönnettävä tapauskohtainen tuki tavallisesti vääristä kilpailua
yhteisen edun kanssa ristiriitaisella tavalla.

52. Toimenpiteet on suhteutettava tuesta aiheutuviin kilpailun vääristymisiin ja etenkin
yrityksen suhteelliseen painoarvoon merkityksellisillä markkinoilla. Ne on
toteutettava ydinmarkkinoilla, joilla tuensaaja toimii. Supistuksen suuruus on
määriteltävä tapauskohtaisesti. Komissio arvioi rajoituksen tai supistuksen
riittävyyden rakenneuudistussuunnitelmaan liitetyn markkinatutkimuksen perusteella
ja tarvittaessa muiden käytettävissään olevien tietojen, myös asianomaisilta
osapuolilta saatujen tietojen perusteella. Supistukset tehdään
rakenneuudistussuunnitelman avulla ja niihin voidaan liittää ehtoja. Vapautuksia
velkojen maksusta ja tappiollisen toiminnan lopettamista, jotka olisivat joka
tapauksessa tarpeen elinkelpoisuuden palauttamiseksi, ei lasketa mukaan kapasiteetin
tai markkinaosuuden supistamiseen vastasuoritteita arvioitaessa. Tällaisissa
arvioinneissa otetaan huomioon aikaisemmin mahdollisesti myönnetty kiireellinen
tuki.

53. Jos tuensaaja toimii pitkään rakenteellisesta liikakapasiteetista kärsineillä
markkinoilla, yrityksen kapasiteettia tai markkinaosuutta saatetaan joutua
supistamaan jopa 100 %21.

d) Tuen rajaaminen välttämättömään –  tuen ulkopuolelle jäävä tuensaajan todellinen
rahoitusosuus

54. Tukimäärä ja -intensiteetti on rajattava määrään, joka on ehdottomasti välttämätön
rakenneuudistuksen toteuttamiseksi ottaen huomioon yrityksen, sen osakkaiden tai
yhtymän, johon yritys kuuluu, käytettävissä olevat varat. Tässä arvioinnissa otetaan
huomioon aikaisemmin mahdollisesti myönnetty kiireellinen tuki. Tuensaajien on
osallistuttava rakenneuudistussuunnitelmaan merkittävällä määrällä omia varojaan,
myös myymällä omaisuuseriä, jotka eivät ole välttämättömiä yrityksen
elinkelpoisuuden kannalta, tai markkinaehtoisella ulkoisella rahoituksella. Tällainen
rahoitusosuus on merkki markkinoiden uskosta elinkelpoisuuden palautumiseen.
Rahoitusosuuden pitää olla todellinen, eikä siihen voida laskea arvioituja tulevia
voittoja, kuten kassavaroja. Pienyrityksissä tuensaajan on osallistuttava
rakenneuudistukseen vähintään [25 %:n] rahoitusosuudella22.  Jos jäsenvaltio osoittaa
poikkeusolojen ja poikkeuksellisten vaikeuksien olemassaolon, komissio voi
hyväksyä alhaisemman todellisen tuen ulkopuolelle jäävän rahoitusosuuden, jonka
on kuitenkin oltava vähintään [20 %]. Keskisuurten yritysten on osallistuttava
vähintään [40 %:n] rahoitusosuudella. Jos jäsenvaltio osoittaa poikkeusolojen ja
poikkeuksellisten vaikeuksien olemassaolon, komissio voi hyväksyä alhaisemman
todellisen tuen ulkopuolelle jäävän rahoitusosuuden, jonka on kuitenkin oltava
vähintään [35 %].  Suuryritysten rahoitusosuuden vähimmäismäärä on määriteltävä
tapauskohtaisesti.  Yleensä suuryritysten voidaan olettaa osallistuvan vähintään
[50 %:n] rahoitusosuudella.

                                                
21 Tällaisissa tapauksissa komissio hyväksyy ainoastaan rakenneuudistuksesta aiheutuvien sosiaalisten

ongelmien  lieventämiseen tarkoitetun tuen 3.3.6 jakson mukaisesti.
22 Ks. 7 kohta. Tähän 25 %:n vähimmäisosuuteen ei saa sisältyä tukea.  Näin ei ole esimerkiksi silloin,

kun lainaan liittyy korkotukea tai tukea sisältäviä valtiontakauksia.
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55. Kilpailun vääristymisen rajoittamiseksi on vältettävä sen muotoisen tai sen suuruisen
tuen myöntämistä, että yritys saisi liiallisia rahavaroja, joita se voisi käyttää
aggressiiviseen markkinoita vääristävään, rakenneuudistukseen liittymättömään
toimintaan. Tästä syystä komissio tutkii yrityksen velkojen määrän
rakenneuudistuksen jälkeen, myös mahdollisesti veloille myönnettyjen lykkäysten tai
niiden alentamisen jälkeen. Se ottaa erityisesti huomioon yritystoiminnan
jatkamismahdollisuudet maksukyvyttömyydestä johtuvan, kansallisen lainsäädännön
mukaisen yleistäytäntöönpanomenettelyn jälkeen23. Tukea ei myöskään saa käyttää
rahoittamaan uusia investointeja, jotka eivät ole tarpeen elinkelpoisuuden
palauttamiseksi.

e) Tuen hyväksymiselle asetettavat erityisedellytykset

56. Edellä 44–53 kohdassa kuvailtujen vastasuoritteiden lisäksi ja tapauksissa, joissa
jäsenvaltio ei ole säätänyt tällaisista määräyksistä, komissio voi määrätä
tarpeelliseksi katsomiaan edellytyksiä ja velvoitteita, joilla voidaan estää kilpailun
vääristyminen yhteisen edun kanssa ristiriitaisella tavalla. Kyseessä oleva jäsenvaltio
voidaan velvoittaa:

i) toteuttamaan itse tiettyjä toimenpiteitä (esimerkiksi avaamaan tietyt markkinat
muille yhteisön toimijoille);

ii) määräämään tiettyjä velvoitteita tuensaajayritykselle;

iii) olemaan myöntämättä tuensaajayritykselle muunlaista tukea
rakenneuudistusaikana.

f) Rakenneuudistussuunnitelman täytäntöönpano kokonaisuudessaan ja asetettujen
edellytysten noudattaminen

57. Yrityksen on toteutettava komission hyväksymä rakenneuudistussuunnitelma
kokonaisuudessaan ja noudatettava kaikkia muita komission päätöksessä asetettuja
velvoitteita. Komissio katsoo suunnitelman tai muiden velvoitteiden noudattamatta
jättämisen tuen väärinkäytöksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o
659/1999 23 artiklan soveltamista ja mahdollisuutta saattaa asia yhteisöjen
tuomioistuimen käsiteltäväksi perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan toisen
alakohdan mukaisesti.

58. Useita vuosia kestävien ja huomattavia tukimääriä sisältävien
rakenneuudistustoimien kohdalla komissio voi vaatia, että rakenneuudistustuki
jaetaan useampaan erään. Komissio voi asettaa tukierien maksuedellytykseksi, että

i) ennen kunkin erän maksamista on varmistettava rakenneuudistussuunnitelman
jokaisen vaiheen asianmukainen edistyminen suunnitellun aikataulun mukaan;
tai

ii) komissio hyväksyy jokaisen erän maksun ennakolta varmistuttuaan ensin
suunnitelman asianmukaisesta täytäntöönpanosta.

g) Valvonta ja vuosikertomus

                                                
23 Ks. 10 kohdan c alakohta.
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59. Komission on voitava varmistua rakenneuudistussuunnitelman moitteettomasta
edistymisestä jäsenvaltion sille säännöllisesti toimittamien yksityiskohtaisten
kertomusten avulla.

60. Suuryrityksille myönnetyn tuen osalta ensimmäinen kertomus on yleensä
toimitettava komissiolle kuuden kuukauden kuluttua tuen hyväksymisestä. Tämän
jälkeen komissiolle on toimitettava kertomus vähintään kerran vuodessa tiettyyn
määräaikaan mennessä niin kauan kuin rakenneuudistussuunnitelman tavoitteita ei
katsota saavutetuiksi. Vuosikertomuksiin on sisällyttävä kaikki ne tiedot, joita
komissio tarvitsee voidakseen valvoa rakenneuudistussuunnitelman täytäntöönpanoa,
tuen maksatusaikataulua ja yrityksen taloudellista tilannetta sekä
hyväksymispäätöksessä säädettyjen edellytysten ja velvoitteiden noudattamista.
Kertomuksiin on sisällyttävä erityisesti kaikki tiedot, jotka koskevat yritykselle
rakenneuudistusaikana myönnettyjä tukia riippumatta siitä, mihin tarkoitukseen tuki
on myönnetty taikka onko kyse yksittäisestä tuesta vai jostakin tukiohjelmasta
myönnetystä tuesta (ks. 77–80 kohta). Jos komissio katsoo tarvitsevansa ajoissa
vahvistuksen tietyistä olennaisista tiedoista, esimerkiksi  sulkemisista tai kapasiteetin
supistamisesta, se voi vaatia kertomusten antamista useammin.

61. Pk-yrityksille myönnetyn tuen osalta riittää yleensä, että jäljennös tuensaajayrityksen
tuloslaskelmasta ja taseesta toimitetaan komissiolle kerran vuodessa, jollei
hyväksymispäätöksessä ole asetettu muita velvoitteita.

3.3.3. Rakenneuudistussuunnitelman muuttaminen

62. Jos rakenneuudistustuen myöntäminen on hyväksytty, kyseinen jäsenvaltio voi
rakenneuudistusaikana pyytää komissiota hyväksymään muutoksia
rakenneuudistussuunnitelmaan ja tukimäärään. Komissio voi hyväksyä tällaiset
muutokset seuraavien edellytysten täyttyessä:

a) myös tarkistetun suunnitelman on palautettava elinkelpoisuus kohtuullisessa
ajassa;

b) jos tukimäärää korotetaan, edellytettävien vastasuoritteiden on oltava
merkittävämpiä kuin alkuperäiset;

c) jos ehdotetut vastasuoritteet ovat alkuperäisiä vähäisempiä, tukimäärää on
vastaavasti pienennettävä;

d) vastasuoritteet voidaan panna täytäntöön uuden aikataulun mukaan
alkuperäistä myöhemmin vain yrityksestä tai jäsenvaltiosta riippumattomien
syiden perusteella; muussa tapauksessa tukimäärää on vastaavasti
pienennettävä;

e) jos edellytyksiä tai muita velvoitteita lievennetään, tukimäärää on vastaavasti
pienennettävä taikka asetettava lisäedellytyksiä.

Jos jäsenvaltio muuttaa hyväksyttyä rakenneuudistussuunnitelmaa ilmoittamatta tästä
asianmukaisesti komissiolle, komissio aloittaa perustamissopimuksen 88 artiklan
2 kohdassa määrätyn menettelyn, kuten asetuksen (EY) N:o 659/1999 16 artiklassa
säädetään (tuen väärinkäyttö), sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o
659/1999 23 artiklan soveltamista ja mahdollisuutta saattaa asia yhteisöjen
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tuomioistuimen käsiteltäväksi perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan toisen
alakohdan mukaisesti.

3.3.4. Tukialueilla myönnettävät rakenneuudistustuet

63. Taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus on EY:n perustamissopimuksen
158 artiklan mukaisesti yksi yhteisön ensisijaisista tavoitteista. Muiden alojen
politiikan on perustamissopimuksen 159 artiklan24 mukaisesti osallistuttava tämän
tavoitteen toteuttamiseen. Komission on siis otettava huomioon aluekehitystarpeet
arvioidessaan tukialueilla myönnettävää rakenneuudistustukea. Vaikeuksissa olevan
yrityksen sijainti tukialueella ei kuitenkaan ole riittävä peruste rakenneuudistustuen
hyväksymiseksi. Aluetta ei keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä auta yritysten
keinotekoinen tukeminen. Kun otetaan huomioon aluekehityksen edistämiseen
tarkoitettujen varojen rajallisuus, on alueiden etujen mukaista käyttää näitä niukkoja
varoja muun elinkelpoisen ja kestävän toiminnan kehittämiseen mahdollisimman
nopeasti. Kilpailun vääristymät on pyrittävä minimoimaan myös silloin, kun tukia
myönnetään tukialueilla toimiville yrityksille.

64. Edellä 43–62  kohdassa lueteltuja perusteita sovelletaan siis myös tukialueilla, vaikka
aluekehityksen tarpeet otetaankin huomioon. Tuen hyväksymisedellytykset voivat
kuitenkin olla asetettavien vastasuoritteiden ja tuensaajan rahoitusosuuden osalta
joustavampia tukialueilla, jollei alakohtaisissa valtiontukisäännöissä kielletä tätä. Jos
kapasiteetin tai markkinaosuuden supistaminen vaikuttaa tarkoituksenmukaisimmalta
toimenpiteeltä kilpailun kohtuuttomien vääristymien välttämiseksi, tukialueilla
vaaditaan vähäisempää kapasiteetin supistamista kuin muilla alueilla, jos
aluekehitystarpeet tekevät tämän perustelluksi. Jäsenvaltioiden on perusteltava
tällaiset tapaukset, ja niissä erotellaan toisistaan perustamissopimuksen 87 artiklan
3 kohdan a alakohdan mukaista aluetukea saavat alueet ja 87 artiklan 3 kohdan
c alakohdan määräysten soveltamisalaan kuuluvat alueet, jotta ensin mainituilla
alueilla esiintyvät vakavammat alueelliset ongelmat voidaan ottaa huomioon.

3.3.5. Tuki pk-yritysten rakenneuudistukseen

65. Pk-yrityksille25 maksettavat tuet muuttavat yleensä kaupankäynnin edellytyksiä
vähemmän kuin suuryrityksille maksettavat tuet. Sama koskee myös
rakenneuudistustukea, joten 43–61 kohdassa vahvistettuja edellytyksiä sovelletaan
väljemmin. Rakenneuudistustuen myöntäminen pk-yrityksille ei yleensä edellytä
vastasuoritteita (ks. 51 kohta), jollei alakohtaisissa valtiontukisäännöissä toisin
määrätä. Myöskään kertomusten sisällölle ei aseteta yhtä tiukkoja vaatimuksia (ks.
59, 60 ja 61 kohta). Sitä vastoin tuen ainutkertaisuuden periaatetta (3.1 jakso)
sovelletaan sellaisenaan myös pk-yrityksiin.

                                                
24 EY:n perustamissopimuksen 159 artiklassa määrätään, että ”yhteisön politiikan ja toiminnan

suunnittelussa ja täytäntöönpanossa sekä sisämarkkinoiden toteuttamisessa otetaan huomioon 158
artiklassa tarkoitetut tavoitteet ja osallistutaan niiden toteuttamiseen”.

25 Kuten mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä 6 päivänä toukokuuta 2003
annetussa komission suosituksessa 2003/361/EY määritellään (EYVL L 124, 20.5.2003, s. 36).
Joulukuun 31 päivään 2004 sovelletaan määritelmää, joka esitetään pienten ja keskisuurten yritysten
määritelmästä  3 päivänä huhtikuuta 1996 annetussa komission suosituksessa 96/280/EY (EYVL L 107,
30.4.1996, s. 4).
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66. Pk-yritysten rakenneuudistussuunnitelmaa ei tarvitse esittää komission
hyväksyttäväksi.  Tuen myöntämisedellytyksenä on kuitenkin
rakenneuudistussuunnitelman toteuttaminen kokonaisuudessaan. Suunnitelmasta on
ilmoitettava komissiolle, asianomaisen jäsenvaltion on hyväksyttävä se, ja sen on
täytettävä 46–48 kohdassa vahvistetut vaatimukset. Jäsenvaltion velvollisuus on
tarkastaa näiden edellytysten noudattaminen.

3.3.6. Rakenneuudistuksesta aiheutuviin sosiaalikuluihin myönnettävä tuki

67. Rakenneuudistussuunnitelmaan sisältyy tavallisesti tappiollisen toiminnan
supistaminen tai siitä luopuminen. Tällaiset supistukset ovat usein tarpeen toiminnan
järkeistämiseksi ja tehostamiseksi, ja ne ovat täysin erillisiä kapasiteetin
supistamisesta, joka on mahdollisesti edellytyksenä tuen myöntämiselle. Olipa
näiden toimenpiteiden lähtökohta mikä tahansa, ne johtavat yleensä yrityksen
henkilöstön vähentämiseen.

68. Jäsenvaltioiden työlainsäädäntöön voi sisältyä yleisiä sosiaaliturvajärjestelmiä,
joiden mukaan irtisanomiskorvaukset ja varhaiseläkkeet maksetaan suoraan
irtisanotuille työntekijöille. Tällaisia järjestelmiä ei pidetä perustamissopimuksen
87 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvana valtiontukena.

69. Työntekijöille maksettavien irtisanomiskorvausten ja varhaiseläkkeiden lisäksi
valtion on yleisten sosiaaliturvajärjestelmien mukaan yleensä maksettava
kustannukset, jotka aiheutuvat yritykselle irtisanotuille työntekijöille oikeudellisten
tai sopimusvelvoitteiden lisäksi maksettavista etuuksista. Kun tällaisia järjestelmiä
sovelletaan yleisesti ilman alakohtaisia rajoituksia kaikkiin asetetut edellytykset
täyttäviin työntekijöihin ja kun etuudet myönnetään automaattisesti, niihin ei katsota
sisältyvän perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tukea
rakenneuudistusta toteuttaville yrityksille. Jos järjestelmiä kuitenkin käytetään
rakenneuudistuksen edistämiseen tietyillä teollisuudenaloilla, niiden voidaan
valikoivuutensa takia katsoa sisältävän tukea26.

70. Irtisanomiskorvausten ja/tai varhaiseläkkeiden maksaminen, joka kuuluu yrityksen
velvoitteisiin työlainsäädännön tai ammattiliittojen kanssa tehtyjen
työehtosopimusten perusteella, on osa yrityksen omista varoista maksettavia
tavanomaisia kustannuksia. Näin ollen valtion mahdollista rahoitusta näiden
kustannusten kattamiseen on pidettävä tukena riippumatta siitä, annetaanko se
suoraan yrityksille vai ohjataanko se työntekijöille valtion virastojen kautta.

71. Komissio suhtautuu tällaiseen vaikeuksissa oleville yrityksille myönnettävään tukeen
myönteisesti, sillä siitä saatava taloudellinen hyöty kohdistuu myös muihin kuin
tuensaajayritykseen, helpottaa rakennemuutosta ja lieventää sosiaalisia ongelmia.

72. Irtisanomiskorvausten ja varhaiseläkkeiden lisäksi rakenneuudistustuilla voidaan
joidenkin rakenneuudistusten yhteydessä rahoittaa myös toimenpiteitä, jotka liittyvät

                                                
26 Asiassa C-241/94, Ranska v. komissio (Kimberly Clark Sopalin), Kok. 1996, s. I-4551, 26.9.1996

antamassaan tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin totesi, että Ranskan kansallisesta työllisyysrahastosta
(Fonds national de l'emploi) harkinnanvaraisesti myönnetty tuki saattoi asettaa eräät yritykset muita
yrityksiä edullisempaan asemaan ja täyttää näin ollen perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetulle tuelle asetetut edellytykset. (Tuomiossa ei kuitenkaan asetettu kyseenalaiseksi komission
päätelmiä, joissa tämä tuki katsottiin yhteismarkkinoille soveltuvaksi.)
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koulutukseen, neuvontaan, työnhakua helpottavaan käytännön apuun,
uudelleensijoittautumiseen ja ammatilliseen koulutukseen sekä uusia yrityksiä
perustavien työntekijöiden avustamiseen. Komission johdonmukaisena periaatteena
on suhtautua myönteisesti tällaiseen vaikeuksissa oleville yrityksille myönnettävään
tukeen.

73. Rakenneuudistussuunnitelmassa on osoitettava selkeästi 67–72 kohdassa
mainittuihin tarkoituksiin myönnettävät tuet. Pelkästään irtisanotun henkilökunnan
eduksi tarkoitettuja sosiaalisia tukitoimenpiteitä ei nimittäin oteta huomioon
määritettäessä 49–53 kohdassa tarkoitettujen vastasuoritteiden laajuutta.

74. Komissio pyrkii yhteisen edun vuoksi rakenneuudistussuunnitelman yhteydessä
rajoittamaan mahdollisimman paljon rakenneuudistuksen sosiaalisia vaikutuksia
muissa jäsenvaltioissa kuin tukea myöntävässä.

3.3.7. Erilliset ilmoitukset kaikista tuista, joita myönnetään aineellisiin investointeihin
rakenneuudistusaikana

75. Jos suuryritykselle, joka saa näiden suuntaviivojen perusteella arvioitua
rakenneuudistustukea, myönnetään rakenneuudistusaikana muuta tukea ja vaikka
tuki myönnettäisiin jo hyväksytystä ohjelmasta, tämä voi vaikuttaa komission
määrittämien vastasuoritteiden laajuuteen.

76. Tällaisen yrityksen rakenneuudistuksen aikana kaikesta muusta tuesta on ilmoitettava
erikseen, jollei tuki kuulu vähämerkityksistä tukea koskevan säännön27 tai jonkin
poikkeusasetuksen soveltamisalaan.

3.3.8. Tuensaajayritykselle myönnettävistä muista tuista on ilmoitettava komissiolle

77. Jos jokin suuryritys saa näiden suuntaviivojen perusteella arvioitua
rakenneuudistustukea, tukea koskevien komission päätösten noudattamisen valvonta
edellyttää suurta avoimuutta niiden tukien osalta, joita yritykselle saatetaan
myöhemmin myöntää, vaikka kyse olisi jo hyväksytystä tukiohjelmasta
myönnettävästä tuesta ja vaikka nämä tuet eivät kuuluisi 75 ja 76 kohdassa
tarkoitetun erillisen ilmoitusvelvollisuuden soveltamisalaan.

78. Suuryritykselle myönnettävää rakenneuudistustukea koskevassa ilmoituksessa on
mainittava kaikenmuotoiset muut tuet, joita tuensaajayritykselle aiotaan myöntää
rakenneuudistusaikana, jollei tuki kuulu vähämerkityksistä tukea koskevan säännön
tai jonkin poikkeusasetuksen soveltamisalaan.

79. Lisäksi näiden suuntaviivojen 59, 60 ja 61 kohdan mukaisesti toimitetuissa
kertomuksissa on mainittava tuensaajayritykselle kyseisenä ajanjaksona myönnetyt
muut tuet sekä tuet, jotka sille aiotaan myöntää rakenneuudistusaikana, jollei tuki
kuulu vähämerkityksistä tukea koskevan säännön soveltamisalaan.

80. Komissio pidättää itselleen oikeuden aloittaa perustamissopimuksen 88 artiklan
2 kohdan mukaisen menettelyn kaikista tietyn yrityksen saamista tuista, jos näiden

                                                
27 Komission asetus (EY) N:o 69/2001 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan

soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen (EYVL L 10, 13.1.2001, s. 30).
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suuntaviivojen vaatimuksia saatetaan kiertää myöntämällä tukia hyväksyttyjen
ohjelmien nojalla.

4. PK-YRITYKSILLE SUUNNATUT TUKIOHJELMAT

4.1. YLEISET PERIAATTEET

81. Komissio hyväksyy kiireellisen tuen ja/tai rakenneuudistustuen myöntämiseen
vaikeuksissa oleville yrityksille tarkoitetut tukiohjelmat ainoastaan, jos kyseiset
yritykset täyttävät yhteisön määritelmän pk-yrityksistä. Jollei seuraavista
erityismääräyksissä muuta johdu, tällaisten tukiohjelmien soveltuvuutta
yhteismarkkinoille arvioidaan 2 ja 3 luvussa vahvistettujen edellytysten perusteella.
Suuntaviivojen 3.2.2 jaksoa ei sovelleta tukiohjelmiin.  Jos tukiohjelmasta
myönnetään tukea, joka ei täytä jotakin näistä edellytyksistä, tuesta on aina
ilmoitettava erikseen komissiolle, jonka on hyväksyttävä se ennakolta.

4.2. TUKIKELPOISUUS

82. Kun vastaisuudessa hyväksyttävästä tukiohjelmasta myönnetään tukea pk-yrityksille,
erillisestä ilmoitusvelvollisuudesta voidaan myöntää vapautus ainoastaan, jos
asianomainen yritys täyttää ainakin yhden kolmesta 10 kohdassa vahvistetuista
edellytyksistä, jollei alakohtaisissa valtiontukisäännöissä toisin määrätä. Jos yritys ei
täytä ainoatakaan mainituista kolmesta edellytyksestä, sille myönnettävistä tuista on
ilmoitettava erikseen komissiolle, jotta komissio voi arvioida, onko tuensaaja
vaikeuksissa oleva yritys. Pitkäaikaisesta ylikapasiteetista kärsivillä markkinoilla
toimiville yrityksille myönnettävästä tuesta on myös ilmoitettava erikseen
komissiolle tuensaajayrityksen koosta riippumatta, jotta komissio voi arvioida 53
kohdan soveltamista.

4.3. KIIREELLISEN TUEN OHJELMIEN HYVÄKSYMISEDELLYTYKSET

83. Jotta komissio voisi hyväksyä kiireellisen tuen ohjelmat, niiden on täytettävä
37 kohdan a, b, c ja e alakohdassa vahvistetut edellytykset. Edellä 37 kohdan
d alakohdassa vahvistettu edellytys korvataan tässä luvussa seuraavalla
edellytyksellä:

d) Kiireellistä tukea saa myöntää enintään kuudeksi kuukaudeksi, jonka kuluessa
yrityksen tila on analysoitava. Ennen tämän ajan päättymistä jäsenvaltion on
joko hyväksyttävä rakenneuudistus- tai selvitystilasuunnitelma taikka
vaadittava tuensaajalta lainan ja riskipreemiota vastaavan tuen takaisinmaksua.

Kaikesta kiireellisestä tuesta, joka myönnetään kuutta kuukautta pidemmälle ajalle
tai jota ei ole maksettu takaisin kuuden kuukauden kuluttua, on ilmoitettava erikseen
komissiolle.

4.4. RAKENNEUUDISTUSTUKIOHJELMIEN HYVÄKSYMISEDELLYTYKSET

84. Komissio hyväksyy rakenneuudistustukiohjelmat ainoastaan, jos tuen myöntämisen
edellytyksenä on, että tuensaaja panee  kokonaisuudessaan täytäntöön jäsenvaltion
ennalta hyväksymän ja seuraavat ehdot täyttävän rakenneuudistussuunnitelman:
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(a) Elinkelpoisuuden palauttaminen: sovelletaan 45–48 kohdassa vahvistettuja
periaatteita.

(b) Kohtuuttomien kilpailua vääristävien vaikutusten välttäminen: koska
pienyrityksille myönnetty tuki yleensä vääristää vähemmän kilpailua, 49–
53 kohdassa vahvistettua periaatetta sovelletaan vain tapauksissa, joista
määrätään alakohtaisissa valtiontukisäännöissä. Sen sijaan tukiohjelmissa on
määrättävä, etteivät tuensaajayritykset saa lisätä kapasiteettiaan
rakenneuudistussuunnitelman toteuttamisaikana. Keskisuuriin yrityksiin
sovelletaan 49–53 kohtaa.

(c) Tuen rajaaminen välttämättömään: sovelletaan 54–55 kohdassa vahvistettuja
perusteita.

(d)  Rakenneuudistussuunnitelman muutokset: rakenneuudistussuunnitelmaa
muutettaessa on noudatettava 62 kohdassa vahvistettuja sääntöjä.

4.5. YHTEISET EDELLYTYKSET KIIREELLISEN TUEN JA/TAI
RAKENNEUUDISTUSTUEN OHJELMIEN HYVÄKSYMISELLE

85. Tukiohjelmissa on ilmoitettava kiireellisen tuen ja/tai rakenneuudistustuen
myöntämiseksi toteutettavassa toimessa yhdelle yritykselle myönnettävän tuen
sallittu enimmäismäärä; tämä koskee myös suunnitelman muutoksia. Tämän määrän
ylittävistä tuista on ilmoitettava erikseen komissiolle. Yhdelle yritykselle
myönnettävän kiireellisen tuen ja rakenneuudistustuen yhteismäärä saa olla enintään
10 miljoonaa euroa, mukaan luettuna tapaukset, joissa tuki kasautuu muista lähteistä
tai muista tukiohjelmista peräisin olevan tuen kanssa.

86. Lisäksi tuen ainutkertaisuuden periaatetta on noudatettava; 3.1 jaksossa vahvistettua
sääntöä sovelletaan.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava toimenpiteistä erikseen komissiolle, jos yritys hankkii
toisen, jo kiireellistä tukea tai rakenneuudistustukea saaneen yrityksen omaisuuserät.

4.6. VALVONTA JA VUOSIKERTOMUKSET

87. Suuntaviivojen 59, 60 ja 61 kohtaa ei sovelleta tukiohjelmiin. Tukiohjelman
hyväksymisen edellytyksenä on kuitenkin kertomuksen antaminen kyseisen ohjelman
täytäntöönpanosta yleensä kerran vuodessa. Kertomukseen on sisällyttävä kaikki ne
tiedot, jotka määritellään vakiomuotoisia kertomuksia koskevissa komission
ohjeissa28. Kertomuksissa on lisäksi oltava luettelo kaikista tuensaajayrityksistä ja
mainittava kunkin osalta seuraavat seikat:

(a) yrityksen nimi;

                                                
28 Ks. Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista

säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 täytäntöönpanosta määräaikojen ja
takaisinperintäkorkojen osalta annetun komission asetuksen …/2003 liite III (vakioitu kertomusmalli
voimassa olevaa valtiontukea varten).
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(b) toimialakoodi (NACE-luokituksen29 [kolmi]numeroista toimialakohtaista
luokittelukoodia käyttäen);

(c) työntekijöiden lukumäärä;

(d) vuosiliikevaihto ja taseen loppusumma;

(e) myönnetyn tuen määrä;

(f) tuensaajan rahoitusosuuden määrä ja muoto;

(g) tarvittaessa vastasuoritteiden muoto ja laajuus;

(h) tarvittaessa tiedot siitä, onko yritykselle aikaisemmin myönnetty
rakenneuudistustukea tai vastaavanlaista tukea;

(i) tiedot siitä, onko tuensaaja lopettanut toimintansa tai asetettu
maksukyvyttömyyden vuoksi yleistäytäntöönpanomenettelyyn ennen kuin
rakenneuudistussuunnitelma on saatettu loppuun.

5. RAKENNEUUDISTUSTUKEEN MAATALOUSALALLA
SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT30

5.1. VASTASUORITTEET

88. Edellä 49–53 kohdassa, 65 kohdassa ja 84 kohdan b alakohdassa todetaan, ettei
pienyrityksiltä periaatteessa edellytetä vastasuoritteita, jollei alakohtaisissa
valtiontukisäännöissä toisin määrätä. Maatalousalalla komissio kuitenkin yleensä
vaatii vastasuoritteita 49–53 kohdassa mainittujen periaatteiden mukaisesti kaikilta
rakenneuudistustuen saajilta riippumatta tuensaajayrityksen koosta. Jäsenvaltiot
voivat kuitenkin vaihtoehtoisesti soveltaa 5.4 ja 5.5 jaksossa esitettyjä maataloutta
koskevia erityismääräyksiä.

5.2. YLIKAPASITEETIN MÄÄRITTÄMINEN

89. Komissio määrittelee näitä suuntaviivoja soveltaessaan rakenteellisen ylikapasiteetin
maatalousalalla tapauskohtaisesti ja ottaa erityisesti huomioon asianomaisen
tuoteryhmän markkinoiden vakauttamistoimenpiteiden laajuuden ja suuntaukset
kolmen viime vuoden aikana, erityisesti vientituet, markkinoilta poistot,
maailmanmarkkinahintojen kehityksen ja yhteisön säännöksissä säädetyt
toimialakohtaiset rajoitukset. Tuotantokiintiöiden alaisissa alkutuotannon tuotteissa
ei kuitenkaan katsota esiintyvän ylikapasiteettia.

                                                
29 Euroopan yhteisöjen tilastotoimiston julkaisema Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus

(NACE).
30 Näissä suuntaviivoissa kaikki EY:n perustamissopimuksen liitteeseen I sisältyvien tuotteiden

alkutuotantoa harjoittavat toimijat (viljelijät). Maataloustuotteita jalostaville ja kaupan pitäville
yrityksille myönnettävät tuet eivät kuulu tämän luvun soveltamisalaan. Jalostusta ja kaupan pitämistä
harjoittaville yrityksille myönnettävät tuet arvioidaan näiden suuntaviivojen yleisten sääntöjen
mukaisesti, lukuun ottamatta 3.1 kohdassa esitettyä periaatetta tuen ainutkertaisuudesta, jolta osin
sovelletaan maatalouden erityismääräyksiä. Kalastus ja vesiviljely eivät kuulu tämän luvun
soveltamisalaan.
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5.3. KIIREELLISEN TUEN JA RAKENNEUUDISTUSTUEN OHJELMIEN
TUKIKELPOISUUSPERUSTEIDEN TÄYTTYMINEN

90. Maatalousalalla vastaisuudessa hyväksyttävistä tukiohjelmista pk-yrityksille
myönnettävät tuet, jotka eivät täytä 82 kohdassa vahvistettuja edellytyksiä, voidaan
vapauttaa velvollisuudesta tehdä erillinen ilmoitus.

5.4. KAPASITEETIN SUPISTAMINEN

91. Komissio soveltaa maatalouden alkutuotannon toimijoihin (viljelijöihin)
asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä  näiden suuntaviivojen vastasuoritteita
koskevien yleisten periaatteiden sijasta jäljempänä esitettyjä määräyksiä.

92. Jos rakenteellista ylituotantokapasiteettia esiintyy, sovelletaan 49–53 kohdassa
vahvistettua vaatimusta pysyvästi supistaa kapasiteettia tai lakkauttaa
tuotantoyksiköitä kokonaan.

93. Jos tukitoimenpiteet kohdennetaan tiettyihin tuotteisiin tai toimijoihin,
tuotantokapasiteettia on supistettava vähintään 10 prosenttia siitä
tuotantokapasiteetista, jolle rakenneuudistustuki tosiasiallisesti myönnetään.  Jos
toimenpiteitä ei ole kohdennettu tällä tavalla, tuotantokapasiteetin supistuksen on
oltava vähintään 5 prosenttia.  Epäsuotuisilla alueilla31 myönnetyn
rakenneuudistustuen osalta kapasiteetin supistamisvaatimusta alennetaan kaksi
prosenttia.

94. Vaatimus kapasiteetin supistamisesta tai tuotantoyksiköiden lopullisesta
lakkauttamisesta voidaan täyttää merkityksellisillä markkinoilla (ilman että sitä
välttämättä sovelletaan yksinomaan rakenneuudistustuen saajiin tai edes joihinkin
niistä). Yhteisen maatalouspolitiikan säännöksiä noudattaen jäsenvaltiot voivat valita
minkä tahansa järjestelmän kapasiteetin supistamiseksi.

95. Jäsenvaltioiden on osoitettava, että tuotantokapasiteettia supistetaan
rakenneuudistustukea myönnettäessä enemmän kuin sitä supistettaisiin ilman tukea.

96. Jos kapasiteetin supistaminen ei koske tuensaajan kapasiteettia, se on toteutettava
viimeistään vuoden kuluttua tuen myöntämisestä.

97. Jotta tuotantoyksikön lakkauttamisen teho säilyisi merkityksellisillä markkinoilla,
jäsenvaltion on sitouduttava olemaan myöntämättä valtiontukea asianomaisen
toimialan kapasiteetin lisäyksiin.  Tämän sitoumuksen on oltava voimassa viisi
vuotta päivämäärästä, jona vaadittuun kapasiteetin supistukseen tosiasiallisesti
päästiin.

98. Päätettäessä rakenneuudistustuen saamisesta ja tuen määrästä huomioon ei oteta
yksittäisiin toimijoihin sovellettavaa velvoitetta noudattaa yhteisön kiintiötä ja tähän
liittyviä säännöksiä.

                                                
31 Kuten Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen ja

tiettyjen asetusten muuttamisesta ja kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999
(EYVL L 160, 26.6.1999, s. 80), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY)
N:o 1783/2003 (EYVL 270, 21.10.2003, s. 70) 13 artiklassa ja sitä seuraavissa artikloissa määritellään.
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5.5. TUEN AINUTKERTAISUUDEN PERIAATE (”ONE TIME, LAST TIME”)

99. Periaatetta, jonka mukaan kiireellistä tukea tai rakenneuudistustukea saa myöntää
vain kerran, sovelletaan myös maatalousalalla.  Suuntaviivojen 3.1 jaksossa
vahvistettu kymmenen vuoden ajanjakso korvataan kuitenkin viidellä vuodella.

5.6. VALVONTA JA VUOSIKERTOMUS

100. Maatalousalalla myönnettäviin tukiin sovelletaan 3 ja 4 luvussa mainittuja valvontaa
ja vuosikertomuksia koskevia sääntöjä, lukuun ottamatta velvoitetta toimittaa luettelo
kaikista tuensaajista ja eräitä näitä koskevia tietoja (87 kohdan a–i alakohta). Jos on
sovellettu 91–98 kohdan määräyksiä, kertomukseen on myös sisällytettävä tiedot
tuotantokapasiteetista, joka on tosiasiallisesti hyötynyt rakenneuudistustuesta, ja
saavutetusta kapasiteetin vähennyksestä.

6. PERUSTAMISSOPIMUKSEN 88 ARTIKLAN 1 KOHDASSA
TARKOITETUT AIHEELLISET TOIMENPITEET

101. Komissio ehdottaa perustamissopimuksen 88 artiklan 1 kohdan mukaisesti
jäsenvaltioille jäljempänä esitettyjen aiheellisten toimenpiteiden toteuttamista
voimassa olevien tukiohjelmien osalta. Komissio aikoo jatkossa asettaa
tukiohjelmien hyväksymisen edellytykseksi jäljempänä esitettyjen määräysten
noudattamisen.

102. Jäsenvaltioiden on mukautettava nykyisiä kiireellisen tuen ja rakenneuudistustuen
ohjelmiaan, joiden on tarkoitus olla edelleen toiminnassa 9 päivän lokakuuta 2004
jälkeen, siten että ne noudattavat sen jälkeen näitä suuntaviivoja ja varsinkin 3.3.7,
3.3.8 ja 4 luvun määräyksiä.

103. Jotta komissio voisi valvoa tätä mukauttamista, jäsenvaltioiden on toimitettava sille
ennen [1 päivää elokuuta 2004] luettelo kaikista tällaisista tukiohjelmista. Tämän
jälkeen jäsenvaltioiden on toimitettava ennen 9 päivää lokakuuta 2004 komissiolle
riittävät tiedot, joiden avulla komissio voi varmistaa, että ohjelmat on mukautettu
näiden suuntaviivojen mukaisiksi.

7. SUUNTAVIIVOJEN VOIMAANTULO, VOIMASSAOLOAIKA JA
TARKISTAMINEN

7.1. VOIMAANTULO JA VOIMASSAOLOAIKA

104. Jollei jäljempänä esitetyistä määräyksistä muuta johdu, nämä suuntaviivat tulevat
voimaan 10 päivänä lokakuuta 2004. Suuntaviivat ovat voimassa viisi vuotta, jollei
asiasta tehdä uutta päätöstä.

105. Kaikkiin tukiohjelmiin, joiden voimassaolon on tarkoitus jatkua 9 päivän lokakuuta
2004 jälkeen, on sovellettava 102 ja 103 kohdassa tarkoitettuja aiheellisia
toimenpiteitä.
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7.2. ILMOITTAMATTA JÄTETYT TUET

106. Komissio tutkii kaikkien sellaisten kiireellisten tukien tai rakenneuudistustukien
soveltuvuuden yhteismarkkinoille, jotka on myönnetty ilman komission lupaa ja näin
ollen perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan vastaisesti:

a) näiden suuntaviivojen perusteella, jos tuki tai osa siitä on myönnetty sen
jälkeen, kun suuntaviivat on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

b) tuen myöntämishetkellä voimassa olleiden suuntaviivojen perusteella kaikissa
muissa tapauksissa.
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Liite I

Kaava32 kiireellisen tuen enimmäismäärän laskemiseksi yksinkertaistetussa
menettelyssä:

( )
2

makäyttöpääo - makäyttöpääo  poistot  EBIT 1-tttt ++

Kaavan perustana on yrityksen liiketulos (EBIT eli voitto ennen korkoja ja veroja)
tuen myöntämistä / tuesta ilmoittamista edeltävältä vuodelta (jonka tunnus t). Tähän
lisätään poistot ja käyttöpääoman muutokset. Käyttöpääoman muutos lasketaan
vaihtuvien vastaavien ja lyhytaikaisen vieraan pääoman erotuksena33 viimeksi
päättyneeltä tilikaudelta. Jos kyseisellä tilikaudella tapahtuu jokin lykkäävä tekijä
(esimerkiksi omaisuuserien uudelleenluokittelu), sen vaikutukset on otettava
huomioon käyttöpääoman määrää laskettaessa. Ilmoituksen tekijän velvollisuus on
tuoda esille ja perustella tällainen uudelleenluokittelu. Jos liiketulokseen
poikkeuksellisesti kohdistuu varauksia, tämä on samoin mainittava selkeästi, eikä
näitä varauksia sisällytetä tulokseen.

Laskutoimituksen tavoitteena on arvioida yrityksen negatiivinen kassavirta tuen
hakemista edeltäneenä vuonna (tai tuen myöntämistä edeltäneenä vuonna, jos tuesta
ei tarvitse ilmoittaa). Katsotaan, että puolet tästä määrästä varmistaa yrityksen
liiketoiminnan jatkumisen kuuden kuukauden ajan. Tämän vuoksi tulos jaetaan
kahdella.

Kaavaa voidaan käyttää ainoastaan, jos tuloksena on negatiivinen määrä34.

Esimerkkejä:

………

                                                
32 Voittoon ennen korkoja ja veroja (hakemuksen esittämistä edeltävän vuoden, x-1, tilinpäätöksen

mukainen voitto ennen korkoja ja veroja eli EBIT) lisätään poistot kyseiseltä ajanjaksolta ja
käyttöpääoman muutos kahden vuoden aikana (kaksi hakemuksen esittämistä edeltävää vuotta). Tulos
jaetaan kahdella, jotta saadaan kuuden kuukauden määrä (kiireellinen tuki hyväksytään tavallisesti
kuudeksi kuukaudeksi).

33 Vaihtuvat vastaavat: likvidit, myyntisaamiset, muut saamiset ja siirtosaamiset, vaihto-omaisuus.
Lyhytaikainen vieras pääoma: rahoitusvelka, ostovelat ja muu vieras pääoma, siirtovelat, verovelat.

34 Jos laskutoimituksen tulos on positiivinen, on selitettävä yksityiskohtaisesti, miksi yritys on 10 ja
11 kohdassa määritellyissä vaikeuksissa.
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Liite II
Lisätietolomakkeet

LISÄTIETOLOMAKE – VAIKEUKSISSA OLEVILLE YRITYKSILLE MAKSETTAVA
KIIREELLINEN TUKI

Tätä lomaketta on käytettävä ilmoitettaessa yksittäisestä kiireellisestä tuesta, joka
kuuluu EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta kiireellisen tuen
ja/tai rakenneuudistustuen myöntämiseen vaikeuksissa oleville yrityksille annettujen
yhteisön suuntaviivojen soveltamisalaan.

1. TUKIKELPOISUUS

1.1 Onko kyse yrityksestä, jonka osakkaiden vastuu on rajattu ja joka on menettänyt yli
puolet merkitystä pääomastaan ja yli neljännes pääomasta on menetetty viimeksi
kuluneen 12 kuukauden aikana?

kyllä ei

1.2 Onko kyse yrityksestä, jonka osakkaiden vastuuta ei ole rajattu ja joka on menettänyt
yli puolet kirjanpidon mukaisista omista varoistaan ja yli neljännes varoista on
menetetty viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana?

kyllä ei

1.3 Täyttääkö yhtiö kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut edellytykset yhtiön
asettamiselle yleistäytäntöönpanomenettelyyn maksukyvyttömyyden vuoksi?

kyllä ei

Jos yhteenkin edellä esitetyistä kysymyksistä on vastattu myönteisesti, mukaan on
liitettävä asian kannalta olennaiset asiakirjat (viimeisin tuloslaskelma ja tase tai
tuomioistuimen päätös käynnistää kansallisen yhtiöoikeuden mukainen tutkimus
yrityksestä).  Haluatteko turvautua yksinkertaistettuun menettelyyn?

kyllä ei

Jos kaikkiin edellä esitettyihin kysymyksiin on vastattu kielteisesti, mukaan on
liitettävä todisteet yrityksen vaikeuksista, jotta kiireellisen tuen
tukikelpoisuusperusteiden täyttyminen voidaan osoittaa.

1.4 Milloin yritys on perustettu? …………

1.5 Mistä lähtien yritys on toiminut? ………………………………….

1.6 Kuuluuko yritys johonkin yhtymään?

kyllä ei



26  

Jos kuuluu, yhtymästä on toimitettava täydelliset tiedot (organisaatiokaavio, josta
käyvät ilmi yhtymän jäsenten väliset yhteydet sekä yksityiskohtaiset tiedot
pääomasta ja äänioikeuksista) ja liitettävä mukaan todisteet siitä, että yritys itse on
vaikeuksissa eivätkä vaikeudet johdu kustannusten mielivaltaisesta jakamisesta
yhtymän sisällä ja että vaikeudet ovat niin vakavia, ettei yhtymä itse voi selvittää
niitä.

1.7 Onko yritys (tai yhtymä, johon se kuuluu) saanut aikaisemmin pelastustukea,
kiireellistä tukea tai rakenneuudistustukea?

kyllä ei

Jos on, mukaan on liitettävä täydelliset tiedot asiasta (päivämäärä, summa,
tarvittaessa viittaus komission aikaisempaan päätökseen jne.).

2. TUKIMUOTO

2.1 Myönnetäänkö tuki lainana tai lainatakauksena? Merkityksellisistä asiakirjoista on
toimitettava jäljennökset.

kyllä ei

2.2 Jos myönnetään, peritäänkö lainasta vakaassa taloudellisessa tilanteessa olevilta
yrityksiltä perittävään korkoon ja varsinkin komission vahvistamaan viitekorkoon
vähintään verrattavissa olevaa korkoa?

kyllä ei

Esittäkää asiasta yksityiskohtaiset tiedot.

2.3 Onko tuki rajattu enintään kuuteen kuukauteen (jonka kuluessa maksetaan takaisin
lainana myönnetty kiireellinen tuki)?

kyllä ei

3. MUUT TEKIJÄT

3.1 Onko tuki perusteltua vakavien sosiaalisten vaikeuksien takia?  Tarkentakaa.

3.2 Onko tuella huomattavia kielteisiä heijastusvaikutuksia muihin jäsenvaltioihin?
Tarkentakaa.

3.3 Sitoudutteko toimittamaan komissiolle kuuden kuukauden kuluessa kiireellisen tuen
hyväksymisestä joko rakenneuudistus- tai  selvitystilasuunnitelman tai todisteet siitä,
että laina on maksettu kokonaisuudessaan takaisin ja/tai takaus on päättynyt?

kyllä ei

3.4 Jos olette valinneet yksinkertaistetun menettelyn, esittäkää kaikki tarvittavat todisteet
siitä, että kiireellinen tuki rajoittuu EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan
soveltamisesta kiireellisen tuen ja/tai rakenneuudistustuen myöntämiseen
vaikeuksissa oleville yrityksille annettujen yhteisön suuntaviivojen liitteessä I
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esitetyn laskutoimituksen tuloksena saatavaan positiiviseen määrään eikä ylitä
10 miljoonaa euroa.

3.5 Selittäkää kaikissa muissa tapauksissa, miksi tuki mielestänne rajoittuu tarvittavaan
vähimmäismäärään (eli määrään, joka tarvitaan yrityksen toimintakyvyn
säilyttämiseksi tuen hyväksymisajan, tai kiireellisiin rakenteellisiin toimenpiteisiin,
kuten välittömään tappiollisesta toiminnasta luopumiseen).  Tässä yhteydessä on
otettava huomioon EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta
kiireellisen tuen ja/tai rakenneuudistustuen myöntämiseen vaikeuksissa oleville
yrityksille annettujen yhteisön suuntaviivojen liitteessä I mainittu kaava.
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LISÄTIETOLOMAKE –
VAIKEUKSISSA OLEVILLE YRITYKSILLE MAKSETTAVA RAKENNEUUDISTUSTUKI

Tätä lomaketta on käytettävä ilmoitettaessa yksittäisestä rakenneuudistustuesta, joka
kuuluu EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta kiireellisen tuen
ja/tai rakenneuudistustuen myöntämiseen vaikeuksissa oleville yrityksille annettujen
yhteisön suuntaviivojen soveltamisalaan.

1. TUKIKELPOISUUS

1.1 Onko kyse yrityksestä, jonka osakkaiden vastuu on rajattu ja joka on menettänyt yli
puolet merkitystä pääomastaan ja yli neljännes pääomasta on menetetty viimeksi
kuluneen 12 kuukauden aikana?

kyllä ei

1.2 Onko kyse yrityksestä, jonka osakkaiden vastuuta ei ole rajattu ja joka on menettänyt
yli puolet kirjanpidon mukaisista omista varoistaan ja yli neljännes varoista on
menetetty viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana?

kyllä ei

1.3 Täyttääkö yhtiö kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut edellytykset yhtiön
asettamiselle yleistäytäntöönpanomenettelyyn maksukyvyttömyyden vuoksi?

kyllä ei

Jos yhteenkin edellä esitetyistä kysymyksistä on vastattu myönteisesti, mukaan on
liitettävä asian kannalta olennaiset asiakirjat (viimeisin tuloslaskelma ja tase tai
tuomioistuimen päätös käynnistää kansallisen yhtiöoikeuden mukainen tutkimus
yrityksestä).

Jos kaikkiin edellä esitettyihin kysymyksiin on vastattu kielteisesti, mukaan on
liitettävä todisteet yrityksen vaikeuksista rakenneuudistustukikelpoisuuden
osoittamiseksi.

1.4 Milloin yritys on perustettu? …………

1.5 Mistä lähtien yritys on toiminut? ………………………………….

1.6 Kuuluuko yritys johonkin yhtymään?

kyllä ei

Jos kuuluu, yhtymästä on toimitettava täydelliset tiedot (organisaatiokaavio, josta
käyvät ilmi yhtymän jäsenten väliset yhteydet sekä yksityiskohtaiset tiedot
pääomasta ja äänioikeuksista) ja liitettävä mukaan todisteet siitä, että yritys itse on
vaikeuksissa eivätkä vaikeudet johdu kustannusten mielivaltaisesta jakamisesta
yhtymän sisällä ja että vaikeudet ovat niin vakavia, ettei yhtymä itse voi selvittää
niitä.
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1.7 Onko yritys (tai yhtymä, johon se kuuluu) saanut aikaisemmin pelastustukea,
kiireellistä tukea tai rakenneuudistustukea?

Jos on, mukaan on liitettävä täydelliset tiedot asiasta (päivämäärä, summa,
tarvittaessa viittaus komission aikaisempaan päätökseen jne.).

2. RAKENNEUUDISTUSSUUNNITELMA

2.1 Onko pk-yrityksille myönnettävän tuen edellytyksenä jäsenvaltion hyväksymän,
suuntaviivojen 46–48 kohdan vaatimusten mukaisen rakenneuudistussuunnitelman
toteuttaminen kokonaisuudessaan?

kyllä ei

Jos on, siirtykää suoraan jäljempänä olevaan 3 jaksoon.

2.2 Toimittakaa jäljennös markkinatutkimuksesta, joka koskee kaikkia niitä markkinoita,
joilla vaikeuksissa oleva yritys toimii, ja ilmoittakaa kyseisen tutkimuksen toteuttaja.
Markkinatutkimukseen on sisällytettävä muun muassa seuraavat tiedot:

2.2.1. Tarkka määritelmä tuote- ja maantieteellisistä markkinoista.

2.2.2. Yrityksen tärkeimpien kilpailijoiden nimet ja niiden markkinaosuudet
tapauksesta riippuen maailman, yhteisön tai kotimaan markkinoilla.

2.2.3. Yrityksen markkinaosuuden kehittyminen viime vuosina.

2.2.4. Arvio yhteisön kokonaistuotantokapasiteetista ja kysynnästä sekä päätelmä
mahdollisen ylikapasiteetin esiintymisestä markkinoilla.

2.2.5. Kysynnän, markkinoiden kokonaiskapasiteetin ja markkinahintojen
kehitysnäkymät yhteisössä viiden seuraavan vuoden aikana.

2.3 Liittäkää ilmoitukseen rakenneuudistussuunnitelma, johon on sisällytettävä ainakin
seuraavat tiedot:

2.3.1. Markkinatutkimukseen perustuvat markkinoiden kehitysoletukset.

2.3.2. Analyysi tekijöistä, joiden takia yritys on joutunut vaikeuksiin.

2.3.3. Yritykselle seuraaviksi vuosiksi ehdotettu toimintastrategia ja selvitys siitä,
kuinka se parantaa yrityksen elinkelpoisuutta.

2.3.4. Yksityiskohtainen kuvaus ja selostus suunnitelluista
rakenneuudistustoimenpiteistä ja niistä aiheutuvat kustannukset.

2.3.5. Toimenpiteiden toteuttamisaikataulu ja määräaika koko
rakenneuudistussuunnitelman loppuunsaattamiselle.

2.3.6. Tiedot yrityksen tuotantokapasiteetista ja markkinaosuudesta sekä erityisesti
kapasiteetin käytöstä ja kapasiteetin tai markkinaosuuden supistuksista.
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2.3.7. Yksityiskohtainen kuvaus rakenneuudistuksen rahoitusjärjestelyistä, muun
muassa seuraavista seikoista:

– Jäljellä olevan pääoman käyttö.

– Omaisuuden tai tytäryhtiöiden myynti rakenneuudistuksen
rahoittamiseksi.

– Osakkeenomistajien ja kolmansien (velkojat, pankit jne.)
rahoitussitoumukset.

– Julkisen avun määrä ja osoitus tämän määrän välttämättömyydestä.

2.3.8. Arvioidut tuloslaskelmat seuraavien viiden vuoden ajalta, arvioitu oman
pääoman tuottoprosentti ja erilaisiin strategioihin perustuva
herkkyysanalyysi.

2.3.9. Rakenneuudistussuunnitelman laatijan nimi tai laatijoiden nimet ja
laatimispäivä.

3. KOHTUUTTOMIEN KILPAILUA VÄÄRISTÄVIEN VAIKUTUSTEN
VÄLTTÄMINEN

Kuvailkaa tuesta yhteisön tasolla aiheutuvien kilpailua vääristävien vaikutusten
lieventämiseksi ehdotettuja vastasuoritteita.

Toimiiko tuensaaja pitkään rakenteellisesta liikakapasiteetista kärsineillä
markkinoilla?

kyllä ei

4. TUENSAAJAN OMA RAHOITUSOSUUS

Esittäkää yksityiskohtaiset tiedot tuensaajan omasta rahoitusosuudesta, joka jää tuen
ulkopuolelle.

5. VAIKUTUKSET TYÖLLISYYTEEN

Arvioikaa alustavasti, kuinka yrityksen toiminnan mahdollinen lopettaminen
vaikuttaisi työllisyyteen paikallisesti, alueellisesti tai kansallisesti, sekä arvioikaa,
kuinka yrityksen elinkelpoisuuden palautuminen ja/tai vastasuoritteet vaikuttaisivat
työllisyyteen.

6. MUUT TEKIJÄT

Esittäkää kaikki asian kannalta merkitykselliset tiedot rakenneuudistustukea saavalle
yritykselle rakenneuudistuksen päättymiseen saakka mahdollisesti myönnettävästä
muusta tuesta riippumatta siitä, myönnetäänkö tuki tukiohjelmasta vai ei.
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LISÄTIETOLOMAKE –
VAIKEUKSISSA OLEVILLE YRITYKSILLE MAKSETTAVA KIIREELLINEN TUKI

(TUKIOHJELMAT)

Tätä lomaketta on käytettävä ilmoitettaessa kiireellisen tuen ohjelmista, jotka
kuuluvat EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta kiireellisen
tuen ja/tai rakenneuudistustuen myöntämiseen vaikeuksissa oleville yrityksille
annettujen yhteisön suuntaviivojen soveltamisalaan.

1. TUKIKELPOISUUS

1.1. Rajoittuuko tukiohjelman soveltaminen yrityksiin, jotka täyttävät vähintään yhden
seuraavista tukikelpoisuusperusteista?

1.1.1. Rajoittuuko tukiohjelman soveltaminen yrityksiin, jotka ovat menettäneet yli puolet
merkitystä pääomastaan ja yli neljännes pääomasta on menetetty viimeksi kuluneen
12 kuukauden aikana?

kyllä ei

1.1.2. Onko kyse yrityksistä, joiden osakkaiden vastuuta ei ole rajattu ja jotka ovat
menettäneet yli puolet kirjanpidon mukaisista omista varoistaan ja yli neljännes
varoista on menetetty viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana?

kyllä ei

1.1.3. Täyttävätkö yritykset kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut edellytykset yritysten
asettamiselle yleistäytäntöönpanomenettelyyn maksukyvyttömyyden vuoksi?

kyllä ei

1.2. Rajoittuuko tukiohjelman soveltaminen pienten ja keskisuurten yritysten yhteisön
määritelmän mukaisten vaikeuksissa olevien pienyritysten pelastamiseen?

kyllä ei

2. TUKIMUOTO

2.1. Myönnetäänkö tukiohjelmasta tukea lainana tai lainatakauksena?

kyllä ei

2.2. Jos myönnetään, onko tuki rajattu enintään kuuteen kuukauteen (jonka kuluessa
maksetaan takaisin lainana myönnetty kiireellinen tuki)?

kyllä ei

3. MUUT TEKIJÄT

3.1. Voidaanko tukiohjelmasta myönnettävää tukea perustella vakavilla sosiaalisilla
vaikeuksilla?  Tarkentakaa.
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3.2. Onko tukiohjelmasta myönnettävällä tuella huomattavia kielteisiä
heijastusvaikutuksia muihin jäsenvaltioihin?  Tarkentakaa.

3.3. Selittäkää, miksi tukiohjelma mielestänne rajoittuu tarvittavaan vähimmäismäärään
(eli määrään, joka tarvitaan yrityksen toimintakyvyn säilyttämiseksi tuen
hyväksymisajan, tai kiireellisiin rakenteellisiin toimenpiteisiin, kuten välittömään
tappiollisesta toiminnasta luopumiseen).

3.4. Sitoudutteko kuuden kuukauden kuluessa tuen myöntämisestä joko hyväksymään
rakenneuudistus- tai selvitystilasuunnitelman taikka vaatimaan tuensaajalta lainan ja
riskipreemiota vastaavan tuen takaisinmaksua?

kyllä ei

3.5. Ilmoittakaa pelastamistoimessa yhdelle yritykselle myönnettävän tuen sallittu
enimmäismäärä: …………………………………….

3.6. Esittäkää kaikki asian kannalta merkitykselliset tiedot kaikesta muusta tuesta, jota
voidaan myöntää kiireellisen tuen tukikelpoisuusperusteet täyttäville yrityksille.

4. TUEN AINUTKERTAISUUS (”ONE TIME, LAST TIME”)

Sovelletaanko tuensaajayrityksiin periaatetta, jonka mukaan niille voidaan myöntää
rakenneuudistustukea vain kerran kymmenessä vuodessa?

kyllä ei

Kaikista tapauksista, joissa tätä periaatetta ei noudateta, on annettava erillinen
ilmoitus.

5. VUOSIKERTOMUS

5.1. Sitoudutteko antamaan vähintään kerran vuodessa kertomuksen tukiohjelman
täytäntöönpanosta? Kertomuksiin on sisällytettävä kaikki ne tiedot, jotka
määritellään vakiomuotoisia kertomuksia koskevissa komission ohjeissa.

kyllä ei

5.2. Sitoudutteko sisällyttämään kyseisiin kertomuksiin luettelon kaikista
tuensaajayrityksistä ja antamaan kustakin yrityksestä vähintään seuraavat tiedot?

a) yrityksen nimi;

b) toimialakoodi (NACE-luokituksen kaksinumeroista toimialakohtaista
luokittelukoodia käyttäen);

c) työntekijöiden lukumäärä;

d) vuosiliikevaihto ja taseen loppusumma;

e) myönnetyn tuen määrä;

f) tarvittaessa tiedot siitä, onko yritykselle aikaisemmin myönnetty
rakenneuudistustukea tai vastaavanlaista tukea;
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g) tiedot siitä, onko tuensaaja lopettanut toimintansa tai asetettu
maksukyvyttömyyden vuoksi yleistäytäntöönpanomenettelyyn ennen kuin
rakenneuudistussuunnitelma on saatettu loppuun.

kyllä ei
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LISÄTIETOLOMAKE –
VAIKEUKSISSA OLEVILLE YRITYKSILLE MAKSETTAVA RAKENNEUUDISTUSTUKI

(TUKIOHJELMAT)

Tätä lomaketta on käytettävä ilmoitettaessa rakenneuudistustukiohjelmista, jotka
kuuluvat EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta kiireellisen
tuen ja/tai rakenneuudistustuen myöntämiseen vaikeuksissa oleville yrityksille
annettujen yhteisön suuntaviivojen soveltamisalaan.

1. TUKIKELPOISUUS

1.1. Rajoittuuko tukiohjelman soveltaminen yrityksiin, jotka täyttävät vähintään yhden
seuraavista tukikelpoisuusperusteista?

1.1.1. Rajoittuuko tukiohjelman soveltaminen yrityksiin, jotka ovat menettäneet yli puolet
merkitystä pääomastaan ja yli neljännes pääomasta on menetetty viimeksi kuluneen
12 kuukauden aikana?

kyllä ei

1.1.2. Onko kyse yrityksistä, jotka ovat menettäneet yli puolet kirjanpidon mukaisista
omista varoistaan ja yli neljännes varoista on menetetty viimeksi kuluneen
12 kuukauden aikana?

kyllä ei

1.1.3. Täyttävätkö yritykset kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut edellytykset yritysten
asettamiselle yleistäytäntöönpanomenettelyyn maksukyvyttömyyden vuoksi?

kyllä ei

1.2. Rajoittuuko tukiohjelman soveltaminen pienten ja keskisuurten yritysten yhteisön
määritelmän mukaisten vaikeuksissa olevien pienyritysten pelastamiseen?

kyllä ei

2. ELINKELPOISUUDEN PALAUTTAMINEN

Vahvistaako jäsenvaltio, että tuen myöntämisen edellytyksenä on jäsenvaltion
hyväksymän, suuntaviivojen 46–48 kohdan vaatimusten mukaisen
rakenneuudistussuunnitelman toteuttaminen kokonaisuudessaan?

kyllä ei

3. KOHTUUTTOMIEN KILPAILUA VÄÄRISTÄVIEN VAIKUTUSTEN
VÄLTTÄMINEN

Kuvailkaa tuesta yhteisössä aiheutuvien kilpailua vääristävien vaikutusten
lieventämiseksi vaadittavia vastasuoritteita.
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4. TUENSAAJAN OMA RAHOITUSOSUUS

Esittäkää yksityiskohtaiset tiedot tuensaajalta vaaditusta omasta rahoitusosuudesta,
joka jää tuen ulkopuolelle.

5. TUEN AINUTKERTAISUUS (”ONE TIME, LAST TIME”)

Sovelletaanko tuensaajayrityksiin periaatetta, jonka mukaan niille voidaan myöntää
rakenneuudistustukea vain kerran kymmenessä vuodessa?

kyllä ei

Kaikista tapauksista, joissa tätä periaatetta ei noudateta, on annettava erillinen
ilmoitus.

6. TUKIMÄÄRÄ

6.1. Ilmoittakaa rakenneuudistustoimessa yhdelle yritykselle myönnettävän tuen sallittu
enimmäismäärä: …………………………………….

Esittäkää kaikki asian kannalta merkitykselliset tiedot kaikesta muusta tuesta, jota
voidaan myöntää rakenneuudistustuen tukikelpoisuusperusteet täyttäville yrityksille.

7. VUOSIKERTOMUS

7.1. Sitoudutteko antamaan vähintään kerran vuodessa kertomuksen tukiohjelman
täytäntöönpanosta? Kertomuksiin on sisällytettävä kaikki ne tiedot, jotka
määritellään vakiomuotoisia kertomuksia koskevissa komission ohjeissa.

kyllä ei

7.2. Sitoudutteko sisällyttämään kyseisiin kertomuksiin luettelon kaikista
tuensaajayrityksistä ja antamaan kustakin yrityksestä vähintään seuraavat tiedot?

a) yrityksen nimi;

b) toimialakoodi (NACE-luokituksen kaksinumeroista toimialakohtaista
luokittelukoodia käyttäen);

c) työntekijöiden lukumäärä;

d) vuosiliikevaihto ja taseen loppusumma;

e) myönnetyn tuen määrä;

f) tuensaajan rahoitusosuuden määrä ja muoto;

g) tarvittaessa vastasuoritteiden muoto ja laajuus;

h) tarvittaessa tiedot siitä, onko yritykselle aikaisemmin myönnetty
rakenneuudistustukea tai vastaavanlaista tukea;
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i) tiedot siitä, onko tuensaaja lopettanut toimintansa tai asetettu
maksukyvyttömyyden vuoksi yleistäytäntöönpanomenettelyyn ennen kuin
rakenneuudistus on saatettu loppuun.

kyllä ei


