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KOMISSION ASETUS (EU) …/…, 

annettu XXX, 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta 
vähämerkityksiseen tukeen 18 päivänä joulukuuta 2013 annetun komission asetuksen 

(EU) N:o 1407/2013 ja tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi 
perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti 17 päivänä kesäkuuta 2014 annetun 
komission asetuksen (EU) N:o 651/2014 muuttamisesta niiden voimassaoloajan osalta 

LUONNOS 

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 

EUROOPAN KOMISSIO, joka 
ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 108 
artiklan 4 kohdan, 
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) 2015/15881, sellaisena kuin se on muutettuna 26 päivänä 
marraskuuta 2018 annetulla neuvoston asetuksella (EU) 2018/19112,  
on kuullut neuvoa-antavaa valtiontukikomiteaa,  
sekä katsoo seuraavaa: 
(1) Useiden vuoden 2012 valtiontukiuudistusta koskevan aloitteen osana hyväksyttyjen 

valtiontukisääntöjen voimassaolon on määrä päättyä vuoden 2020 lopussa. Komission 
asetusten (EU) N:o 1407/20133 ja (EU) N:o 651/20144 voimassaolo päättyy 31 
päivänä joulukuuta 2020. 

(2) Ennustettavuuden ja oikeusvarmuuden takaamiseksi komissio ryhtyy 
valtiontukiuudistuksen osana hyväksyttyjen valtiontukisääntöjen mahdollista tulevaa 
ajantasaistamista valmistellessaan toimiin kahdessa vaiheessa. 

(3) Ensiksi komissio jatkaa kahdella vuodella kyseisten valtiontukisääntöjen 
voimassaoloaikaa, joka muutoin päättyisi vuoden 2020 lopussa. Toiseksi komissio 
arvioi paremman sääntelyn suuntaviivojen mukaisesti kyseiset säännöt yhdessä 
muiden valtiontukiuudistuksen yhteydessä hyväksyttyjen valtiontukisääntöjen kanssa. 
Komissio käynnisti näiden sääntöjen arvioinnin 7 päivänä tammikuuta 2019 
toimivuustarkastusten muodossa. Komissio voi niiden pohjalta jatkossa päättää, 
jatketaanko sääntöjen voimassaoloaikaa vai saatetaanko ne mahdollisesti ajan tasalle. 

                                                 
1 EUVL L 248, 24.9.2015, s. 1–8. 
2 EUVL L 311, 7.12.2018, s. 8. 
3 Komission asetus (EU) N:o 1407/2013, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen (EUVL L 
352, 24.12.2013, s. 1–8). 

4 Komission asetus (EU) N:o 651/2014, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2014, tiettyjen tukimuotojen 
toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti (EUVL L 
187, 26.6.2014, s. 1–78). 

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_fi
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-guidelines-evaluation-fitness-checks.pdf
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(4) Kun otetaan huomioon toimivuustarkastuksen laajuus ja se, etteivät arviointien 
tulokset ole käytettävissä ennen vuoden 2020 alkua, ei ole mahdollista tehdä ajoissa 
vuoden 2020 jälkeisiä sääntöjä koskevaa poliittista päätöstä, joka takaisi sidosryhmille 
vuoden 2020 jälkeen sovellettavia sääntöjä koskevan oikeusvarmuuden ja vakauden. 
Voimassaolon jatkamisella mahdollistetaan sääntöjen asianmukainen arviointi ja 
varmistetaan jäsenvaltioille sääntöjen ennakoitavuus ja vakaus. 

(5) Edellä esitetty huomioon ottaen komissio jatkaa asetusten (EU) N:o 1407/2013 ja 
(EU) N:o 651/2014 voimassaoloaikaa kahdella vuodella 31 päivään joulukuuta 2022. 

(6) Sen vuoksi komission asetuksia (EU) N:o 1407/2013 ja (EU) N:o 651/2014 olisi 
muutettava. 

(7) Komission asetuksen (EU) N:o 651/2014 voimassaoloajan jatkamisen vuoksi jotkin 
jäsenvaltiot saattavat haluta jatkaa toimenpiteitä, joista on esitetty yhteenvetotiedot 
kyseisen asetuksen 11 artiklan mukaisesti. Avoimuuden varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden on aiheellista antaa komissiolle tiedoksi kyseisten toimenpiteiden 
voimassaolon jatkamista koskevat ajan tasalle saatetut yhteenvetotiedot. 

(8) Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN: 

1 artikla 
Korvataan asetuksen (EU) N:o 1407/2013 8 artiklan toinen kohta seuraavasti: 
”Sitä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2022”. 

2 artikla 
1) Korvataan asetuksen (EU) N:o 651/2014 2 artiklan 27 kohta seuraavasti: 
”’tukialueilla’ tarkoitetaan perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a ja c alakohtaa soveltaen 
kaudeksi 1.7.2014–31.12.2020, jota jatketaan 31.12.2022 saakka, hyväksytyssä 
aluetukikartassa nimettyjä alueita;” 
2) Korvataan asetuksen (EU) N:o 651/2014 59 artiklan toinen kohta seuraavasti: 
”Sitä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2022”.  

3 artikla 
Jos jäsenvaltio haluaa asetuksen (EU) N:o 651/2014 muuttamisen seurauksena jatkaa 
toimenpiteitä, joista on esitetty yhteenvetotiedot asetuksen (EU) N:o 651/2014 11 artiklan 
mukaisesti, kyseisten toimenpiteiden jatkamista koskevat yhteenvetotiedot on saatettava 
asianmukaisesti ajan tasalle ja annettava tiedoksi komissiolle 20 työpäivän kuluessa 
voimassaolon jatkamista koskevan jäsenvaltion päätöksen tekemisestä. 
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4 artikla 

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä. 

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa 
jäsenvaltioissa. 
Tehty Brysselissä 

 Komission puolesta 
 Puheenjohtaja 
  
  
 


