
EUROOPAN KOMISSIO

KOMISSION PÄÄTÖS,

perustamissopimuksen 86 artiklan määräysten soveltamisesta tietyille yleisiin
taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille julkisen palvelun

velvoitteesta maksettavana korvauksena myönnettävään valtiontukeen

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 86 artiklan
3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Perustamissopimuksen 16 artiklassa määrätään, että ottaen huomioon yleistä
taloudellista etua koskevien palvelujen tärkeän aseman unionin yhteisten arvojen
joukossa ja niiden merkityksen sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden
edistämisessä yhteisö ja jäsenvaltiot huolehtivat kukin toimivaltansa mukaisesti ja
tämän sopimuksen soveltamisalalla siitä, että tällaiset palvelut toimivat sellaisin
perustein ja edellytyksin, että ne voivat täyttää tehtävänsä, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta 73, 86 ja 87 artiklan soveltamista.

(2) Jotta tiettyjen yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen tarjonta
voitaisiin järjestää siten, että kyseiset palvelut täyttävät tehtävänsä, valtion
rahoitustuki julkisen palvelun velvoitteesta aiheutuvien kustannusten täysimääräiseksi
tai osittaiseksi kattamiseksi saattaa osoittautua tarpeelliseksi. Perustamissopimuksen
295 artiklan määräysten mukaisesti yhteisön oikeuden kannalta ei ole merkitystä sillä,
ovatko palvelujen tuottajina julkiset vai yksityiset yritykset.

(3) Perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohdassa määrätään tältä osin, että yrityksiin,
jotka tuottavat yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja, sekä fiskaalisiin
monopoleihin sovelletaan tämän sopimuksen määräyksiä ja varsinkin kilpailusääntöjä
siltä osin, kuin ne eivät oikeudellisesti tai tosiasiallisesti estä yrityksiä hoitamasta
niille uskottuja erityistehtäviä, ja että kaupan kehitykseen ei saa vaikuttaa tavalla, joka
olisi ristiriidassa yhteisön etujen kanssa.

(4) Yhteisöjen tuomioistuin on asiassa Altmark Trans GmbH antamassaan tuomiossa1

todennut, että julkisen palvelun velvoitteesta maksettavat korvaukset eivät ole EY:n
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perustamissopimuksen 87 artiklassa tarkoitettua valtiontukea, jos seuraavassa luetellut
neljä edellytystä täyttyvät:

�Ensinnäkin edunsaajayrityksen tehtäväksi on tosiasiassa annettava julkisen
palvelun velvoitteiden täyttäminen ja nämä velvoitteet on määriteltävä selvästi.

Toiseksi ne parametrit, joiden perusteella korvaus lasketaan, on etukäteen
vahvistettava objektiivisesti ja läpinäkyvästi, jotta vältettäisiin sellaisen taloudellisen
edun sisältyminen korvaukseen, joka olisi omiaan suosimaan edunsaajayritystä
suhteessa sen kilpailijayrityksiin. Perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetun valtiontuen käsitteen alaan kuuluu myös rahoituksellinen toimenpide,
jolla jäsenvaltio korvaa yrityksen kärsimiä tappioita ilman, että tällaisen korvauksen
parametrit on vahvistettu etukäteen, silloin kun jälkikäteen ilmenee, että tiettyjen
palvelujen toteuttaminen julkisen palvelun velvoitteiden täytäntöönpanemiseksi ei
ole ollut taloudellisesti kannattavaa.

Kolmanneksi korvaus ei saa ylittää sitä, mikä on tarpeen, jotta voidaan kattaa kaikki
ne kustannukset tai osa niistä kustannuksista, joita julkisen palvelun velvoitteiden
täyttäminen aiheuttaa, kun otetaan huomioon kyseisestä toiminnasta saadut tulot ja
kyseisten velvoitteiden täyttämisestä saatava kohtuullinen voitto.

Neljänneksi silloin, kun julkisen palvelun velvoitteiden täyttämisestä vastaavaa
yritystä ei tietyssä konkreettisessa tapauksessa valita sellaisessa julkisia hankintoja
koskevassa menettelyssä, jossa on mahdollista valita se ehdokas, joka kykenee
tuottamaan kyseiset palvelut julkisyhteisön kannalta vähäisimmin kustannuksin,
tarvittavan korvauksen taso on määritettävä tarkastelemalla sellaisia kustannuksia,
joita hyvin johdetulle ja asetettujen julkisen palvelun velvoitteiden täyttämisen
kannalta riittävillä kuljetusvälineillä varustetulle keskivertoyritykselle aiheutuisi
kyseisten velvoitteiden täyttämisestä, kun otetaan huomioon toiminnasta saadut tulot
ja kyseisten velvoitteiden täyttämisestä saatava kohtuullinen voitto.�

(5) Jos nämä neljä edellytystä täyttyvät, julkisen palvelun velvoitteesta maksettava
korvaus ei ole valtiontukea eikä perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklaa sovelleta. Jos
jäsenvaltiot eivät noudata edellä lueteltuja ehtoja ja jos perustamissopimuksen
87 artiklan 1 kohdan yleiset soveltamisedellytykset täyttyvät, julkisen palvelun
velvoitteesta maksettavat korvaukset ovat valtiontukea, johon sovelletaan
perustamissopimuksen 73, 86, 87 ja 88 artiklan määräyksiä.

(6) EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen
tukeen 12 päivänä tammikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 69/20012

nojalla perustamissopimuksen 87 artiklan määräyksiä ei sovelleta rahoitustukeen, joka
myönnetään yksittäiselle yritykselle ja jonka määrä kolmen vuoden jaksolla on
enintään 100 000 euroa. Kyseistä asetusta ei sovelleta liikenteen alaan eikä
perustamissopimuksen liitteessä I lueteltujen tuotteiden jalostukseen eikä
kaupanpitämiseen.

(7) Julkisen palvelun velvoitteesta maksettavana korvauksena myönnettävä valtiontuki
voi osoittautua tarpeelliseksi, jotta yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien
palvelujen tuottamisesta vastaavat yritykset voisivat toimia sellaisten periaatteiden
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pohjalta ja sellaisissa olosuhteissa, joita niille uskottujen tehtävien hoitaminen
edellyttää. Tämänkaltaiset tuet voivat tietyin edellytyksin olla perustamissopimuksen
86 artiklan 2 kohdan nojalla perustamissopimuksen mukaisia.

(8) Kun tarkastellaan julkisen palvelun velvoitteesta maksettavana korvauksena
myönnettäviä valtiontukia, jotka voivat olla perustamissopimuksen mukaisia, olisi
erotettava toisistaan määrältään huomattavat tuet, jotka voivat merkittävällä tavalla
vääristää kilpailua, ja määrältään vähäiset tuet. Jälkimmäiseen ryhmään kuuluvien
tukien tapauksessa kilpailun vääristymisen vaara on pieni, jos jäsenvaltiot noudattavat
tukien soveltuvuutta koskevia etukäteen asetettuja ehtoja. Näiden tukien yhteydessä on
lisäksi tärkeää varmistaa, että valtiontukisääntöjä sovelletaan tehokkaasti samalla kun
hallintomenettelyä yksinkertaistetaan.

(9) Perustamissopimuksen 86 artiklan 3 kohdassa määrätään, että komissio valvoo
kyseisen artiklan määräysten noudattamista ja antaa tarvittaessa jäsenvaltioille
osoitetut aiheelliset direktiivit tai tekee niille osoitetut aiheelliset päätökset. Komissio
katsoo, että tarvitaan jäsenvaltioille osoitettu päätös, jossa tarkennetaan edellytykset,
joiden täyttyessä tietyt korvausjärjestelmät ovat perustamissopimuksen 86 artiklan
2 kohdan mukaisia eikä niihin sovelleta perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan
mukaista ennakkoilmoitusta koskevaa vaatimusta.

(10) Tämänkaltaiset tuet voidaan todeta perustamissopimuksen mukaisiksi vain, jos ne on
myönnetty sellaisten palvelujen tarjonnan varmistamiseksi, jotka ovat
perustamissopimuksen 86 artiklassa tarkoitettuja yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin
liittyviä palveluja. Oikeuskäytännön perusteella jäsenvaltioilla on asiaa koskevan
yhteisön lainsäädännön puuttuessa runsaasti harkintavaltaa päättäessään, millaiset
palvelut olisi luokiteltava yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviksi palveluiksi.
Komission tehtävänä on asiaa koskevan yhteisön lainsäädännön puuttuessa sen vuoksi
valvoa, että edellä mainittuja perustamissopimuksen määräyksiä sovelletaan ilman
ilmeisiä virheitä. Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvistä palveluista vastaavat
yritykset ovat perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohdan perusteella yrityksiä, joille
on uskottu �erityistehtäviä�.

(11) Korvauksen määrä voidaan laskea ja tarkistaa virheettömästi vain, jos yrityksille
asetetut julkisen palvelun velvoitteet ja valtion mahdolliset velvoitteet on selkeästi
määritelty julkisessa asiakirjassa. Tämän asiakirjan tyyppi määräytyy jäsenvaltion
oikeusjärjestelmän mukaan. Asiakirjan on kuitenkin aina sisällettävä kaikki tiedot,
joita tarvitaan yrityksille aiheutuvien erityiskustannusten määrittämiseksi.

(12) Jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten välisten taloudellisten suhteiden avoimuudesta
25 päivänä kesäkuuta 1980 annetussa komission direktiivissä 80/723/ETY3 säädetään
edellytyksistä, joilla on tarkoitus varmistaa, että valtion ja kyseisten yleisiin
taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottavien yritysten väliset taloudelliset
suhteet ovat tiettyjen vähimmäisvaatimusten mukaisesti läpinäkyviä. Säännöt, joiden
mukaisesti edellä mainittua direktiiviä sovelletaan yleisradiotoiminnan alalla,
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tarkennetaan valtiontukisääntöjen soveltamisesta julkiseen yleisradiotoimintaan
annetun komission tiedonannon4 49�56 kohdassa.

(13) Perusteettomien kilpailun vääristymien välttämiseksi korvaus ei saa ylittää sitä, mikä
on tarpeen kaikkien sellaisten kustannusten täysimääräiseksi tai osittaiseksi
kattamiseksi, joita julkisen palvelun velvoitteiden täyttäminen aiheuttaa, kun otetaan
huomioon kyseisestä toiminnasta saatavat tulot ja kohtuullinen voitto. Korvauksessa
voidaan etenkin ottaa huomioon perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a ja
c alakohdan soveltamisalaan kuuluvilla alueilla toimiville yrityksille tosiasiassa
aiheutuneet erityiskustannukset.

(14) Ennalta asetettujen ehtojen mukaiset määrältään vähäiset korvaukset sellaisille yleisiin
taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen tuottamisesta vastaaville yrityksille,
joiden liikevaihto on pieni, eivät yhteismarkkinoiden nykyisessä kehitysvaiheessa
merkittävästi haittaa kaupan kehitystä eivätkä kilpailua. Näiden korvausten toteaminen
yhteismarkkinoille soveltuviksi on yhteisön etujen mukaista perustamissopimuksen
86 artiklan 2 kohdan viimeisen virkkeen tarkoittamassa merkityksessä.

(15) Jos korvaukset myönnetään yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen
tuottamisesta vastaaville yrityksille, jos ne ovat kyseisten palvelujen kustannuksiin
nähden oikeasuhteisia ja jos kaupan kehitykseen ei vaikuteta tavalla, joka on
ristiriidassa yhteisön etujen kanssa, kyseiset korvaukset ovat perustamissopimuksen
86 artiklan 2 kohdan nojalla yhteismarkkinoille soveltuvaa valtiontukea.

(16) Ennalta asetettujen ehtojen mukaiset määrältään vähäiset korvaukset sellaisille yleisiin
taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen tuottamisesta vastaaville yrityksille,
joiden liikevaihto on pieni, eivät merkittävästi haittaa kaupan kehitystä eivätkä
kilpailua. Tässä päätöksessä säädettyjen ehtojen täyttyessä ei sen vuoksi vaadita
ennakkoilmoituksen tekemistä. Ilmoitusvelvollisuutta koskevan poikkeuksen
soveltamisalaa määritettäessä olisi otettava huomioon julkisen palvelun velvoitteesta
korvauksen saavien yritysten liikevaihto ja kyseisen korvauksen suuruus.

(17) Sairaalat sekä sosiaalisesta asuntotuotannosta vastaavat yritykset, joille on annettu
tehtäväksi yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen tuottaminen,
muodostavat erityistapauksen, joka olisi otettava huomioon. Erityisesti olisi otettava
huomioon se, että vaikka niiden liikevaihto ja niille maksettavat korvaukset saattavat
olla hyvinkin suuria, kilpailun vääristymisen vaara on tästä huolimatta vähäinen.
Sairaaloihin ja sosiaalisesta asuntotuotannosta vastaaviin yrityksiin, jotka tuottavat
yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja, olisi sen vuoksi voitava soveltaa
ilmoitusvelvollisuutta koskevaa poikkeusta.

(18) Perustamissopimuksen 73 artikla muodostaa yhteisön erityismääräyksen (lex
specialis) suhteessa 86 artiklan 2 kohtaan. Siinä määrätään säännöistä, joita
sovelletaan sisämaanliikenteen julkisen palvelun velvoitteista maksettavaan
korvaukseen. Artiklaa tulkitaan julkisten palvelujen käsitteeseen rautatie-, maantie- ja
sisävesiliikenteessä olennaisesti kuuluvia velvoitteita koskevista jäsenvaltioiden
toimenpiteistä 26 päivänä kesäkuuta 1969 annetussa asetuksessa N:o 1191/695, jossa

                                                
4 EYVL C 320, 15.11.2001, s. 5.

5 EYVL L 156, 28.6.1969, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o
1893/91 (EYVL L 169, 29.6.1991, s. 1).



säädetään sisämaanliikenteen julkisen palvelun velvoitteeseen sovellettavista yleisistä
edellytyksistä ja korvausten laskentamenetelmistä. Asetuksessa vapautetaan
perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvelvollisuudesta
kaikki korvaukset, jotka täyttävät kyseiset edellytykset. Lisäksi jäsenvaltiot voivat
asetuksen mukaan jättää sen soveltamisalan ulkopuolelle yritykset, jotka harjoittavat
yksinomaan kaupunki- tai esikaupunkiliikennettä tai alueellista liikennettä. Kun tätä
poikkeusta sovelletaan, kaikkiin sellaisiin julkisen palvelun velvoitteesta maksettaviin
korvauksiin, jotka ovat valtiontukea, sovelletaan tuen myöntämisestä rautatie-,
maantie- ja sisävesiliikenteeseen 4 päivänä kesäkuuta 1970 annetun neuvoston
asetuksen N:o 1107/706 säännöksiä. Asiassa Altmark vahvistetun oikeuskäytännön
mukaan korvauksia, jotka eivät täytä 73 artiklassa määrättyjä edellytyksiä, ei voida
todeta perustamissopimuksen mukaisiksi sen 86 artiklan 2 kohdan tai muiden
perustamissopimukseen sisältyvien määräysten nojalla. Tällaiset korvaukset eivät sen
vuoksi kuulu tämän päätöksen soveltamisalaan.

(19) Komissio katsoo lisäksi, että yhteisen liikennepolitiikan tavoitteiden kannalta on
tarkoituksenmukaista jättää tämän päätöksen soveltamisalan ulkopuolelle julkisen
palvelun velvoitteesta ilma- ja meriliikenteen alalla maksettavat korvaukset. Komissio
muistuttaa kuitenkin, että julkisten palvelujen tarjontaan näillä aloilla sovellettavista
edellytyksistä säädetään yhteisön lentoliikenteen harjoittajien pääsystä yhteisön
sisäisen lentoliikenteen reiteille 23 päivänä heinäkuuta 1992 annetussa neuvoston
asetuksessa (ETY) N:o 2408/927 ja palvelujen tarjoamisen vapauden periaatteen
soveltamisesta meriliikenteeseen jäsenvaltioissa (meriliikenteen kabotaasi) 7 päivänä
joulukuuta 1992 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3577/928.

(20) Komissio katsoo kuitenkin, että tätä päätöstä olisi sovellettava meriliikenteen alaan
silloin, kun julkinen palvelu koskee liikennöintiä saarille ja kyseisen liikenteen
matkustajamäärä on hyvin pieni eli vuosittain enintään 100 000 matkustajaa.

(21) Tiettyjen yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen vapauttaminen
ennakkoilmoitusvelvollisuudesta ei estä jäsenvaltioita ilmoittamasta yksittäistä
tukihanketta.

(22) Tällä päätöksellä ei rajoiteta julkisia hankintoja koskevien yhteisön säännösten
soveltamista.

(23) Tällä päätöksellä ei rajoiteta alakohtaiseen yhteisön lainsäädäntöön sisältyvien
julkisen palvelun velvoitetta koskevien tiukempien erityissäännösten soveltamista,
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ON TEHNYT SEURAAVAN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan sellaisiin julkisen palvelun velvoitteesta maksettaviin valtiontueksi
katsottaviin korvauksiin, jotka voidaan myöntää kaikille EY:n perustamissopimuksen
soveltamisalan kuuluvilla aloilla toimiville yrityksille ja jotka täyttävät seuraavat
edellytykset:

(i) Korvaukset myönnetään julkisen palvelun velvoitteesta maksettavina korvauksina
sellaisille yrityksille, joiden kaikkien toimintojen yhteenlaskettu vuosiliikevaihto ennen
veroja kahdelta yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen tehtäväksi antamista
edeltäneeltä tilikaudelta on ollut alle ( �)[*] ja joiden kyseisistä palveluista vuosittain
saaman korvauksen määrä on alle (�)[**]. Viimeksi mainittu raja-arvo voidaan määrittää
käyttämällä vuosikeskiarvoa, joka perustuu sopimuksen voimassaolon tai viiden vuoden
aikana myönnettyihin toteutuneisiin korvauksiin. Luottolaitoksiin sovelletaan mainitun (�)
raja-arvon sijasta taseen loppusummaan perustuvaa (�)[***] raja-arvoa. [Lopullisissa
summissa otetaan huomioon kuulemismenettelyssä esitetyt huomautukset.]

(ii) Korvaukset myönnetään julkisen palvelun velvoitteesta maksettavina korvauksina
sairaaloille, jotka tuottavat yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja.

(iii) Korvaukset myönnetään julkisen palvelun velvoitteesta maksettavina korvauksina
sellaisille sosiaalisesta asuntotuotannosta vastaaville yrityksille, jotka tuottavat yleisiin
taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja. [Tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvia
palveluja rajattaessa otetaan huomioon kuulemismenettelyssä esitetyt huomautukset.]

(iv) Liikenteen alalla tätä päätöstä sovelletaan ainoastaan saarten meriliikenneyhteyksiä
koskevasta julkisen palvelun velvoitteesta maksettaviin, alakohtaisten säännösten mukaisesti
myönnettäviin korvauksiin silloin, kun liikenteen vuosittainen matkustajamäärä on enintään
100 000 matkustajaa.

2 artikla

Tukien soveltuvuus ja ilmoitusvelvollisuutta koskeva poikkeus

Julkisen palvelun velvoitteesta maksettavat valtiontueksi katsottavat korvaukset, jotka
täyttävät tässä päätöksessä säädetyt edellytykset, soveltuvat yhteismarkkinoille, ja ne on
vapautettu perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdassa määrätystä
ennakkoilmoitusvelvollisuudesta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta alakohtaiseen yhteisön
lainsäädäntöön sisältyvien julkisen palvelun velvoitetta koskevien tiukempien säännösten
soveltamista.

3 artikla

Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut

Tätä päätöstä sovelletaan ainoastaan palveluihin, jotka ovat perustamissopimuksen 86 artiklan
2 kohdassa tarkoitettuja yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja.



4 artikla

Tehtäväksi antaminen

Tämän päätöksen soveltaminen edellyttää, että julkisen palvelun tehtävä uskotaan yritykselle
virallisella asiakirjalla, joka voi jäsenvaltioiden lainsäädännöstä riippuen muodostua yhdestä
tai useammasta säädöksestä tai määräyksestä taikka sopimuksesta. Tässä asiakirjassa on
ilmoitettava erityisesti:

a) julkisen palvelun velvoitteiden täsmällinen luonne;

b) kyseessä olevat yritykset ja kyseessä oleva alue.

5 artikla

Korvaus

1. Korvauksen määrä ei saa ylittää sitä, mikä on tarpeen julkisen palvelun velvoitteen
täyttämisestä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi, kun otetaan huomioon tähän liittyvät
tulot ja edellä mainitun velvoitteen täyttämisestä saatava kohtuullinen voitto. Korvaus voi
sisältää kokonaan tai osittain tuottavuuden kasvun, jonka asianomaiset yritykset ovat
saavuttaneet sovitussa, rajoitetussa ajassa muuttamatta valtion määrittelemää palvelujen
laatutasoa. Korvauksen määrään sisältyvät kaikki edut, jotka valtio myöntää valtion varoista.
Korvausten laskennassa ja myöntämisessä on käytettävä selkeitä parametreja.

2. Kustannuksina otetaan huomioon kaikki yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvän
palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Näiksi voidaan katsoa kaikki kyseisen
palvelun tuottamiseen liittyvät muuttuvat kustannukset, riittävä osuus kiinteistä
kustannuksista sekä riittävä tuotto kyseiseen palveluun sidotulle omalle pääomalle.
Kustannusten, jotka liittyvät mahdolliseen muuhun toimintaan kuin yleisiin taloudellisiin
tarkoituksiin liittyvän palvelun tuottamiseen, on sisällettävä kaikki muuttuvat kustannukset,
riittävä osuus kiinteistä kustannuksista sekä riittävä tuotto omalle pääomalle. Näitä
kustannuksia ei milloinkaan voida kirjata yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvän
palvelun kustannuksiksi. Kustannusten laskennassa on noudatettava yleisesti hyväksyttyjä
kirjanpitoperiaatteita.

3. Tuloina otetaan vähintään huomioon kaikki yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvästä
palvelusta saatavat tulot. Jos yrityksellä on yksin- tai erityisoikeuksia, joiden perusteella se
tuottaa toista yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvää palvelua, ja kyseisestä palvelusta
saatava voitto on suurempi kuin kohtuullinen voitto, tai se hyötyy muista valtion myöntämistä
eduista, nämä on otettava huomioon riippumatta siitä, miten ne luokitellaan
perustamissopimuksen 87 artiklassa, ja lisättävä yrityksen tuloihin. Jäsenvaltio voi myös
päättää, että muista toiminnoista kuin yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvän palvelun
tuottamisesta saatava voitto on kokonaan tai osittain osoitettava kyseisen palvelun
rahoittamiseen.

4. Kohtuullisella voitolla olisi katsottava tarkoitettavan pääomalle saatavaa kohtuullista
tuottoa, jossa on otettava huomioon riski, jonka valtion osallistuminen aiheuttaa yritykselle
erityisesti silloin, kun valtio myöntää yritykselle yksin- tai erityisoikeuksia, tai vastaavasti
tämän riskin puuttuminen. Tämä tuotto ei yleensä saa ylittää kulloisellakin alalla viime
vuosina saatua keskimääräistä tuottoa. Aloilla, joilla ei toimi yleisiin taloudellisiin
tarkoituksiin liittyvää palvelua tarjoavan yrityksen kaltaista muuta yritystä, vertailukohdaksi
voidaan ottaa muissa jäsenvaltioissa tai tarvittaessa muilla aloilla toimivia yrityksiä.



Kohtuullisen voiton määrittämiseksi jäsenvaltio voi ottaa käyttöön kannustinperusteita, jotka
voivat liittyä esimerkiksi tuotetun palvelun laatuun.

6 artikla

Kustannusten ja tulojen seurattavuus

Jos yritykset, jotka saavat julkisen palvelun velvoitteesta maksettavia korvauksia, harjoittavat
kyseisten palvelujen tuottamisen lisäksi muuta toimintaa, julkisen palvelun velvoitteeseen
liittyvän toiminnan kustannukset ja tulot on kyseisten yritysten kirjanpidossa selkeästi
erotettava muuhun toimintaan liittyvistä kustannuksista ja tuloista.

7 artikla

Tietojen antaminen

Jäsenvaltioiden on pidettävä komission saatavilla kaikki tiedot, joita tarvitaan sen
selvittämiseksi, ovatko myönnetyt korvaukset perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohdan
määräysten nojalla perustamissopimuksen mukaisia. Komission esittäessä kirjallisen pyynnön
jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 20 työpäivän tai muun pyynnössä asetetun tätä
pidemmän määräajan kuluessa kaikki tiedot, jotka komissio katsoo tarvitsevansa
selvittääkseen, ovatko voimassa olevat korvausjärjestelmät perustamissopimuksen mukaisia.

8 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille

Tehty Brysselissä [�]

Komission puolesta
[�]
Komission jäsen


