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KOMISSION TIEDONANTO 

Kolmas muutos valtiontukitoimenpiteitä talouden tukemiseksi tämänhetkisessä covid-

19-epidemiassa koskeviin tilapäisiin puitteisiin 

1. JOHDANTO  

1. Komissio antoi 19. maaliskuuta 2020 tiedonannon ”Tilapäiset puitteet 

valtiontukitoimenpiteille talouden tukemiseksi tämänhetkisessä covid-19-

epidemiassa”
1
, jäljempänä ’tilapäiset puitteet’. Se hyväksyi 3. huhtikuuta 2020 

ensimmäiset muutokset
2
, joihin sisältyy tuki, jolla nopeutetaan covid-19:ään 

liittyvien tuotteiden tutkimusta, testausta ja valmistusta, suojellaan työpaikkoja ja 

tuetaan edelleen taloutta käynnissä olevan kriisin aikana. Toinen muutos
3
 

hyväksyttiin 8. toukokuuta 2020 helpottamaan edelleen pääoman ja likviditeetin 

saantia yrityksille, joihin kriisi on vaikuttanut. 

2. Kohdennetulla ja oikeasuhteisella EU:n valtiontukien valvonnalla varmistetaan, että 

kansallisilla tukitoimenpiteillä autetaan tehokkaasti kriisistä kärsiviä yrityksiä covid-

19-epidemian aikana ja rajoitetaan samalla sisämarkkinoiden kohtuuttomia 

vääristymiä, säilytetään sisämarkkinoiden eheys ja varmistetaan tasapuoliset 

toimintaedellytykset. Näin edistetään taloudellisen toiminnan jatkuvuutta covid-19-

epidemian aikana ja tarjotaan taloudelle hyvät edellytykset selviytyä kriisistä. 

Samalla otetaan huomioon, että on tärkeää toteuttaa siirtyminen vihreään ja 

digitaaliseen talouteen unionin lainsäädännön ja tavoitteiden mukaisesti. 

3. Tämän tiedonannon tarkoituksena on selventää ja muuttaa niiden tilapäisten 

valtiontukitoimenpiteiden edellytyksiä, joita komissio pitää covid-19-epidemia 

huomioon ottaen sisämarkkinoille soveltuvina Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen (SEUT) 107 artiklan 3 kohdan b ja c alakohdan nojalla. 

4. Tilapäisten valtiontukipuitteiden päätarkoituksena on antaa kohdennettua tukea 

muutoin elinkelpoisille yrityksille, jotka ovat joutuneet taloudellisiin vaikeuksiin 

covid-19-epidemian vuoksi. Tämä on tärkeä periaate, jotta estetään kilpailun 

kohtuuton vääristyminen. Tilapäisillä puitteilla pikemminkin täydennetään 

tämänhetkisiä mahdollisuuksia, jotka jäsenvaltioilla on tuen antamiseksi, eikä 

korvata niitä. Esimerkiksi sellaisten yritysten osalta, joilla oli taloudellisia 

vaikeuksia jo ennen covid-19-epidemiaa, komission pelastamis- ja 

rakenneuudistustukea koskevissa suuntaviivoissa
4
 esitetään selvät edellytykset, 

joiden perusteella tällaisten yritysten on tehtävä vankat 

rakenneuudistussuunnitelmat, jotka tähtäävät pitkän aikavälin elinkelpoisuuteen. 

Näillä edellytyksillä varmistetaan, että yritykset eivät hae jatkuvasti valtiontukea sen 

sijaan, että kilpailisivat markkinoilla omien saavutustensa perusteella.  

                                                           

1
 Komission tiedonanto, annettu 19. maaliskuuta 2020, C(2020) 1863 (EUVL C 91I, 20.3.2020, s. 1).  

2 Komission tiedonanto, annettu 3. huhtikuuta 2020, C(2020) 2215 (EUVL C 112I, 4.4.2020, s. 1). 
3 Komission tiedonanto, annettu 8. toukokuuta 2020, C(2020) 3156 (EUVL C 164, 13.5.2020, s. 3). 
4
 Komission tiedonanto – Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien 

yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (EUVL C 249, 31.7.2014, s. 1).  
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5. Mikro- ja pienyritysten (eli yritysten, joilla on alle 50 työntekijää ja joiden vuotuinen 

liikevaihto ja/tai vuositase on alle 10 miljoonaa euroa) yhteinen vaikutus 

työpaikkoihin ja kasvuun unionissa on voimakas: ne luovat yli 37 prosenttia 

arvonlisäyksestä ja lähes 50 prosenttia työllisyydestä finanssialan ulkopuolisella 

yrityssektorilla. Tämänhetkisessä kriisissä mikro- ja pienyritykset ovat kärsineet 

erityisesti covid-19-epidemian taloudellisista vaikutuksista johtuvasta likviditeetin 

puutteesta. Kriisistä aiheutuneet ennennäkemättömät kysyntä- ja tarjontahäiriöt ovat 

vielä pahentaneet tällaisten yritysten vaikeuksia saada rahoitusta markkinoilta 

verrattuna keskisuuriin ja suuriin yrityksiin. Jos näihin vaikeuksiin ei puututa, ne 

voivat johtaa lukuisiin mikro- ja pienyritysten konkursseihin, mikä aiheuttaisi 

vakavia häiriöitä koko unionin taloudelle.  

6. Sen vuoksi komissio katsoo, että kaikki mikro- ja pienyritykset olisi sisällytettävä 

valtiontukitoimenpiteitä koskevien tilapäisten puitteiden soveltamisalaan, vaikka ne 

olisivat kuuluneet vaikeuksissa olevien yritysten luokkaan
5
 31. joulukuuta 2019. 

Tämän edellytyksenä on, että ne eivät ole maksukyvyttömyyden vuoksi 

yleistäytäntöönpanomenettelyn kohteena kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja 

että ne eivät ole saaneet pelastamistukea (jota ei ole maksettu takaisin) tai 

rakenneuudistustukea (ja niihin sovelletaan edelleen rakenneuudistussuunnitelmaa). 

Kun otetaan huomioon mikro- ja pienyritysten pieni koko ja vähäinen toiminta 

valtioiden rajat ylittävissä liiketoimissa, komissio katsoo, että niille annettava 

valtiontuki vääristää vähemmän todennäköisesti kilpailua sisämarkkinoilla ja 

vaikuttaa vähemmän EU:n sisäiseen kauppaan kuin keskisuurille ja suurille 

yrityksille annettava valtiontuki.  

7. Tällaisella on tuella on myös tarkoitus lisätä tukimahdollisuuksia innovatiivisille 

startup-yrityksille, jotka ovat nopean kasvun vaiheessaan ja tämän vuoksi 

ratkaisevan tärkeitä unionin taloudelliselle elpymiselle. Startup-yrityksille ei ole 

EU:n tason määritelmää, mutta vaikuttaa siltä, että valtaosa tällaisista yrityksistä 

kuuluu mikro- ja pienyritysten ryhmään yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen liitteessä I 

esitetyn pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) koskevan määritelmän 

mukaisesti. Komissio muistuttaa vielä, että ennen tätä muutostakin kaikki pk-

yritykset, jotka olivat olleet toiminnassa alle kolme vuotta 31. joulukuuta 2019, 

voivat hyötyä tilapäisissä valtiontukipuitteissa vahvistetuista tukitoimenpiteistä, 

koska niitä ei voitu pitää vaikeuksissa olevina yrityksinä 31. joulukuuta 2019 yleisen 

ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisesti lukuun ottamatta 

maksukyvyttömyysmenettelyn tai pelastamis- tai rakenneuudistustuen kaltaisia 

poikkeustapauksia.
6
  

                                                           

5 Ks. määritelmä tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 

107 ja 108 artiklan mukaisesti 17 päivänä kesäkuuta 2014 annetun komission asetuksen 

(EU) N:o 651/2014 (ns. yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen) 2 artiklan 18 kohdassa (EUVL L 187, 

26.6.2014, s. 1). 
6 Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 2 artiklan 18 kohdan mukaisesti pk-yrityksiä, jotka ovat olleet 

toiminnassa alle kolme vuotta, ei voida pitää vaikeuksissa olevina yrityksinä paitsi jos: i) yritys on 

asetettu yleistäytäntöönpanomenettelyyn maksukyvyttömyyden vuoksi tai täyttää kansallisessa 

lainsäädännössä vahvistetut edellytykset yleistäytäntöönpanomenettelyyn asettamiselle velkojien 

pyynnöstä, ii) yritys on saanut pelastamistukea eikä ole vielä maksanut lainaa takaisin tai lopettanut 

takausta tai iii) yritys on saanut rakenneuudistustukea ja on vielä rakenneuudistussuunnitelman 

kohteena.  
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8. Jäsenvaltiot voivat suunnitella komission tilapäisten puitteiden nojalla hyväksymien 

olemassa olevien ohjelmien muuttamista siten, että niiden soveltamisalaan 

sisällytetään tuensaajiksi mikro- ja pienyrityksiä, jotka olivat vaikeuksissa jo 31. 

joulukuuta 2019, edellyttäen että niiden olosuhteet vastaavat 6 ja 7 kohdassa 

kuvattuja olosuhteita. Jäsenvaltioita pyydetään ilmoittamaan luettelo kaikista 

olemassa olevista ohjelmista, joita ne aikovat muuttaa, ja toimittamaan tämän 

tiedonannon liitteessä luetellut tarvittavat tiedot. Näin komissio pystyy antamaan 

yhden päätöksen, joka kattaa ohjelmien luettelon. 

9. Tilapäisissä puitteissa, sellaisina kuin ne ovat muutettuina 8. toukokuuta 2020, 

vahvistetaan EU:n valtiontukisääntöjen mukaiset kriteerit, joiden perusteella 

jäsenvaltiot voivat myöntää julkista tukea oman pääoman ehtoisten ja/tai 

hybridipääomainstrumenttien muodossa yrityksille, joilla on taloudellisia vaikeuksia 

covid-19-epidemian vuoksi. Komissio muistuttaa tässä yhteydessä, että SEUT-

sopimus on neutraali julkisen ja yksityisen omistuksen suhteen (SEUT-sopimuksen 

345 artikla). Kokonaan tai osittain valtion omistuksessa oleviin yrityksiin 

sovellettavat edellytykset, joiden mukaisesti ne voivat hankkia pääomaa julkisilta tai 

yksityisiltä osakkeenomistajilta, olisi yhdenmukaistettava yksityisiin yrityksiin 

sovellettavien edellytysten kanssa siten, että pidetään kuitenkin voimassa samat 

suojatoimet – asianmukaisin mukautuksin – toimivan kilpailun säilyttämiseksi. Kun 

otetaan huomioon tarve rajoittaa valtiotuki välttämättömään vähimmäismäärään, 

edellytyksillä olisi kannustettava pääomanlisäyksiin, joihin yksityiset sijoittajat 

osallistuvat merkittävästi.  

10. Komissio katsoo, että tuen edellytyksenä ei pitäisi olla tuensaajan tuotantotoiminnan 

tai muun toiminnan siirtäminen Euroopan talousalueen (ETA) jostakin maasta tuen 

myöntävän jäsenvaltion alueelle, koska tällainen edellytys vaikuttaisi olevan 

erityisen haitallinen sisämarkkinoiden kannalta. 

11. Tilapäisiä puitteita sovellettaessa on myös ilmennyt tarve antaa lisäselvennyksiä ja 

tehdä muutoksia tiettyihin kohtiin, erityisesti puitteiden 3.3, 3.10 ja 3.11 jaksossa.  

2. TILAPÄISTEN PUITTEIDEN MUUTOKSET 

12. Tässä esitettävät muutokset valtiontukitoimenpiteitä talouden tukemiseksi 

tämänhetkisessä covid-19-epidemiassa koskeviin tilapäisiin puitteisiin tulevat 

voimaan 29. kesäkuuta 2020. 

13. Lisätään 15 a kohta seuraavasti: 

”15 a. SEUT-sopimuksen 107 artiklan 2 kohdan b alakohtaan perustuvalla tuella on 

kuitenkin korvattava vahingot, jotka ovat aiheutuneet suoraan covid-19-epidemiasta, 

kuten karanteenitoimenpiteistä, jotka estävät tuensaajaa harjoittamasta taloudellista 

toimintaansa. Muunlaista tukea, jolla puututaan yleisemmin covid-19-epidemian 

aiheuttamaan talouden laskusuhdanteeseen, on sitä vastoin arvioitava 107 artiklan 3 

kohdan b alakohdan nojalla eri soveltuvuusperusteilla ja näin ollen periaatteessa 

näiden tilapäisten puitteiden perusteella.” 

14. Lisätään 16 b kohta seuraavasti:  

”16 b. Tämän tiedonannon nojalla SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan b tai c 

alakohdan perusteella myönnettävän tuen edellytyksenä ei saa olla tuensaajan 

tuotantotoiminnan tai muun toiminnan siirtäminen Euroopan talousalueen (ETA) 
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jostakin maasta tuen myöntävän jäsenvaltion alueelle. Tällainen edellytys vaikuttaisi 

olevan haitallinen sisämarkkinoiden kannalta. Tämä ei riipu niiden työpaikkojen 

määrästä, jotka menetettiin tuensaajan alun perin sijoittautuessa ETAan.” 

15. Lisätään 22 kohdan c a alakohta, 25 kohdan h a alakohta, 27 kohdan g a alakohta, 35 

kohdan h a alakohta, 37 kohdan k a alakohta, 39 kohdan i a alakohta ja 49 kohdan d 

a alakohta seuraavasti:  

”Edellä esitetystä poiketen tukea voidaan myöntää (yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 

liitteessä I annetun määritelmän mukaisille) mikro- tai pienyrityksille, jotka olivat 

vaikeuksissa jo 31. joulukuuta 2019, edellyttäen että ne eivät ole 

maksukyvyttömyyden vuoksi yleistäytäntöönpanomenettelyn kohteena kansallisen 

lainsäädännön mukaisesti ja että ne eivät ole saaneet pelastamistukea
[*]

 tai 

rakenneuudistustukea
[**]

.” 

16. Korvataan 27 kohdan a alakohta seuraavasti:  

”a. Lainat voidaan myöntää alennetuilla koroilla, jotka ovat vähintään yhtä suuret kuin 

joko 1. tammikuuta 2020 tai ilmoitushetkellä sovellettu peruskorko (komission 

julkaisema 1 vuoden IBOR tai vastaava
[*]

), johon on lisätty seuraavassa taulukossa 

esitetyt luottoriskimarginaalit: ” 

17. Korvataan 42 kohta seuraavasti:  

”42. Jäsenvaltiot voivat työpaikkojen säilyttämiseksi harkita osallistumista sellaisten 

yritysten palkkakustannuksiin, jotka muutoin irtisanoisivat henkilöstöä covid-19-

epidemian vuoksi, tai sellaisten itsenäisten ammatinharjoittajien palkkaa vastaaviin 

tuloihin, joiden osalta covid-19-epidemian vuoksi annetut kansalliset toimenpiteet 

ovat johtaneet liiketoiminnan keskeyttämiseen tai vähentämiseen. Jos tällaisia 

tukiohjelmia sovelletaan koko talouteen, ne eivät kuulu unionin 

valtiontukivalvonnan piiriin, koska ne eivät ole valikoivia. Jos nämä ohjelmat sen 

sijaan rajoitetaan koskemaan tiettyjä aloja, tiettyjä maantieteellisiä alueita tai tiettyjä 

yritystyyppejä, niistä katsotaan koituvan yrityksille valikoivaa etua.” 

18. Korvataan 43 kohdan a, c ja d alakohta seuraavasti:  

”a. Tuen tarkoituksena on välttää irtisanomiset covid-19-epidemian aikana (ja 

varmistaa itsenäisten ammatinharjoittajien liiketoiminnan jatkuminen);”  

”c. Palkkatuki myönnetään enintään 12 kuukauden ajaksi tukihakemuksen 

tekemisestä sellaisten työntekijöiden palkkoja varten, jotka olisi muutoin irtisanottu 

covid-19-epidemiasta seuranneen liiketoiminnan keskeyttämisen tai vähentämisen 

vuoksi (tai itsenäisille ammatinharjoittajille, joiden liiketoimintaan covid-19-

epidemia on vaikuttanut kielteisesti). Edellytyksenä on, että palkkatuesta hyötyvä 

                                                           

[*]
 Tai jos ne ovat saaneet pelastamistukea, ne ovat maksaneet lainan takaisin tai lopettaneet takauksen siihen 

mennessä, kun tuki myönnetään tämän tiedonannon nojalla. 
[**]

 Tai jos ne ovat saaneet rakenneuudistustukea, ne eivät ole enää rakenneuudistussuunnitelman kohteena sillä 

hetkellä, kun tuki myönnetään tämän tiedonannon nojalla. 
[*]

 Peruskorot lasketaan viite- ja diskonttokorkojen määrittämisessä sovellettavan menetelmän tarkistamisesta 

annetun komission tiedonannon (EUVL C 14, 19.1.2008, s. 6) mukaisesti ja julkaistaan kilpailun pääosaston 

verkkosivustolla osoitteessa https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html 
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henkilöstö pysyy yhtäjaksoisessa työsuhteessa koko sen ajanjakson ajan, jolle tukea 

on myönnetty (tai että itsenäinen ammatinharjoittaja jatkaa liiketoimintaansa koko 

sen ajanjakson ajan, jolle tukea on myönnetty);” 

”d. Kuukausittainen palkkatuki saa olla enintään 80 prosenttia tuesta hyötyvän 

henkilöstön kuukausittaisesta bruttopalkasta (työnantajan sosiaaliturvamaksut 

mukaan luettuina) (tai 80 prosenttia itsenäisen ammatinharjoittajan keskimääräisestä 

palkkaa vastaavasta tulosta). Jäsenvaltiot voivat myös ilmoittaa – huomioidakseen 

erityisesti matalapalkkaryhmät – tuen määrää koskevista vaihtoehtoisista 

laskentamenetelmistä, kuten kansallisen keskipalkan tai vähimmäispalkan 

käyttämisestä, edellyttäen, että tuen oikeasuhteisuus säilyy;” 

19. Korvataan 64 kohta seuraavasti:  

”64. Vaihtoehtoisesti valtio voi milloin tahansa myydä pääomaosuutensa 

markkinahinnoilla muille ostajille kuin tuensaajalle. Periaatteessa tällainen myynti 

edellyttää mahdollisten ostajien avointa ja syrjimätöntä kuulemista tai 

pörssimyyntiä. Valtio voi antaa olemassa oleville osakkeenomistajille eli niille, jotka 

olivat osakkeenomistajia ennen covid-19:ään liittyvää pääomitusta, etuosto-oikeuden 

osuuteensa julkisella kuulemisella määritettyyn hintaan. Jos valtio myy 

pääomaosuutensa hinnalla, joka alittaa 63 kohdassa vahvistetun vähimmäishinnan, 

3.11.6 jaksossa vahvistettuja hallinnointia koskevia sääntöjä sovelletaan edelleen 

ainakin neljä vuotta sen jälkeen, kun covid-19:ään liittyvä pääomasijoitustoimi 

myönnettiin.” 

20. Korvataan 78 kohta seuraavasti:  

”78. Niin kauan kuin vähintään 75 prosenttia covid-19:ään liittyvien 

pääomistustoimien instrumenteista on lunastamatta, kenellekään tuensaajien johdon 

jäsenistä ei saa maksaa suurempaa palkkiota kuin kyseisen henkilön kiinteä palkkio 

oli 31. joulukuuta 2019. Jos henkilöstä tulee johdon jäsen pääomituksen yhteydessä 

tai sen jälkeen, hänen suurin sallittu palkkionsa on samalla vastuutasolla toimivien 

johdon jäsenten saama kiinteä palkkio 31. joulukuuta 2019. Bonuksia ja muita 

muuttuvia tai vastaavia palkkioita ei saa maksaa missään tapauksessa.” 

21. Lisätään 78 a ja 78 b kohta seuraavasti: 

”78 a. Jos valtio on olemassa oleva osakkeenomistaja eli se oli osakkeenomistaja 

ennen covid-19:ään liittyvää pääomitusta ja  

a) valtio sijoittaa uutta pääomaa samoilla edellytyksillä kuin yksityiset 

sijoittajat ja samassa suhteessa sen olemassa olevaan omistusosuuteen (tai 

vähemmän) ja 

b) yksityisten sijoittajien osallistuminen on merkittävää (periaatteessa vähintään 

30 prosenttia sijoitetusta pääomasta) ja 

c) valtion uusi pääomasijoitus on valtiontukea erityisten olosuhteiden vuoksi, 

esimerkiksi jonkin muun yritystä hyödyttävän toimenpiteen vuoksi, 

valtion irtautumiselle ei ole tarpeen asettaa erityisiä edellytyksiä, ja sovelletaan 

seuraavaa: 
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i. 61 ja 62 kohtaa ei sovelleta tällaiseen covid-19:ään liittyvään 

pääomasijoitustoimeen;  

ii. 74, 75 ja 78 kohdasta poiketen hankintakieltoa ja johdon palkkiota koskeva 

ylärajaa sovelletaan kolme vuotta; 

iii. 77 kohdasta poiketen osinkojen maksua koskevaa kieltoa ei sovelleta uusien 

osakkeiden haltijoihin. Osinkojen maksua koskeva kieltoa ei sovelleta 

olemassa olevien osakkeiden haltijoihin, jos niiden osuus on yhteensä alle 10 

prosenttia yrityksessä. Jos olemassa olevien osakkeiden haltijoiden osuus 

yrityksessä ei ole yhteensä alle 10 prosenttia, osinkojen maksua koskeva 

kielto koskee niitä kolme vuotta. Valtion omistamista covid-19:ään liittyvistä 

hybridipääomainstrumenteista ja etuoikeudeltaan huonommista 

velkainstrumenteista maksettava palkkio on joka tapauksessa maksettava 

ennen osakkeenomistajille kyseisenä vuonna mahdollisesti maksettavia 

osinkoja;  

iv. 3.11.7 jakson vaatimuksia ei sovelleta, lukuun ottamatta 83 kohdassa 

esitettyjä ilmoittamisvaatimuksia, joita sovelletaan kolme vuotta; ja 

v. kaikkia muita 3.11 jaksossa esitettyjä edellytyksiä sovelletaan soveltuvin 

osin.” 

”78 b. Jos valtio sijoittaa pääomaa yritykseen, jossa se ei ole olemassa oleva 

osakkeenomistaja (eli osakkeenomistaja ennen covid-19:ään liittyvää pääomitusta), 

ja  

a) se sijoittaa uutta pääomaa samoilla edellytyksillä kuin yksityiset sijoittajat ja  

b) yksityisten sijoittajien osallistuminen on merkittävää (periaatteessa vähintään 

30 prosenttia sijoitetusta pääomasta) ja  

c) valtion pääomasijoitus on valtiontukea erityisten olosuhteiden vuoksi, 

esimerkiksi jonkin muun yritystä hyödyttävän toimenpiteen vuoksi, 

sovelletaan seuraavaa: 

i. 77 kohdasta poiketen osinkojen maksua koskevaa kieltoa ei sovelleta uusien 

osakkeiden haltijoihin. Osinkojen maksua koskeva kieltoa ei sovelleta 

olemassa olevien osakkeiden haltijoihin, jos niiden osuus on yhteensä alle 10 

prosenttia yrityksessä. Valtion omistamista covid-19:ään liittyvistä 

hybridipääomainstrumenteista ja etuoikeudeltaan huonommista 

velkainstrumenteista maksettava palkkio on joka tapauksessa maksettava 

ennen osakkeenomistajille kyseisenä vuonna mahdollisesti maksettavia 

osinkoja; ja 

ii. kaikkia muita 3.11 jaksossa esitettyjä edellytyksiä sovelletaan soveltuvin 

osin.” 

22. Korvataan 86 kohta seuraavasti: 
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”Jäsenvaltioiden on julkaistava merkitykselliset tiedot jokaisesta tämän tiedonannon 

nojalla myönnetystä yksittäisestä tuesta, joka ylittää 100 000 euroa
[*]

, ja maatalous- 

ja kalastusalalla myönnettävästä tuesta, joka ylittää 10 000 euroa
[**]

, kattavalla 

valtiontuen verkkosivustolla tai komission tietoteknisellä välineellä
[***]

 12 

kuukauden kuluessa tuen myöntämisestä. Julkaisuvelvoite ei koske kuitenkaan 3.9, 

3.10 ja 3.11 jakson nojalla myönnettyä tukea. Jäsenvaltioiden on julkaistava 

merkitykselliset tiedot
[****]

 jokaisesta 3.11 jakson nojalla myönnetystä yksittäisestä 

pääomituksesta kattavalla valtiontuen verkkosivustolla tai komission tietoteknisellä 

välineellä kolmen kuukauden kuluessa pääomituksen ajankohdasta. Kunkin 

tuensaajan osalta on ilmoitettava pääomituksen nimellisarvo.” 

  

                                                           

[*]
 Tiedot, joita vaaditaan 17. kesäkuuta 2014 annetun komission asetuksen (EU) N:o 651/2014 liitteessä III ja 

25. kesäkuuta 2014 annetun komission asetuksen (EU) N:o 702/2014 liitteessä III. Takaisinmaksettavien 

ennakoiden, takausten, lainojen, etuoikeudeltaan huonompien lainojen ja muiden tukimuotojen tapauksessa on 

lisättävä asianomaisen välineen nimellisarvo kunkin tuensaajan osalta. Vero- ja sosiaaliturvamaksuetuuksien 

osalta yksittäisen tuen määrä voidaan ilmoittaa vaihteluvälejä käyttäen. 
[**]

 Tiedot, joita vaaditaan 17. kesäkuuta 2014 annetun komission asetuksen (EU) N:o 702/2014 liitteessä III ja 

16. joulukuuta 2014 annetun komission asetuksen (EU) N:o 1388/2014 liitteessä III. Takaisinmaksettavien 

ennakoiden, takausten, lainojen, etuoikeudeltaan huonompien lainojen ja muiden tukimuotojen tapauksessa on 

lisättävä asianomaisen välineen nimellisarvo kunkin tuensaajan osalta. Vero- ja sosiaaliturvamaksuetuuksien 

osalta yksittäisen tuen määrä voidaan ilmoittaa vaihteluvälejä käyttäen. 
[***]

 Valtiontukien avoimuusmoduulin julkisen haun kautta voi hakea myönnettyihin valtiontukiin liittyviä 

yksittäisiä tietoja, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet valtiontukea koskevien eurooppalaisten 

avoimuusvaatimusten mukaisesti. Hakusivusto on osoitteessa 
https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=fi .  
[****]

 Tiedot, joita vaaditaan 17. kesäkuuta 2014 annetun komission asetuksen (EU) N:o 651/2014 liitteessä III, 

25. kesäkuuta 2014 annetun komission asetuksen (EU) N:o 702/2014 liitteessä III ja 16. joulukuuta 2014 

annetun komission asetuksen (EU) N:o 1388/2014 liitteessä III.  

https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=fi
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Liite: Ilmoitettavat tiedot luetteloon olemassa olevista ohjelmista, jotka on 

hyväksytty valtiontukitoimenpiteitä talouden tukemiseksi tämänhetkisessä covid-19-

epidemiassa koskevien tilapäisten puitteiden nojalla ja joiden osalta tukikelpoisten 

tuensaajien soveltamisalan laajentamisesta ilmoitetaan komissiolle 

Luettelo olemassa olevista ohjelmista ja suunnittelut muutokset 

Hyväksytyn 

ohjelman 

valtiontukinum

ero
1
 

Nimi Ilmoitettu muutos Vahvistus, ettei 

olemassa olevaan 

ohjelmaan ole tehty 

muita muutoksia 
    

    

    

 

                                                           

1
 Jos ohjelmaa on muutettu, on ilmoitettava alkuperäisen hyväksymispäätöksen valtiontukinumero 
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