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KOMISSION ASETUS (EU) …/…, 

annettu XXX, 

asetuksen (EU) N:o 360/2012 muuttamisesta sen soveltamisajan osalta 

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 

EUROOPAN KOMISSIO, joka 

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, 

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan 

soveltamisesta tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin 13 päivänä heinäkuuta 2015 

annetun neuvoston asetuksen (EU) 2015/1588
1
 ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan, 

on julkaissut tämän asetuksen luonnoksen
2
, 

on kuullut neuvoa-antavaa valtiontukikomiteaa, 

sekä katsoo seuraavaa: 

(1) Komission asetuksen (EU) N:o 360/2012
3
 mukaan yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin 

liittyviä palveluja tuottaville yrityksille myönnettävän, tiettyä enimmäismäärää 

pienemmän tuen ei katsota täyttävän kaikkia Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 107 artiklan 1 kohdan perusteita, eikä siihen näin ollen sovelleta 

sopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaista ilmoitusvelvollisuutta, jos tietyt 

edellytykset täyttyvät.  

(2) Asetuksen (EU) N:o 360/2012 voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2018. 

(3) Komissio katsoo asetuksen (EU) N:o 360/2012 soveltamisesta saamansa kokemuksen 

perusteella, että tällaisten korvaustoimenpiteiden vapauttamista 

ilmoitusvelvollisuudesta puoltavat perusteet ovat edelleen päteviä ja että edellytykset, 

joiden perusteella asetuksen (EU) N:o 360/2012 soveltamisala ja sisältö on määritetty, 

eivät ole olennaisesti muuttuneet. Asetus edistää oikeusvarmuutta ja vähentää 

hallinnollista rasitusta yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville 

yrityksille myönnettävän vähämerkityksisen tuen osalta. Tässä vaiheessa olisi sen 

vuoksi syytä pidättyä muutoksista, jotta jatkuvuus voitaisiin varmistaa ja jotta 

voitaisiin välttää säännösten noudattamisesta aiheutuvien kustannusten nousu 

kyseisten palvelujen osalta. 

(4) Asetuksen (EU) N:o 360/2012 soveltamisaikaa olisi sen vuoksi pidennettävä kahdella 

vuodella. 

                                                 
1 EUVL L 248, 24.9.2015, s. 1. 
2 EUVL XXXX. 
3 Komission asetus (EU) N:o 360/2012, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2012, Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin 

liittyviä palveluja tuottaville yrityksille myönnettävään vähämerkityksiseen tukeen (EUVL L 114, 

26.4.2012, s. 8). 
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(5) Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 360/2012 olisi muutettava,  

 

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN: 

1 artikla 

Korvataan asetuksen (EU) N:o 360/2012 5 artiklassa ilmaisu ”31 päivään joulukuuta 2018” 

ilmaisulla ”31 päivään joulukuuta 2020”. 

2 artikla 

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2018. 

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa 

jäsenvaltioissa. 
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