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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 736/2008,
annettu 22 päivänä heinäkuuta 2008,
perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta kalastustuotteiden tuottamisen, jalostamisen
ja kaupan pitämisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen
päätöksissä sekä vahvistanut toimintalinjansa, viimeksi
kalastus- ja vesiviljelyalan valtiontukien tarkastelemista
koskevissa suuntaviivoissa (5) (jäljempänä ’kalastusalan
suuntaviivat’). Komission kyseisten artiklojen soveltami
sesta kalastustuotteiden tuottamisen, jalostamisen ja kau
pan pitämisen alalla toimiviin pk-yrityksiin saaman huo
mattavan kokemuksen perusteella komission olisi tehok
kaan valvonnan varmistamiseksi ja hallinnon yksinker
taistamiseksi, heikentämättä kuitenkaan komission har
joittamaa seurantaa, tarkoituksenmukaista käyttää sille
asetuksella (EY) N:o 994/98 annettua valtuutta myös ka
lastustuotteiden tuottamisen, jalostamisen ja kaupan pitä
misen alalla toimiviin pk-yrityksiin, jos perustamissopi
muksen 89 artiklaa on ilmoitettu sovellettavan kyseisiin
tuotteisiin.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 92
ja 93 artiklan soveltamisesta tiettyihin valtion monialaisen tuen
muotoihin 7 päivänä toukokuuta 1998 annetun neuvoston ase
tuksen (EY) N:o 994/98 (1) ja erityisesti sen 1 artiklan 1 kohdan
a alakohdan i alakohdan,

on julkaissut tämän asetuksen luonnoksen (2),

on kuullut neuvoa-antavaa valtiontukikomiteaa,

(4)

Komissio arvioi kalastusalan valtiontuen yhteismarkki
noille soveltuvuuden niin kilpailupolitiikan kuin yhteisen
kalastuspolitiikan (YKP) tavoitteiden perusteella.

(5)

Tämän asetuksen olisi katettava kalastusalalla myönnettä
vät tukimuodot, jotka komissio on järjestelmällisesti hy
väksynyt jo vuosia. Komission ei tarvitse arvioida tällaisen
tuen yhteismarkkinoille soveltuvuutta tapauskohtaisesti
edellyttäen, että se on Euroopan kalatalousrahastosta
27 päivänä heinäkuuta 2006 annetussa neuvoston ase
tuksessa (EY) N:o 1198/2006 (6) ja Euroopan kalatalous
rahastosta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1198/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä 26 päivänä maaliskuuta 2007 annetussa ko
mission asetuksessa (EY) N:o 498/2007 (7) säädettyjen
edellytysten ja eräiden muiden edellytysten mukainen.
Vaikka asetus (EY) N:o 1198/2006 on ollut voimassa
vasta 4 päivästä syyskuuta 2006, komissio on jo saanut
voimassa olevien kalastusalan suuntaviivojen perusteella
riittävästi kokemusta tämäntyyppisiä toimenpiteitä koske
vien samankaltaisten edellytysten soveltamisesta voidak
seen vahvistaa, että mainitun asetuksen edellytykset ovat
riittävän tarkkoja eikä tapauskohtainen arviointi ole tar
peen.

(6)

Tällä asetuksella ei saisi rajoittaa jäsenvaltioiden mahdol
lisuutta ilmoittaa kalastustuotteiden tuottamisen, jalosta
misen ja kaupan pitämisen alalla toimiville pk-yrityksille
myönnettävästä tuesta. Komission olisi arvioitava tällaiset
ilmoitukset tämän asetuksen ja kalastusalan suuntaviivo
jen perusteella.

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 994/98 komissio valtuutetaan sää
tämään perustamissopimuksen 87 artiklan mukaisesti,
että tiettyjen edellytysten vallitessa pienille ja keskisuurille
yrityksille (pk-yrityksille) myönnetty tuki soveltuu yhteis
markkinoille ja vapautetaan perustamissopimuksen 88 ar
tiklan 3 kohdassa määrätystä ilmoitusvelvollisuudesta.

(2)

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artik
lan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille
myönnettyyn valtiontukeen 12 päivänä tammikuuta
2001 annettua komission asetusta (EY) N:o 70/2001 (3)
ei sovelleta kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä
markkinajärjestelystä 17 päivänä joulukuuta 1999 anne
tun neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 (4) sovelta
misalaan kuuluvien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuot
tamiseen, jalostamiseen eikä kaupan pitämiseen liittyvään
toimintaan.

(3)

Komissio on soveltanut perustamissopimuksen 87 ja
88 artiklaa kalastustuotteiden tuottamisen, jalostamisen
ja kaupan pitämisen alalla toimiviin pk-yrityksiin useissa

(1) EYVL L 142, 14.5.1998, s. 1.
(2) EUVL C 248, 23.10.2007, s. 13.
(3) EYVL L 10, 13.1.2001, s. 33. Asetus sellaisena kuin se on
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1976/2006 (EUVL
23.12.2006, s. 85).
(4) EYVL L 17, 21.1.2000, s. 22. Asetus sellaisena kuin se on
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1759/2006 (EUVL
1.12.2006, s. 3).

viimeksi
L 368,
viimeksi
L 335,

(5) EUVL C 229, 14.9.2004, s. 5.
(6) EUVL L 223, 15.8.2006, s. 1.
(7) EUVL L 120, 10.5.2007, s. 1.
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(7)

Tuen, jota jäsenvaltio aikoo myöntää kalastusalalla mutta
joka ei kuulu tämän asetuksen tai muiden, asetuksen (EY)
N:o 994/98 1 artiklan nojalla annettujen asetusten sovel
tamisalaan, olisi kuuluttava perustamissopimuksen 88 ar
tiklan 3 kohdassa määrätyn ilmoitusvelvollisuuden piiriin.
Sellainen tuki arvioidaan tämän asetuksen ja kalastusalan
suuntaviivojen perusteella.

(8)

Tällä asetuksella olisi myönnettävä poikkeus tuelle, joka
täyttää kaikki tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset, ja
kaikille tukiohjelmille, joiden osana myönnettävät tuet
täyttävät kaikki tässä asetuksessa säädetyt asiaa koskevat
vaatimukset. Tukiohjelmassa myönnettäviin yksittäisiin
tukiin ja tapauskohtaisiin tukiin olisi sisällyttävä viittaus
tähän asetukseen.

(9)

Jotta säilytettäisiin johdonmukaisuus yhteisön rahoitta
mien tukitoimenpiteiden kanssa, tämän asetuksen katta
mien tukien enimmäismäärien olisi oltava yhdenmukaiset
samankaltaisille tuille asetuksen (EY) N:o 1198/2006 liit
teessä II vahvistettujen enimmäismäärien kanssa.

(10)

On tärkeää, ettei tukea myönnetä tilanteessa, jossa ei
noudateta yhteisön oikeutta ja erityisesti yhteisen kalas
tuspolitiikan sääntöjä. Jäsenvaltio voi sen vuoksi myöntää
tukea kalastusalalla ainoastaan, jos rahoitettavat toimen
piteet ja niiden vaikutukset ovat yhteisön lainsäädännön
mukaiset. Jäsenvaltioiden olisi ennen tuen myöntämistä
varmistettava, että valtiontuen saajat noudattavat yhteisen
kalastuspolitiikan sääntöjä.

(11)

Jotta voidaan varmistaa, että tuki on oikeasuhteista ja
rajattu välttämättömään enimmäismäärään, kynnysarvot
olisi mahdollisuuksien mukaan ilmaistava tukikelpoisiin
kustannuksiin suhteutettuina tuki-intensiteetteinä. Tukiintensiteettien laskemiseksi useammassa erässä makset
tava tuki olisi diskontattava myöntämishetken arvoon.
Diskonttauksessa ja muussa muodossa kuin avustuksena
myönnettävän tuen määrän laskemisessa korkokantana
käytetään tuen myöntämisajankohtana sovellettua viite
korkoa, joka määritellään viite- ja diskonttokorkojen vah
vistamismenetelmästä annetun komission tiedonannon (1)
mukaisesti.

(12)

Koska on löydettävä sopiva tasapaino tuetulla alalla ta
pahtuvan kilpailun vääristymisen minimoinnin ja tämän
asetuksen tavoitteiden saavuttamisen välillä, tällä asetuk
sella ei saisi myöntää poikkeusta yksittäisille tuille, jotka
ylittävät vahvistetun enimmäismäärän riippumatta siitä,
myönnetäänkö tuki osana tämän asetuksen nojalla poik
keuksen saanutta tukiohjelmaa.

(13)

Tätä asetusta ei pitäisi soveltaa vientiin liittyvään toimin
taan eikä tukeen, jolla suositaan kotimaisia tuotteita

(1) EUVL C 14, 19.1.2008, s. 6.
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tuontituotteiden kustannuksella. Erityisesti sitä ei pitäisi
soveltaa tukeen, jolla rahoitetaan jakeluverkon perusta
mista ja toimintaa muissa maissa. Tuen messujen osallis
tumiskustannuksiin tai sellaisista selvityksistä tai konsult
tipalveluista aiheutuviin kustannuksiin, joita tarvitaan
uuden tai olemassa olevan tuotteen tuomiseksi uusille
markkinoille, ei yleensä pitäisi olla vientitukea.

(14)

Valtiontuesta vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi
ja rakenneuudistukseksi annetuissa yhteisön suuntavii
voissa (2) tarkoitetuille vaikeuksissa oleville yrityksille
myönnetty tuki olisi arvioitava kyseisten suuntaviivojen
mukaisesti niiden kiertämisen välttämiseksi. Siksi tällai
sille yrityksille myönnettävän tuen ei tulisi sisältyä tämän
asetuksen soveltamisalaan. Jotta jäsenvaltioille tämän ase
tuksen soveltamisalaan kuuluvien tukien myöntämisestä
aiheutuvaa hallinnollista taakkaa voitaisiin keventää, vai
keuksissa olevan yrityksen määritelmää olisi yksinkertais
tettava suuntaviivoissa esitetystä. Pk-yritysten, joiden yh
tiöittämisestä on kulunut vähemmän kuin kolme vuotta,
ei pitäisi katsoa kyseisenä aikana olevan tässä asetuksessa
tarkoitettuja vaikeuksissa olevia yrityksiä, jolleivät ne
täytä kansallisessa lainsäädännössä vahvistettuja edellytyk
siä yhtiön asettamiselle velallisen kaikkia velkoja koske
vaan maksukyvyttömyysmenettelyyn. Tällaiset yksinker
taistamiset eivät saisi rajoittaa kyseisten suuntaviivojen
soveltamista mainittuihin pk-yrityksiin tämän asetuksen
soveltamisalaan kuulumattoman tuen osalta, johon sovel
letaan suuntaviivoissa säädettyä määritelmää kokonaisuu
dessaan.

(15)

Komissio varmistaa, ettei hyväksytty tuki muuta kaupan
käynnin edellytyksiä yleisen edun vastaisella tavalla. Sen
vuoksi tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle olisi
jätettävä tuki tuensaajalle, jolle on annettu sellaiseen ko
mission aikaisempaan päätökseen perustuva maksamaton
perintämääräys, jossa tuki on julistettu sääntöjenvastai
seksi ja yhteismarkkinoille soveltumattomaksi. Kaikkien
tällaiselle tuensaajalle maksettujen tapauskohtaisten tu
kien ja kaikkien tukiohjelmien, joissa ei erikseen määrätä
mainitunlaisten tuensaajien jättämisestä ohjelman ulko
puolelle, olisi edelleen kuuluttava perustamissopimuksen
88 artiklan 3 kohdassa määrättyjen ilmoittamista koske
vien vaatimusten piiriin. Kyseisen määräyksen ei pitäisi
vaikuttaa sellaisten tukiohjelmien edunsaajien perustel
tuun luottamukseen, joihin ei kohdistu maksamatonta
perintämääräystä.

(16)

Kilpailun vääristymistä mahdollisesti aiheuttavien erojen
poistamiseksi ja pk-yrityksiä koskevien yhteisön ja kan
sallisten aloitteiden yhteensovittamisen helpottamiseksi
tässä asetuksessa sovellettavan pk-yritysten määritelmän
olisi oltava sama kuin asetuksen (EY) N:o 70/2001 liit
teessä I esitetty määritelmä.

(2) EUVL C 244, 1.10.2004, s. 2.
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(18)
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Avoimuuteen, tasapuoliseen kohteluun ja tehokkaaseen
seurantaan liittyvistä syistä tätä asetusta olisi sovellettava
vain läpinäkyvään tukeen. Läpinäkyvää on tuki, jonka
tarkka bruttoavustusekvivalentti on mahdollista laskea
etukäteen tarvitsematta tehdä riskinarviointia. Erityisesti
lainoista koostuva tuki olisi katsottava läpinäkyväksi,
kun bruttoavustusekvivalentti on laskettu sellaisen viite
koron perusteella, joka määritellään viite- ja diskontto
korkojen vahvistamismenetelmästä annetun komission
tiedonannon (1) mukaisesti. Verotoimenpiteistä koostuva
tuki olisi katsottava läpinäkyväksi, kun toimenpiteessä
määrätään ylärajasta, jolla voidaan varmistaa, että sovel
lettavaa kynnysarvoa ei ylitetä.

Takausohjelmista koostuva tuki olisi katsottava läpinäky
väksi, kun bruttoavustusekvivalentin laskentamenetelmät
on hyväksytty sen jälkeen kun menetelmistä on ilmoi
tettu komissiolle. Komissio käsittelee kyseiset ilmoitukset
EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltami
sesta takauksina myönnettäviin valtiontukiin annetun ko
mission tiedonannon (2) perusteella. Takausohjelmista
koostuva tuki olisi katsottava läpinäkyväksi myös, kun
tuensaaja on pk-yritys ja bruttoavustusekvivalentti on las
kettu kyseisen tiedonannon 3.3 ja 3.5 jaksossa vahvistet
tujen safe harbour -maksujen perusteella.

(19)

Takaisinmaksettavien ennakoiden muodossa myönnettä
vän tuen avustusekvivalentin laskentaan liittyvien vai
keuksien vuoksi kyseisen tukimuodon pitäisi kuulua tä
män asetuksen soveltamisalaan vain, jos takaisinmakset
tavan ennakon kokonaismäärä alittaa tämän asetuksen
mukaisen erillistä ilmoitusta koskevan kynnysarvon ja
tässä asetuksessa säädetyt tuen enimmäisintensiteetit.

(20)

Ottaen huomioon perustamissopimuksen 87 artiklan 3
kohdan c alakohta tuen ainoana vaikutuksena ei yleensä
saa olla sellaisten toimintakustannusten jatkuva tai mää
räaikainen vähentäminen, joista tuensaaja tavallisesti jou
tuu vastaamaan, ja tuen on oltava suhteutettu haittoihin,
jotka on korjattava yhteisön edun mukaisiksi katsottujen
sosiaalis-taloudellisten etujen turvaamiseksi. Valtiontuki
toimenpiteet, joiden ainoana tarkoituksena on parantaa
tuottajien taloudellista tilannetta mutta jotka eivät edistä
lainkaan alan kehittymistä, ja etenkin tuet, jotka myön
netään yksinomaan hinnan, määrän, tuotantoyksikön tai
tuotantovälineyksikön perusteella, katsotaan toiminta
tuiksi, jotka eivät sovellu yhteismarkkinoille. Lisäksi täl
lainen tuki todennäköisesti vaikuttaa myös yhteisten
markkinajärjestelyjen mekanismeihin. Sen vuoksi on ai
heellista rajata tämän asetuksen soveltamisala investointi
tukiin sekä tiettyjä sosioekonomisia toimenpiteitä koske
viin tukiin.

(1) EUVL C 14, 19.1.2008, s. 6.
(2) EUVL C 155, 20.6.2008, s. 10.
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(21)

Jotta varmistetaan, että tuki on tarpeen ja edistää tietyn
toiminnan kehittämistä, tätä asetusta ei tulisi soveltaa
tukeen, jota myönnetään sellaiseen toimintaan, jota tuen
saaja harjoittaisi jo pelkästään markkinaolosuhteissa.
Tuella olisi katsottava olevan tällainen kannustava vaiku
tus, kun tuensaaja on jättänyt tukihakemuksen jäsenval
tiolle ennen tuetun hankkeen tai toimen toteutukseen
liittyvän toiminnan aloittamista.

(22)

Jotta voitaisiin määrittää, noudatetaanko tässä asetuksessa
säädettyjä ilmoittamiseen sovellettavia yksittäisiä kynnys
arvoja ja tuen enimmäisintensiteettejä, olisi otettava huo
mioon tuettuun toimintaan tai hankkeeseen myönnetyn
julkisen tuen enimmäismäärä riippumatta siitä, rahoite
taanko julkinen tuki paikallisista, alueellisista, kansallisista
vai yhteisön myöntämistä varoista.

(23)

Tämän asetuksen olisi katettava seuraavat tuet: tuki kalas
tustoiminnan pysyvään ja väliaikaiseen lopettamiseen,
tuki sosioekonomisten toimenpiteiden rahoittamiseen,
tuki vesiviljelyyn tehtäviin tuottaviin investointeihin,
tuki vesiensuojelutoimenpiteisiin, tuki kansanterveyttä ja
eläinten terveyttä koskeviin toimenpiteisiin, tuki sisävesi
kalastukseen, tuki kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalos
tukseen ja kaupan pitämiseen, tuki yleistä etua koskeviin
toimenpiteisiin, joiden toteuttamiseen toimijat itse aktiivi
sesti osallistuvat tai joita tuottajien puolesta toimivat jär
jestöt tai muut jäsenvaltioiden hyväksymät järjestöt to
teuttavat, tuki vesieläimistön ja -kasviston suojelemiseksi
ja kehittämiseksi tarkoitettuihin toimenpiteisiin, jotka
edistävät samalla vesiympäristön parantamista, tuki ylei
siin tai yksityisiin kalasatamiin, purkupaikkoihin ja kalas
tussuojiin tehtäviin investointeihin, tuki yhteistä etua kos
keviin toimenpiteisiin, joilla pyritään toteuttamaan kalas
tus- ja vesiviljelytuotteiden laadun parantamiseen, arvon
lisäämiseen, uusien markkinoiden etsimiseen ja menekin
edistämiseen tähtäävää politiikkaa, tuki kokeiluhankkei
siin, tuki kalastusalusten muuttamiseen tai muuhun käyt
töön siirtämiseen ja tuki tekniseen apuun.

(24)

Kun energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yh
teisön kehyksen uudistamisesta 27 päivänä lokakuuta
2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/96/EY (3)
14 artiklassa säädettyjä verovapautuksia sovelletaan tasa
vertaisesti koko kalastusalaan, komissio katsoo, että ne
voivat edistää alan kehitystä ja olla yleisen edun mukaisia.
Jäsenvaltiot ovat soveltaneet näitä vapautuksia tasapuoli
sesti, ja kyseisten toimenpiteiden asetuksen (EY) N:o
1595/2004 mukaisesta soveltamisesta saadut kokemukset
ovat osoittaneet, etteivät ne haittaa kaupankäynnin edel
lytyksiä ja että ne auttavat saavuttamaan yhteisen kalas
tuspolitiikan tavoitteita ja varmistavat kestävät taloudelli
set ja sosiaaliset edellytykset. Komissio katsoo, että tällai
set toimenpiteet eivät vääristä kilpailua kohtuuttomasti

(3) EUVL L 283, 31.10.2003, s. 51. Direktiivi sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/75/EY (EUVL L 157,
30.4.2004, s. 100).
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eivätkä haittaa kaupankäynnin edellytyksiä yhteisen edun
kanssa ristiriitaisella tavalla, koska toimenpide on läpinä
kyvä, tuki lasketaan aluksen tosiasiallisesti käyttämän
polttoaineen perusteella, tätä asetusta sovelletaan vain
pk-yrityksiin ja suurin osa Euroopan unionin kalastusyri
tyksistä on pk-yrityksiä (valtaosa näitä verovapautuksia
saaneista yrityksistä on pienyrityksiä, joilla on vain yksi
alus). Sen vuoksi tällaisia verovapauksia, siinä määrin
kuin ne ovat valtiontukea, olisi pidettävä yhteismarkki
noille soveltuvina, ja ne olisi vapautettava EY:n perusta
missopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoi
tusvelvollisuudesta edellyttäen, että verovapautus noudat
taa kyseisiä direktiivejä ja että sitä sovelletaan koko kalas
tusalaan. Lisäksi tässä asetuksessa olisi eräin edellytyksin
katsottava yhteismarkkinoille soveltuviksi ja vapautetuiksi
perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaisesta
ilmoitusvelvollisuudesta sisävesikalastukseen ja kalanvilje
lyyn sovellettavat verovapautukset tai -alennukset, joita
jäsenvaltiot
voivat
ottaa
käyttöön
direktiivin
2003/96/EY 15 artiklan mukaisesti.

(25)

(26)

Avoimuuden ja tehokkaan seurannan varmistamiseksi
asetuksen (EY) N:o 994/98 3 artiklan mukaisesti on ai
heellista laatia vakiolomake, jota jäsenvaltiot käyttävät
toimittaessaan komissiolle yhteenvedon tiedoista aina,
kun tukiohjelma tai yksittäinen tuki otetaan käyttöön
tämän asetuksen nojalla. Komissio antaa tunnistenume
ron kaikille tukitoimenpiteille, jotka annetaan sille tie
doksi. Tunnistenumeron antaminen tukitoimenpiteelle ei
tarkoita sitä, että komissio on tutkinut, täyttääkö tuki
tämän asetuksen mukaiset edellytykset. Tunnistenumero
ei sen vuoksi luo jäsenvaltiolle eikä tuensaajalle perus
teltua luottamusta siihen, että tukitoimenpide on tämän
asetuksen mukainen.

Samoista syistä komission olisi vahvistettava erityisvaati
mukset jäsenvaltioiden komissiolle antamien vuotuisten
kertomusten muodolle ja sisällölle. Lisäksi on aiheellista
vahvistaa säännöt, jotka koskevat tietoja, joita jäsenvalti
oiden olisi säilytettävä tämän asetuksen nojalla poikkeuk
sen saaneista tukiohjelmista ja yksittäisistä tukitoimenpi
teistä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artik
lan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
22 päivänä maaliskuuta 1999 annetun neuvoston asetuk
sen (EY) N:o 659/1999 (1) 15 artiklan vaatimusten mu
kaisesti.
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asetuksessa säädetyt edellytykset eivät täyty. Jos jäsenval
tio jättää toimittamatta tukitoimenpiteen valvonnan mah
dollistavat tiedot, komissio voi sen vuoksi päättää, että
asetuksen tai asian kannalta merkityksellisen osan asetuk
sesta soveltaminen kyseiseen jäsenvaltioon olisi keskeytet
tävä ja kaikki myöhemmät tukitoimenpiteet, mukaan
luettuina tämän asetuksen soveltamisalaan aiemmin kuu
luneiden tukiohjelmien perusteella vahvistetut uudet yk
sittäiset tukitoimenpiteet, on ilmoitettava komissiolle pe
rustamissopimuksen 88 artiklan mukaisesti. Jäsenvaltion
toimitettua oikeat ja kattavat tiedot komission olisi an
nettava sille jälleen lupa soveltaa asetusta kokonaisuudes
saan.

(28)

Ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 1198/2006 voi
massaolon päättymispäivä ja se seikka, että tässä asetuk
sessa säädetyt tuen myöntämisedellytykset on yhdenmu
kaistettu Euroopan kalatalousrahaston soveltamista kos
kevien edellytysten kanssa, on aiheellista rajoittaa tämän
asetuksen voimassaoloaika asetuksen (EY) N:o
1198/2006 voimassaolon päättymispäivään. Jos tämän
asetuksen voimassaoloaika päättyy ilman että sitä piden
netään, tämän asetuksen nojalla poikkeuksen jo saanei
den tukiohjelmien vapautusta olisi jatkettava kuudella
kuukaudella.

(29)

On aiheellista laatia siirtymäsäännöksiä, jotka koskevat
ilmoituksia, joiden käsittely on kesken tämän asetuksen
tullessa voimaan, ja tukea, joka on myönnetty ennen
tämän asetuksen voimaantuloa ja jota ei ole ilmoitettu
perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdassa määrätyn
velvollisuuden mukaisesti, sekä tukea, joka täyttää EY:n
perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta
kalastustuotteiden tuottamisen, jalostamisen ja kaupan
pitämisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityk
sille myönnettävään valtiontukeen 8 päivänä syyskuuta
2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o
1595/2004 (2) edellytykset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 LUKU
YHTEISET SÄÄNNÖKSET
(27)

Voidakseen valvoa tämän asetuksen täytäntöönpanoa ko
mission olisi lisäksi saatava jäsenvaltioilta kaikki tarvitta
vat tiedot tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimen
piteistä. Sitä, että jäsenvaltio jättää toimittamatta kohtuul
lisessa määräajassa tiedot kyseisistä tukitoimenpiteistä,
voidaan tämän vuoksi pitää osoituksena siitä, että tässä

(1) EYVL L 83, 27.3.1999, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363,
20.12.2006, s. 1).

1 artikla
Soveltamisala
1.
Tätä asetusta sovelletaan kalastustuotteiden tuottamisen,
jalostamisen ja kaupan pitämisen alalla toimiville pienille ja
keskisuurille yrityksille, jäljempänä ’pk-yritykset’, myönnettävään
läpinäkyvään tukeen.
(2) EUVL L 291, 14.9.2004, s. 3.
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Tätä asetusta ei sovelleta

a) tukeen, jonka määrä vahvistetaan markkinoille saatettavien
tuotteiden hinnan tai määrän perusteella;

b) vientiin liittyvän toiminnan tukeen eli tukeen, joka välittö
mästi liittyy vientimääriin, jakeluverkon perustamiseen ja toi
mintaan tai muihin vientitoimintaan liittyviin juokseviin kus
tannuksiin;

c) tukeen, jolla suositaan kotimaisia tuotteita tuontituotteiden
kustannuksella;
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tai useammalle yritykselle toistaiseksi ja/tai rajoittamaton
määrä;

c) ’yksittäisellä tuella’ tapauskohtaista tukea ja tukiohjelman pe
rusteella myönnettävää tukea, josta on ilmoitettava;

d) ’tapauskohtaisella tuella’ yksittäistä tukea, jota ei myönnetä
tukiohjelman perusteella;

e) ’tuki-intensiteetillä’ tuen määrää ilmaistuna prosentteina tuki
kelpoisista kustannuksista;

d) vaikeuksissa oleville yrityksille myönnettävään tukeen;

f) ’kalastustuotteilla’ sekä merestä ja sisävesistä pyydettyjä tuot
teita että vesiviljelytuotteita, jotka on lueteltu asetuksen (EY)
N:o 104/2000 1 artiklassa;

e) tukiohjelmiin, joissa ei nimenomaisesti suljeta pois mahdol
lisuutta yksittäisen tuen maksamiseen tuensaajalle, jota kos
kee sellaiseen komission aikaisempaan päätökseen perustuva
maksamaton perintämääräys, jossa tuki on julistettu sääntö
jenvastaiseksi ja yhteismarkkinoille soveltumattomaksi, ja sa
malle tuensaajalle myönnettävään yksittäiseen tukeen;

g) ’pienillä ja keskisuurilla yrityksillä’ (’pk-yritykset’) tietyt tuki
muodot yhteismarkkinoille soveltuviksi toteavien EY:n perus
tamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta 2 päivänä
heinäkuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o
…/2008 (1) 2 artiklan 7 kohdassa määriteltyjä pieniä ja kes
kisuuria yrityksiä;

f) tapauskohtaiseen tukeen yritykselle, jota koskee sellaiseen
komission aikaisempaan päätökseen perustuva maksamaton
perintämääräys, jossa tuki on julistettu sääntöjenvastaiseksi ja
yhteismarkkinoille soveltumattomaksi.

h) ’läpinäkyvällä tuella’ tukea, jolle on mahdollista laskea ennak
koon tarkka bruttoavustusekvivalentti ilman, että sille olisi
tarpeen laatia riskinarviointi;

3.
Tätä asetusta ei sovelleta yksittäisiin hankkeisiin myönnet
tävään tukeen silloin, kun tukikelpoiset menot ovat yli kaksi
miljoonaa euroa tai kun tuen määrä on yli yksi miljoona euroa
vuodessa yksittäistä tuensaajaa kohti.

2 artikla

i) ’vaikeuksissa olevalla yrityksellä’ yritystä, joka täyttää seuraa
vat edellytykset:

— jos kyse on yhtiöstä, jonka osakkaiden vastuu on rajattu
ja joka on menettänyt yli puolet merkitystä pääomastaan,
ja yli neljännes pääomasta on menetetty viimeksi kulu
neiden 12 kuukauden aikana, tai

Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) ’tuella’ toimenpiteitä, jotka täyttävät kaikki perustamissopi
muksen 87 artiklan 1 kohdassa määrätyt perusteet;

b) ’tukiohjelmalla’ säädöstä, jonka perusteella yksittäisiä tukia
voidaan muita täytäntöönpanotoimenpiteitä vaatimatta
myöntää yrityksille, jotka määritellään säädöksessä yleisesti
ja käsitteellisesti, sekä säädöstä, jonka perusteella tiettyyn
hankkeeseen liittymätöntä tukea voidaan myöntää yhdelle

— jos kyse on yhtiöstä, 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 kuluneiden 12 kuukauden
aikana, tai

— jos se yhtiömuodosta riippumatta täyttää kansallisessa
lainsäädännössä vahvistetut edellytykset yhtiön asettami
selle velallisen kaikkia velkoja koskevaan maksukyvyttö
myysmenettelyyn.
(1) EUVL L …, … 2008, s. …
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3 artikla
Poikkeuksen edellytykset
1.
Tapauskohtainen tuki, joka täyttää kaikki tämän asetuksen
edellytykset, on perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c
alakohdan mukaisesti yhteismarkkinoille soveltuvaa ja vapau
tettu perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaisesta
ilmoitusvelvollisuudesta edellyttäen, että 25 artiklan 1 kohdassa
säädetty tiivistelmä on toimitettu ja että tuessa viitataan nimen
omaisesti tähän asetukseen mainitsemalla asetuksen nimi ja viite
sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.
Tukiohjelma, joka täyttää kaikki tämän asetuksen edelly
tykset, on perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c ala
kohdan mukaisesti yhteismarkkinoille soveltuvaa ja vapautettu
perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoi
tusvelvollisuudesta edellyttäen, että tämän asetuksen 25 artiklan
1 kohdassa säädetty tiivistelmä on toimitettu, että kaikki yksit
täiset tuet, jotka voidaan myöntää asianomaisessa tukiohjel
massa, täyttävät tämän asetuksen edellytykset, ja että tukiohjel
massa viitataan nimenomaisesti tähän asetukseen mainitsemalla
asetuksen nimi ja viite sen julkaisemisesta Euroopan unionin vi
rallisessa lehdessä.

3.
Edellä 2 kohdassa tarkoitetussa tukiohjelmassa myönnet
tävä yksittäinen tuki on perustamissopimuksen 87 artiklan 3
kohdan c alakohdan mukaisesti yhteismarkkinoille soveltuvaa
ja vapautettu perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mu
kaisesta ilmoitusvelvollisuudesta edellyttäen, että myönnetty tuki
täyttää suoraan kaikki tämän asetuksen edellytykset, että 25 ar
tiklan 1 kohdassa säädetty tiivistelmä on toimitettu ja että yk
sittäisessä tukitoimenpiteessä viitataan nimenomaisesti tähän
asetukseen mainitsemalla asetuksen nimi ja viite sen julkaisemi
sesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

määräksi katsotaan tuen avustusekvivalentti. Useammassa erässä
maksettava tuki diskontataan myöntämishetken arvoon. Dis
konttauksessa käytettävä korko on myöntämisen aikaan sovel
lettava viitekorko. Jos tuki myönnetään verovapautuksena tai
tulevien verojen alennuksina bruttoavustusekvivalenttina määri
tetyn tuki-intensiteetin rajoissa, tukierien diskonttaus suoritetaan
veroetuuksien voimaantuloajankohtina sovellettavien viitekorko
jen perusteella.

2.
Tukikelpoisten kustannusten on oltava asetuksen (EY) N:o
1198/2006 55 artiklan 2 ja 5 kohdan sekä asetuksen (EY) N:o
498/2007 26 artiklan vaatimusten mukaisia, ja ne on osoitet
tava asiakirjoilla, joiden on oltava selkeitä ja eriteltyjä.

5 artikla
Tuen läpinäkyvyys
1.
Tätä asetusta sovelletaan vain läpinäkyvään tukeen. Läpi
näkyviksi katsotaan erityisesti seuraavat tukimuodot:

a) suorat avustukset ja korkotuet;

b) lainoista koostuva tuki, kun bruttoavustusekvivalentti on las
kettu tuen myöntämishetkellä voimassa olevan viitekoron
perusteella ja siinä otetaan huomioon, että lainalla on tavan
omainen vakuus ja/tai siihen liittyy poikkeuksellinen riski;

c) takausohjelmista koostuva tuki, kun

— bruttoavustusekvivalentin laskemiseen käytettävät mene
telmät on hyväksytty sen jälkeen kun niistä on ilmoitettu
komissiolle ja hyväksytyt menetelmät koskevat nimen
omaisesti kyseistä takaustyyppiä ja kyseistä perustana ole
vien toimien tyyppiä tätä asetusta sovellettaessa, tai

4.
Ennen kuin jäsenvaltiot myöntävät tukia tämän asetuksen
nojalla, niiden on tarkistettava, että rahoitettavat toimenpiteet ja
niiden vaikutukset ovat yhteisön lainsäädännön mukaisia.

5.
Tukitoimenpide voidaan vapauttaa tämän asetuksen mu
kaisesti vain, jos siinä nimenomaisesti vahvistetaan, että tuensaa
jat noudattavat tukikauden aikana yhteisen kalastuspolitiikan
sääntöjä ja että jos tukikauden aikana havaitaan, ettei tuensaaja
noudata yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä, tuki on maksettava
takaisin suhteessa rikkomisen vakavuuteen.
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— bruttoavustusekvivalentti on laskettu EY:n perustamisso
pimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta takauksina
myönnettäviin valtiontukiin annetussa komission tiedon
annossa vahvistettujen safe harbour -maksujen perus
teella;

d) verotoimenpiteistä koostuva tuki katsotaan läpinäkyväksi,
kun toimenpiteessä määrätään ylärajasta, jolla voidaan var
mistaa, että sovellettavaa kynnysarvoa ei ylitetä.

4 artikla
Tuki-intensiteetti ja tukikelpoiset kustannukset
1.
Tuki-intensiteetin laskemiseksi kaikki käytettävät luvut on
ilmaistava ennen verojen tai muiden maksujen vähentämistä. Jos
tuki myönnetään muussa muodossa kuin avustuksena, tuen

2.

Seuraavia tukimuotoja ei katsota läpinäkyviksi:

a) pääomapanoksista koostuva tuki;
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b) riskipääomatoimenpiteistä koostuva tuki.
3.
Takaisinmaksettavien ennakoiden muodossa myönnettävä
tuki katsotaan läpinäkyväksi vain siinä tapauksessa, että takai
sinmaksettavan ennakon kokonaismäärä ei ylitä tämän asetuk
sen nojalla sovellettavaa kynnysarvoa. Jos kynnysarvo ilmaistaan
tuki-intensiteettinä, takaisinmaksettavan ennakon kokonais
määrä, joka ilmaistaan prosentteina tukikelpoisista kustannuk
sista, ei saa ylittää sovellettavaa tuki-intensiteettiä.
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set verotoimenpiteet on toteutettu ennen tuetun hankkeen tai
toimen toteutukseen liittyvien töiden aloittamista.

4.
Jos 1–3 kohdan mukaiset edellytykset eivät täyty, koko
tukitoimenpiteelle ei myönnetä poikkeusta tämän asetuksen no
jalla.

2 LUKU

6 artikla

TUKILUOKAT

Tuen kasautuminen

8 artikla

1.
Määritettäessä, noudatetaanko 1 artiklan 3 kohdassa sää
dettyjä erillistä ilmoitusta koskevia kynnysarvoja ja 2 luvussa
säädettyjä tuki-intensiteetin enimmäismääriä, on otettava huo
mioon tuettuun toimintaan tai hankkeeseen myönnetyn julkisen
tuen kokonaismäärä riippumatta siitä, rahoitetaanko tuki paikal
lisista, alueellisista, kansallisista vai yhteisön myöntämistä va
roista.

Tuki kalastustoiminnan pysyvään lopettamiseen

2.
Tuki, jolle myönnetään poikkeus tämän asetuksen nojalla,
voi kasautua minkä tahansa muun tämän asetuksen nojalla
poikkeuksen saaneen tuen kanssa, kunhan kyseiset tukitoimen
piteet koskevat eri yksilöitävissä olevia tukikelpoisia kustannuk
sia.
3.
Tuki, jolle myönnetään poikkeus tällä asetuksella, ei saa
kasautua minkään muun tämän asetuksen nojalla poikkeuksen
saaneen tuen kanssa eikä komission asetuksessa (EY) N:o
875/2007 (1) säädetyt edellytykset täyttävän vähämerkityksisen
tuen eikä muun samojen – osittain tai kokonaan päällekkäisten
– tukikelpoisten kustannusten kattamiseen myönnetyn yhteisön
rahoituksen kanssa, jos kasautuminen aiheuttaisi kyseiseen tu
keen tämän asetuksen nojalla sovellettavan korkeimman tukiintensiteetin tai tukimäärän ylittymisen.
7 artikla

Kalastusalusten kalastustoiminnan pysyvään lopettamiseen
myönnettävä tuki on perustamissopimuksen 87 artiklan 3 koh
dan c alakohdan mukaisesti yhteismarkkinoille soveltuvaa ja
vapautettu perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukai
sesta ilmoitusvelvollisuudesta edellyttäen, että:

a) tuki täyttää asetuksen (EY) N:o 1198/2006 23 artiklan ja
asetuksen (EY) N:o 498/2007 4 artiklan edellytykset; ja

b) tuen määrä tukiekvivalenttina ilmaistuna ei ylitä tällaiselle
tuelle asetuksen (EY) N:o 1198/2006 liitteessä II vahvistettua
julkisen rahoitusosuuden sallittua enimmäistasoa.

9 artikla
Tuki kalastustoiminnan väliaikaiseen lopettamiseen
Kalastajien ja kalastusalusten omistajien kalastustoiminnan pysy
vään lopettamiseen myönnettävä tuki on perustamissopimuksen
87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti yhteismarkkinoille
soveltuvaa ja vapautettu perustamissopimuksen 88 artiklan 3
kohdan mukaisesta ilmoitusvelvollisuudesta edellyttäen, että:

Kannustava vaikutus
1.
Tällä asetuksella myönnetään poikkeus vain tuelle, jolla on
kannustava vaikutus.

a) tuki täyttää asetuksen (EY) N:o 1198/2006 24 artiklan edel
lytykset; ja

2.
Tuella katsotaan olevan kannustava vaikutus, jos se antaa
tuensaajalle valmiudet toteuttaa toimintoja tai hankkeita, joita se
ei olisi toteuttanut vastaavanlaisina ilman kyseistä tukea.

b) tuen määrä tukiekvivalenttina ilmaistuna ei ylitä tällaiselle
tuelle asetuksen (EY) N:o 1198/2006 liitteessä II vahvistettua
julkisen rahoitusosuuden sallittua enimmäistasoa.

Tämän edellytyksen katsotaan täyttyvän, jos tuensaaja on jättä
nyt tukihakemuksen kyseiselle jäsenvaltiolle ennen hanketta tai
toimintaa koskevien töiden aloittamista.

10 artikla

3.
Edellä 2 kohdassa säädettyä edellytystä ei sovelleta vero
toimenpiteisiin, joilla vahvistetaan laillinen oikeus tukeen objek
tiivisin perustein ja ilman jäsenvaltion harkintavaltaa, jos kysei
(1) EUVL L 193, 25.7.2007, s. 6.

Tuki laivastoa koskevien järjestelyjen sosioekonomiseen
korvaamiseen
Sosioekonomisten toimenpiteiden rahoittamiseen myönnettävä
tuki on perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakoh
dan mukaisesti yhteismarkkinoille soveltuvaa ja vapautettu pe
rustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitus
velvollisuudesta edellyttäen, että:
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a) tuki täyttää asetuksen (EY) N:o 1198/2006 26 artiklan 3
kohdan ja 27 artiklan sekä asetuksen (EY) N:o 498/2007
8 artiklan edellytykset; ja

b) tuen määrä tukiekvivalenttina ilmaistuna ei ylitä tällaiselle
tuelle asetuksen (EY) N:o 1198/2006 liitteessä II vahvistettua
julkisen rahoitusosuuden sallittua enimmäistasoa.

11 artikla
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88 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvelvollisuudesta edel
lyttäen, että:

a) tuki täyttää asetuksen (EY) N:o 1198/2006 28 ja 31 artiklan
edellytykset; ja

b) tuen määrä tukiekvivalenttina ilmaistuna ei ylitä tällaiselle
tuelle asetuksen (EY) N:o 1198/2006 liitteessä II vahvistettua
julkisen rahoitusosuuden sallittua enimmäistasoa.

Tuki vesiviljelyyn tehtäviin tuottaviin investointeihin
Vesiviljelyyn tehtäviin tuottaviin investointeihin myönnettävä
tuki on perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakoh
dan mukaisesti yhteismarkkinoille soveltuvaa ja vapautettu pe
rustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitus
velvollisuudesta edellyttäen, että:

a) tuki täyttää asetuksen (EY) N:o 1198/2006 28 ja 29 artiklan
sekä asetuksen (EY) N:o 498/2007 9 ja 10 artiklan edelly
tykset; ja

b) tuen määrä tukiekvivalenttina ilmaistuna ei ylitä tällaiselle
tuelle asetuksen (EY) N:o 1198/2006 liitteessä II vahvistettua
julkisen rahoitusosuuden sallittua enimmäistasoa.

14 artikla
Tuki eläinten terveyttä koskeviin toimenpiteisiin
Eläinten terveyttä koskeviin toimenpiteisiin myönnettävä tuki
on perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan
mukaisesti yhteismarkkinoille soveltuvaa ja vapautettu perusta
missopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvelvol
lisuudesta edellyttäen, että:

a) tuki täyttää asetuksen (EY) N:o 1198/2006 28 ja 32 artiklan
sekä asetuksen (EY) N:o 498/2007 12 artiklan edellytykset;
ja

b) tuen määrä tukiekvivalenttina ilmaistuna ei ylitä tällaiselle
tuelle asetuksen (EY) N:o 1198/2006 liitteessä II vahvistettua
julkisen rahoitusosuuden sallittua enimmäistasoa.

12 artikla
Tuki vesiensuojelutoimenpiteisiin
Ympäristön suojelua ja parantamista sekä luonnon säilymistä
edistävien vesiviljelyn tuotantomenetelmien käytön korvaami
seen myönnettävä tuki on perustamissopimuksen 87 artiklan
3 kohdan c alakohdan mukaisesti yhteismarkkinoille soveltuvaa
ja vapautettu perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mu
kaisesta ilmoitusvelvollisuudesta edellyttäen, että:

a) tuki täyttää asetuksen (EY) N:o 1198/2006 28 ja 30 artiklan
sekä asetuksen (EY) N:o 498/2007 11 artiklan edellytykset;
ja

b) tuen määrä tukiekvivalenttina ilmaistuna ei ylitä tällaiselle
tuelle asetuksen (EY) N:o 1198/2006 liitteessä II vahvistettua
julkisen rahoitusosuuden sallittua enimmäistasoa.

15 artikla
Tuki sisävesikalastukseen
Sisävesikalastukseen myönnettävä tuki on perustamissopimuk
sen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti yhteismarkki
noille soveltuvaa ja vapautettu perustamissopimuksen 88 artiklan
3 kohdan mukaisesta ilmoitusvelvollisuudesta edellyttäen, että:

a) tuki täyttää asetuksen (EY) N:o 1198/2006 33 artiklan ja
asetuksen (EY) N:o 498/2007 13 artiklan edellytykset; ja

b) tuen määrä tukiekvivalenttina ilmaistuna ei ylitä tällaiselle
tuelle asetuksen (EY) N:o 1198/2006 liitteessä II vahvistettua
julkisen rahoitusosuuden sallittua enimmäistasoa.

16 artikla
13 artikla
Tuki kansanterveyttä koskeviin toimenpiteisiin
Simpukanviljelijöille viljeltyjen simpukoiden korjuun väliaikaisen
keskeyttämisen korvaamiseen myönnettävä tuki on perustamis
sopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti yh
teismarkkinoille soveltuvaa ja vapautettu perustamissopimuksen

Tuki jalostukseen ja kaupan pitämiseen
Kalastustuotteiden jalostamiseen ja kaupan pitämiseen myönnet
tävä tuki on perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c
alakohdan mukaisesti yhteismarkkinoille soveltuvaa ja vapau
tettu perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaisesta
ilmoitusvelvollisuudesta edellyttäen, että:
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a) tuki täyttää asetuksen (EY) N:o 1198/2006 34 ja 35 artiklan
sekä asetuksen (EY) N:o 498/2007 14 artiklan edellytykset;
ja

b) tuen määrä tukiekvivalenttina ilmaistuna ei ylitä tällaiselle
tuelle asetuksen (EY) N:o 1198/2006 liitteessä II vahvistettua
julkisen rahoitusosuuden sallittua enimmäistasoa.
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missopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti
yhteismarkkinoille soveltuvaa ja vapautettu perustamissopimuk
sen 88 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvelvollisuudesta
edellyttäen, että:

a) tuki täyttää asetuksen (EY) N:o 1198/2006 36 ja 39 artiklan
sekä asetuksen (EY) N:o 498/2007 17 artiklan edellytykset;
ja

17 artikla
Tuki kollektiivisiin toimiin
Yleistä etua koskeviin toimenpiteisiin, joiden toteuttamiseen toi
mijat itse aktiivisesti osallistuvat tai joita tuottajien puolesta
toimivat järjestöt tai muut jäsenvaltioiden hyväksymät järjestöt
toteuttavat, myönnettävä tuki on perustamissopimuksen 87 ar
tiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti yhteismarkkinoille so
veltuvaa ja vapautettu perustamissopimuksen 88 artiklan 3 koh
dan mukaisesta ilmoitusvelvollisuudesta edellyttäen, että:

a) tuki täyttää asetuksen (EY) N:o 1198/2006 36 ja 37 artiklan
sekä asetuksen (EY) N:o 498/2007 15 artiklan edellytykset;
ja

b) tuen määrä tukiekvivalenttina ilmaistuna ei ylitä tällaiselle
tuelle asetuksen (EY) N:o 1198/2006 liitteessä II vahvistettua
julkisen rahoitusosuuden sallittua enimmäistasoa.

18 artikla
Tuki

vesieläimistön ja -kasviston suojelemiseksi
kehittämiseksi tarkoitettuihin toimenpiteisiin

ja

Vesieläimistön ja -kasviston suojelemiseksi ja kehittämiseksi tar
koitettuihin toimenpiteisiin edistäen samalla vesiympäristön pa
rantamista myönnettävä tuki on perustamissopimuksen 87 artik
lan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti yhteismarkkinoille sovel
tuvaa ja vapautettu perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan
mukaisesta ilmoitusvelvollisuudesta edellyttäen, että:

b) tuen määrä tukiekvivalenttina ilmaistuna ei ylitä tällaiselle
tuelle asetuksen (EY) N:o 1198/2006 liitteessä II vahvistettua
julkisen rahoitusosuuden sallittua enimmäistasoa.

20 artikla
Tuki uusien markkinoiden etsimiseen ja
menekinedistämiskampanjoihin
Yhteistä etua koskeviin toimenpiteisiin, joilla pyritään toteutta
maan kalastus- ja vesiviljelytuotteiden laadun parantamiseen,
arvon lisäämiseen, uusien markkinoiden etsimiseen ja menekin
edistämiseen tähtäävää politiikkaa, myönnettävä tuki on perus
tamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti
yhteismarkkinoille soveltuvaa ja vapautettu perustamissopimuk
sen 88 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvelvollisuudesta
edellyttäen, että:

a) tuki täyttää asetuksen (EY) N:o 1198/2006 36 ja 40 artiklan
sekä asetuksen (EY) N:o 498/2007 18 artiklan edellytykset;
ja

b) tuen määrä tukiekvivalenttina ilmaistuna ei ylitä tällaiselle
tuelle asetuksen (EY) N:o 1198/2006 liitteessä II vahvistettua
julkisen rahoitusosuuden sallittua enimmäistasoa.

21 artikla
a) tuki täyttää asetuksen (EY) N:o 1198/2006 36 ja 38 artiklan
sekä asetuksen (EY) N:o 498/2007 16 artiklan edellytykset;
ja

b) tuen määrä tukiekvivalenttina ilmaistuna ei ylitä tällaiselle
tuelle asetuksen (EY) N:o 1198/2006 liitteessä II vahvistettua
julkisen rahoitusosuuden sallittua enimmäistasoa.

kalasatamiin, purkupaikkoihin ja
tehtäviin investointeihin

Kokeiluhankkeisiin myönnettävä tuki on perustamissopimuksen
87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti yhteismarkkinoille
soveltuvaa ja vapautettu perustamissopimuksen 88 artiklan 3
kohdan mukaisesta ilmoitusvelvollisuudesta edellyttäen, että:

a) tuki täyttää asetuksen (EY) N:o 1198/2006 36 ja 41 artiklan
sekä asetuksen (EY) N:o 498/2007 19 artiklan edellytykset;
ja

19 artikla
Tuki

Tuki kokeiluhankkeisiin

kalastussuojiin

Yleisiin tai yksityisiin kalasatamiin, purkupaikkoihin ja kalastus
suojiin tehtäviin investointeihin myönnettävä tuki on perusta

b) tuen määrä tukiekvivalenttina ilmaistuna ei ylitä tällaiselle
tuelle asetuksen (EY) N:o 1198/2006 liitteessä II vahvistettua
julkisen rahoitusosuuden sallittua enimmäistasoa.
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22 artikla
Tuki kalastusalusten muuttamiseen tai muuhun käyttöön
siirtämiseen
Kalastusalusten muuttamiseen siten, että ne siirretään jäsenval
tion lipun alla purjehtivina ja yhteisössä rekisteröityinä aluksina
kalastusalan koulutus- tai tutkimuskäyttöön taikka muuhun
kuin kalastustoimintaan, myönnettävä tuki on perustamissopi
muksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti yhteis
markkinoille soveltuvaa ja vapautettu perustamissopimuksen
88 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvelvollisuudesta edel
lyttäen, että:

L 201/25

keen jäsenvaltioiden on arvioitava uudelleen kyseisten tukitoi
menpiteiden asianmukaisuutta.

Veronalennuksen saajan on maksettava vähintään kyseisessä di
rektiivissä vahvistettu yhteisön verotuksen vähimmäistaso.

3 LUKU
YHTEISET SÄÄNNÖKSET JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

25 artikla
Läpinäkyvyys ja valvonta

a) tuki täyttää asetuksen (EY) N:o 1198/2006 36 ja 42 artiklan
sekä asetuksen (EY) N:o 498/2007 20 artiklan edellytykset;
ja

b) tuen määrä tukiekvivalenttina ilmaistuna ei ylitä tällaiselle
tuelle asetuksen (EY) N:o 1198/2006 liitteessä II vahvistettua
julkisen rahoitusosuuden sallittua enimmäistasoa.

1.
Kun tämän asetuksen nojalla poikkeuksen saanut tukioh
jelma tulee voimaan tai tapauskohtaista tukea myönnetään, jä
senvaltion on toimitettava komissiolle yhteenveto kyseistä tuki
toimenpidettä koskevista tiedoista. Tiedot on toimitettava säh
köisessä muodossa käyttäen vakiintunutta komission tietotek
niikkasovellusta ja liitteessä I olevaa lomaketta.

Komissio vahvistaa viipymättä vastaanottaneensa edellä maini
tun yhteenvedon.
23 artikla
Tuki tekniseen apuun
Tekniseen apuun myönnettävä tuki on perustamissopimuksen
87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti yhteismarkkinoille
soveltuvaa ja vapautettu perustamissopimuksen 88 artiklan 3
kohdan mukaisesta ilmoitusvelvollisuudesta edellyttäen, että:

a) tuki täyttää asetuksen (EY) N:o 1198/2006 46 artiklan 2 ja 3
kohdan edellytykset; ja

b) tuen määrä tukiekvivalenttina ilmaistuna ei ylitä tällaiselle
tuelle asetuksen (EY) N:o 1198/2006 liitteessä II vahvistettua
julkisen rahoitusosuuden sallittua enimmäistasoa.

24 artikla
Direktiivin 2003/96/EY mukaiset verovapautukset
1.
Koko kalastusalaan sovellettavat verovapautukset, joita jä
senvaltiot toteuttavat direktiivin 2003/96/EY 14 artiklan mukai
sesti, ovat, siinä määrin kuin ne ovat valtiontukea, yhteismark
kinoille soveltuvia ja vapautettuja perustamissopimuksen 88 ar
tiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvelvollisuudesta.

2.
Verovapautusten muodossa myönnettävät ympäristönsuo
jelutuet tai sisävesikalastukseen ja kalaviljelyyn sovellettavat ve
ronalennukset, joita jäsenvaltiot ottavat käyttöön direktiivin
2003/96/EY 15 artiklan mukaisesti, ovat yhteismarkkinoille so
veltuvia ja vapautettuja perustamissopimuksen 88 artiklan 3
kohdan mukaisesta ilmoitusvelvollisuudesta edellyttäen, että ne
myönnetään enintään 10 vuodeksi. Tämän 10-vuotisjakson jäl

Komissio julkaisee jäsenvaltioiden 1 kohdan nojalla toimittamat
yhteenvedot Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja komission
verkkosivustolla.

2.
Kun tämän asetuksen nojalla poikkeuksen saanut tukioh
jelma tulee voimaan tai tapauskohtaista tukea myönnetään, ky
seisen jäsenvaltion on julkaistava internetissä kyseisen tukitoi
menpiteen koko teksti ja ilmoitettava kyseisen tuen myöntämis
perusteet ja -edellytykset sekä tuen myöntävän viranomaisen
nimi. Kyseisen jäsenvaltion on varmistettava, että tukitoimenpi
teen koko teksti on saatavilla internetissä tukitoimenpiteen voi
massaoloajan. Kyseisen jäsenvaltion 1 kohdan nojalla toimitta
miin yhteenvetotietoihin on sisällyttävä internet-osoite, joka joh
taa suoraan tukitoimenpiteen koko tekstiin. Internet-osoite on
sisällytettävä myös 4 kohdan mukaisesti toimitettavaan vuosi
kertomukseen.

3.
Kun tämän asetuksen nojalla poikkeuksen saanut yksittäi
nen tuki myönnetään, lukuun ottamatta verotoimenpiteiden
muodossa myönnettävää tukea, tuen myöntämistä koskevaan
säädökseen on sisällyttävä nimenomainen viittaus tämän asetuk
sen erityissäännöksiin, joihin kyseinen säädös liittyy, kansalli
seen lainsäädäntöön, jolla tämän asetuksen asiaankuuluvien
säännösten noudattaminen varmistetaan, sekä 2 kohdassa tar
koitettuun internet-osoitteeseen.

4.
Jäsenvaltioiden on komission asetuksen (EY) N:o
794/2004 (1) III luvun mukaisesti laadittava sähköisessä muo
dossa oleva kertomus tämän asetuksen soveltamisesta kultakin
kokonaiselta vuodelta tai sen osalta, jonka aikana tätä asetusta
sovelletaan.
(1) EUVL L 140, 30.4.2004, s. 1.
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5.
Jäsenvaltioiden on säilytettävä yksityiskohtaiset asiakirjat
kustakin tapauskohtaisesta tuesta tai yksittäisestä tuesta, joka
myönnetään sellaisessa tukiohjelmassa, jolle myönnetään poik
keus tämän asetuksen nojalla. Asiakirja-aineistoon on sisällytet
tävä kaikki tarvittavat tiedot, joiden perusteella voidaan vahvis
taa, että tässä asetuksessa säädetyt edellytykset täyttyvät, mukaan
lukien tiedot kaikkien niiden yritysten asemasta, joiden oikeus
tukeen tai lisään riippuu siitä, katsotaanko niiden olevan ase
maltaan pk-yrityksiä, tiedot tuen kannustavasta vaikutuksesta
sekä tiedot, joiden perusteella voidaan selvittää tukikelpoisten
kustannusten tarkka määrä tätä asetusta sovellettaessa.
6.
Yksittäistä tukea koskevat asiakirjat on säilytettävä kym
menen vuoden ajan lukien päivästä, jona tuki myönnettiin. Tu
kiohjelmaa koskevat asiakirjat on säilytettävä kymmenen vuo
den ajan lukien päivästä, jona kyseisestä ohjelmasta myönnettiin
viimeisen kerran tukea.
7.
Komissio valvoo säännöllisesti tukitoimenpiteitä, jotka on
annettu sille tiedoksi 1 kohdan nojalla.
8.
Kyseisen jäsenvaltion on toimitettava kirjallisen pyynnön
perusteella komissiolle pyynnössä asetettavan määräajan ku
luessa kaikki tiedot, jotka komissio katsoo tarvitsevansa voidak
seen valvoa tämän asetuksen soveltamista.
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26 artikla
Siirtymäsäännökset
1.
Ilmoitukset, joiden käsittely on kesken tämän asetuksen
tullessa voimaan, on arvioitava tämän asetuksen nojalla. Jos
tämän asetuksen edellytykset eivät täyty, komissio tarkastelee
käsiteltävinä olevia ilmoituksia kalastusalan suuntaviivojen mu
kaisesti.
Tuki, joka on ilmoitettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa
tai myönnetty ennen kyseistä päivämäärää ilman komission lu
paa ja perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdassa määrätyn
ilmoitusvelvollisuuden vastaisesti, on perustamissopimuksen
87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti yhteismarkkinoille
soveltuvaa ja vapautettu, jos se täyttää tämän asetuksen 3 artik
lassa säädetyt edellytykset, lukuun ottamatta vaatimusta viitata
tähän asetukseen ja komission tunnistenumeroon. Komissio tar
kastelee tukia, jotka eivät täytä kyseisiä edellytyksiä, asiaa kos
kevien puitteiden, suuntaviivojen ja tiedonantojen mukaisesti.
2.
Tämän asetuksen nojalla poikkeuksen saaneisiin tukiohjel
miin sovelletaan edelleen poikkeusta kuuden kuukauden siirty
mäkauden ajan 27 artiklan toisessa kohdassa säädetystä päivä
määrästä laskettuna.
27 artikla

Jos kyseisiä tietoja ei toimiteta määräajassa tai yhteisesti sovi
tussa ajassa, komissio lähettää jäsenvaltiolle muistutuksen, jossa
ilmoitetaan uusi määräaika tietojen toimittamiselle. Jos kyseinen
jäsenvaltio ei muistutuksesta huolimatta toimita pyydettyjä tie
toja, komissio voi annettuaan kyseiselle jäsenvaltiolle mahdolli
suuden ilmaista näkemyksensä asiasta tehdä päätöksen, jossa
todetaan, että kaikki ohjelman perusteella tulevaisuudessa toteu
tettavat yksittäiset tukitoimenpiteet on ilmoitettava komissiolle.

Voimaantulo ja soveltaminen
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa leh
dessä.
Sitä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2013.

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

Tehty Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 2008.
Komission puolesta
Joe BORG

Komission jäsen
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LIITE I
Malli, jonka mukainen tiivistelmä on toimitettava aina otettaessa käyttöön tämän asetuksen nojalla poikkeuksen
saanut tukijärjestelmä ja myönnettäessä tämän asetuksen nojalla poikkeuksen saanutta, tukijärjestelmiin
sisältymätöntä tapauskohtaista tukea
1. Jäsenvaltio:
2. Tuen myöntävä alue/viranomainen:
3. Tukiohjelman nimike tai tapauskohtaista tukea saaneen yrityksen nimi:
4. Oikeusperusta:
5. Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn tapauskohtaisen tuen kokonaismäärä:
6. Tuen enimmäisintensiteetti:
7. Täytäntöönpanopäivä:
8. Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto (enintään 30. kesäkuuta 2014 saakka); ilmoitetaan:
— ohjelmassa: päivämäärä, johon asti tukea voidaan myöntää:
— jos kyseessä on tapauskohtainen tuki: viimeisen tukierän arvioitu maksupäivä:
9. Tuen tarkoitus:
10. Ilmoitetaan käytetty artikla (8–24 artiklasta):
11. Kyseessä oleva toiminta:
12. Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:
13. Internet-osoite, josta löytyy tukiohjelman koko teksti tai perusteet ja edellytykset, joilla tapauskohtainen tuki voidaan
myöntää tukiohjelman ulkopuolella:
14. Perustelut: ilmoitetaan, miksi valtiontukijärjestelmä on otettu käyttöön Euroopan kalatalousrahaston tuen sijaan:
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LIITE II
Komissiolle toimitettavan määräaikaiskertomuksen malli
Neuvoston asetuksen (EY) N:o 994/98 nojalla annetuissa ryhmäpoikkeusasetuksissa tarkoitetun ilmoitusvelvollisuutensa
täyttämiseksi jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle seuraavat tiedot kaikista tämän asetuksen soveltamisalaan kuu
luvista tukitoimenpiteistä sähköisessä muodossa komission jäsenvaltioille toimittaman mallin mukaisesti.
1. Jäsenvaltio:
2. Nimike:
3. Tuen numero:
4. Päättymisvuosi:
5. Tuen tarkoitus:
6. Tuensaajien määrä:
7. Tukiluokka (esim. suora avustus, halpakorkoinen laina):
8. Vuosittaiset kokonaismenot:
9. Huomautuksia:
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