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KOMISSION ASETUS (EU) N:o 651/2014,
annettu 17 päivänä kesäkuuta 2014,
tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi
perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
SISÄLLYSLUETTELO
I LUKU.

Yhteiset säännökset

II LUKU.

Valvonta

III LUKU.

Eri tukimuotoja koskevat säännökset

1. jakso —

Alueellinen tuki

2. jakso —

PK-yrityksille myönnettävä tuki

3. jakso —

PK-yrityksille rahoituksensaantiin myönnettävä tuki

4. jakso —

Tutkimus- ja kehityshankkeisiin myönnettävä tuki

5. jakso —

Koulutustuki

6. jakso —

EPÄEDULLISESSA ASEMASSA OLEVIEN JA
ALENTUNEESTI TYÖKYKYISTEN TYÖNTEKIJÖI
DEN HYVÄKSI MYÖNNETTÄVÄ TUKI

7. jakso —

Ympäristönsuojeluun myönnettävä tuki

8. jakso —

TUKI TIETTYJEN LUONNONMULLISTUSTEN AI
HEUTTAMAN VAHINGON KORVAAMISEKSI

9. jakso —

SOSIAALINEN KULJETUSTUKI SYRJÄISTEN
ALUEIDEN ASUKKAIDEN HYVÄKSI

10. jakso —

TUKI LAAJAKAISTAINFRASTRUKTUUREILLE

11. jakso —

TUKI KULTTUURIN JA KULTTUURIPERINNÖN
EDISTÄMISEEN

12. jakso —

Tuki urheiluinfrastruktuureille ja monikäyttöisille va
paa-ajan infrastruktuureille

13. jakso —

TUKI PAIKALLISILLE INFRASTRUKTUUREILLE

14. jakso —

TUKI ALUEELLISILLE LENTOASEMILLE

15. jakso —

TUKI SATAMILLE

IV LUKU.

Loppusäännökset

02014R0651 — FI — 10.07.2017 — 001.004 — 3
▼B
I LUKU
YHTEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla
Soveltamisala
1.

Tätä asetusta sovelletaan seuraaviin tukimuotoihin:

a) alueellinen tuki;
b) pk-yrityksille myönnettävä investointituki, toimintatuki ja tuki pkyritysten rahoituksensaantiin;
c) ympäristönsuojeluun myönnettävä tuki;
d) tutkimus- ja kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävä
tuki;
e) koulutustuki;
f) epäedullisessa asemassa olevien tai alentuneesti työkykyisten työn
tekijöiden työhönottoon ja työllistämiseen myönnettävä tuki;
g) tuki tiettyjen luonnonmullistusten aiheuttaman vahingon korvaa
miseksi;
h) sosiaalinen kuljetustuki syrjäisten seutujen asukkaiden hyväksi;
i) tuki laajakaistainfrastruktuureille;
j) tuki kulttuurin ja kulttuuriperinnön edistämiseen;
▼M1
k) tuki urheiluinfrastruktuurille ja monikäyttöiselle vapaa-ajan infrast
ruktuurille;
l) tuki paikallisille infrastruktuureille;
m) tuki alueellisille lentoasemille; ja
n) tuki satamille.
▼B
2.

Tätä asetusta ei sovelleta seuraaviin:

a) tämän asetuksen III luvun 1 jakson (lukuun ottamatta 15 artiklaa), 2,
3, 4 ja 7 jakson (lukuun ottamatta 44 artiklaa) sekä 10 jakson mu
kaiset ohjelmat, jos keskimääräinen vuotuinen valtiontukibudjetti on
yli 150 miljoonaa euroa, kuuden kuukauden jälkeen niiden voimaan
tulosta. Komissio voi päättää, että tämän asetuksen soveltamista täl
laisiin tukiohjelmiin jatketaan pitempään, arvioituaan asiaankuuluvan
arviointisuunnitelman, jonka jäsenvaltio on ilmoittanut komissiolle
20 työpäivän kuluessa ohjelman voimaantulosta;
b) kaikki 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen ohjelmien
muutokset, lukuun ottamatta muutoksia, jotka eivät voi vaikuttaa
tukiohjelman soveltuvuuteen sisämarkkinoille tämän asetuksen no
jalla tai eivät voi merkittävästi vaikuttaa hyväksytyn arviointisuunni
telman sisältöön;
c) kolmansiin maihin tai jäsenvaltioihin suuntautuvaan vientiin liitty
vään toimintaan myönnettävä tuki eli tuki, joka on suoraan sidok
sissa vientimääriin, jakeluverkon perustamiseen ja toimintaan tai
muihin vientitoimintaan liittyviin juokseviin kustannuksiin;
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d) tuki, jolla suositaan kotimaisia tuotteita tuontituotteiden kustannuk
sella.

3.

►M1 Tätä asetusta ei sovelleta seuraaviin:

a) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1379/2013 (1)
soveltamisalaan kuuluva kalastus- ja vesiviljelyalalla myönnettävä tuki
lukuun ottamatta koulutustukea, pk-yritysten rahoituksensaantiin
myönnettävää tukea, tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävää tukea,
pk-yritysten innovaatiotukea, epäedullisessa asemassa olevien ja alen
tuneesti työkykyisten työntekijöiden hyväksi myönnettävää tukea, alu
eellista investointitukea syrjäisimmillä alueilla ja alueellisia toiminta
tukiohjelmia;

b) maatalouden alkutuotannon alalla myönnettävä tuki lukuun ottamatta
alueellista investointitukea syrjäisimmillä alueilla, alueellisia toimin
tatukiohjelmia, pk-yrityksille konsulttipalveluihin myönnettävää tu
kea, riskirahoitustukea, tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävää tu
kea, pk-yrityksille myönnettävää innovaatiotukea, ympäristötukea,
koulutustukea ja epäedullisessa asemassa olevien ja alentuneesti työ
kykyisten työntekijöiden hyväksi myönnettävää tukea;

c) maataloustuotteiden jalostuksen ja markkinoille saattamisen alalla
myönnettävä tuki seuraavissa tapauksissa:

i) kun tuen määrä on vahvistettu alkutuottajilta ostettujen tai kyseis
ten yritysten kaupan pitämien tuotteiden hinnan tai määrän mu
kaan;

ii) kun tuen ehtona on, että sen pitää siirtyä osittain tai kokonaan
alkutuottajille;

d) neuvoston päätöksen 2010/787/EU (2) soveltamisalaan kuuluva tuki
kilpailukyvyttömien kivihiilikaivosten sulkemisen helpottamiseksi;

e) 13 artiklassa tarkoitetut alueellisen tuen muodot. ◄

Jos yritys toimii ensimmäisen alakohdan a, b tai c alakohdassa tarkoi
tetuilla soveltamisalan ulkopuolelle jätetyillä aloilla ja aloilla, jotka kuu
luvat tämän asetuksen soveltamisalaan, tätä asetusta sovelletaan jälkim
mäisiä aloja tai toimintoja varten myönnettyyn tukeen edellyttäen, että
jäsenvaltiot varmistavat tarkoituksenmukaisin keinoin, kuten eriyttämällä
toiminnot tai kustannukset, että soveltamisalan ulkopuolelle jätetyillä
aloilla harjoitettavat toiminnot eivät hyödy tämän asetuksen mukaisesti
myönnetystä tuesta.
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1379/2013, annettu
11 päivänä joulukuuta 2013, kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä mark
kinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1184/2006 ja (EY) N:o
1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 ku
moamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 1).
(2) Neuvoston päätös 2010/787/EU, annettu 10 päivänä joulukuuta 2010, kilpai
lukyvyttömien kivihiilikaivosten sulkemisen helpottamiseksi annettavasta val
tiontuesta (EUVL L 336, 21.12.2010, s. 24).
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4.

Tätä asetusta ei sovelleta seuraaviin:

▼M1
a) tukiohjelmat, joissa ei nimenomaisesti suljeta pois yksittäisen tuen
maksamista yritykselle, jolle on annettu sellaiseen komission aikai
sempaan päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys, jossa
saman jäsenvaltion myöntämä tuki on julistettu sääntöjenvastaiseksi
ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi, lukuun ottamatta tukiohjelmia
tiettyjen luonnonmullistusten aiheuttaman vahingon korvaamiseksi;
▼B
b) tapauskohtainen tuki a alakohdassa tarkoitetulle yritykselle;
▼M1
c) tuki vaikeuksissa oleville yrityksille, lukuun ottamatta tukiohjelmia
tiettyjen luonnonmullistusten aiheuttaman vahingon korvaamiseksi,
käynnistystukiohjelmia ja alueellisia toimintatukiohjelmia, jos kysei
sissä tukiohjelmissa ei kohdella vaikeuksissa olevia yrityksiä muita
yrityksiä suotuisammin.
▼B
5.
Tätä asetusta ei sovelleta valtiontukitoimenpiteisiin, jotka ovat nii
hin liittyvien ehtojen vuoksi tai niiden rahoitustavan vuoksi unionin
oikeuden vastaisia, erityisesti
a) tukitoimenpiteet, joissa tuen myöntämisen ehtona on, että tuensaa
jalla on oltava päätoimipaikka kyseisessä jäsenvaltiossa tai että sen
on oltava pääasiallisesti sijoittautunut kyseiseen jäsenvaltioon; vaa
timus, jonka mukaan tuensaajalla on oltava tuen maksamisajankoh
tana toimipaikka tai sivuliike tuen myöntävässä jäsenvaltiossa, on
kuitenkin sallittu;
b) tukitoimenpiteet, joissa tuen myöntämisen ehtona on, että tuensaajan
on käytettävä kotimaassa tuotettuja tuotteita tai kotimaisia palveluja;
c) tukitoimenpiteet, joissa rajoitetaan tuensaajien mahdollisuutta hyö
dyntää tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin tuloksia toisissa jä
senvaltioissa.
2 artikla
Määritelmät
Tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:
1.

’tuella’ tarkoitetaan toimenpiteitä, jotka täyttävät kaikki perusso
pimuksen 107 artiklan 1 kohdassa määrätyt perusteet;

2.

’pienillä ja keskisuurilla yrityksillä’ tai ’pk-yrityksillä’ tarkoite
taan yrityksiä, jotka täyttävät liitteen I mukaiset perusteet;

3.

’alentuneesti työkykyisellä työntekijällä’ tarkoitetaan henkilöä,
a) joka on tunnustettu alentuneesti työkykyiseksi työntekijäksi
kansallisessa lainsäädännössä; tai
b) jolla on pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai ais
teihin liittyvä vamma, joka yhdessä erilaisten esteiden kanssa
voi estää hänen täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa
työympäristöön yhdenvertaisesti muiden työntekijöiden kans
sa;

4.

’epäedullisessa asemassa olevalla työntekijällä’ tarkoitetaan hen
kilöä,
a) joka ei ole ollut vakinaisessa ansiotyössä kuuden viimeksi
kuluneen kuukauden aikana; tai
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b) joka on 15–24-vuotias; tai
c) jolla ei ole keskiasteen koulutusta eikä ammatillista pätevyyttä
(kansainvälinen koulutusluokitus 3) tai joka on päättänyt täy
sipäiväisen opiskelun enintään kaksi vuotta sitten ja joka ei
aikaisemmin ole saanut ensimmäistä vakinaista palkallista työ
paikkaansa; tai
d) joka on yli 50-vuotias; tai
e) joka on yksin elävä aikuinen, jolla on vähintään yksi huollet
tava; tai
f) joka työskentelee jäsenvaltiossa sellaisella alalla tai sellaisessa
ammatissa, jonka sukupuolijakauman epätasapaino on vähin
tään 25 prosenttia suurempi kuin keskimääräinen sukupuolija
kauman epätasapaino kaikilla elinkeinoelämän aloilla kysei
sessä jäsenvaltiossa, ja kuuluu tähän aliedustettuun sukupuoli
ryhmään; tai
g) joka kuuluu jäsenvaltion etniseen vähemmistöön ja joka tar
vitsee kieli- tai ammatillista koulutusta tai työkokemusta, jotta
hänen mahdollisuutensa vakituisen työpaikan saamiseen para
nevat;
5.

’kuljetuksella’ tarkoitetaan matkustajien kuljettamista ilma-aluk
sella, meriteitse, maanteitse, rautateitse ja sisävesitse tai rahdin
kuljetuspalvelujen tarjoamista toisen lukuun;

6.

’kuljetuskustannuksilla’ tarkoitetaan kustannuksia, jotka tuensaaja
on käytännössä maksanut toisen lukuun suoritettavista kuljetuk
sista matkaa kohden ja joita ovat:
a) rahtimaksut, käsittelykustannukset ja tilapäisen varastoinnin
kustannukset edellyttäen, että ne liittyvät kyseiseen matkaan;
b) rahtiin sovellettavat vakuutuskustannukset;
c) rahdista ja soveltuvin osin kantavuudesta perityt verot, tullit tai
maksut sekä lähtö- että määräpaikassa; ja
d) vaarattomuutta ja turvallisuutta koskevan valvonnan kustan
nukset, kohonneista polttoainekustannuksista aiheutuvat lisä
maksut;

7.

’syrjäisillä alueilla’ tarkoitetaan syrjäisimpiä alueita, Maltaa, Kyp
rosta, Ceutaa ja Melillaa, sekä saaria, jotka ovat osa jonkin jäsen
valtion aluetta, ja harvaan asuttuja alueita;

8.

’maataloustuotteiden kaupan pitämisellä’ tarkoitetaan tavaran pi
tämistä tai esille panemista myyntiä varten, myytäväksi tarjoamis
ta, toimittamista tai muulla tavoin markkinoille saattamista lukuun
ottamatta ensimyyntiä jälleenmyyjille tai jatkojalostajille alkutuot
tajan toimesta tai tuotteen valmistamista tällaista ensimyyntiä var
ten; alkutuottajan suorittama tuotteen myynti loppukäyttäjälle kat
sotaan kaupan pitämiseksi, jos se tapahtuu erillisissä, kyseiseen
tarkoitukseen varatuissa tiloissa;

9.

’maatalouden alkutuotannolla’ tarkoitetaan perussopimuksen liit
teessä I lueteltujen maaperän ja kotieläintuotannon tuotteiden tuo
tantoa toteuttamatta muita näiden tuotteiden luonnetta muuttavia
toimia;

10.

’maataloustuotteiden jalostamisella’ tarkoitetaan maataloustuot
teen käsittelyä niin, että myös käsittelyn tuloksena saatava tuote
on maataloustuote, lukuun ottamatta maatilatoimintaa, joka on
tarpeen eläin- tai kasvituotteen valmistamiseksi ensimyyntiä var
ten;

02014R0651 — FI — 10.07.2017 — 001.004 — 7
▼B
11.

’maataloustuotteella’ tarkoitetaan perussopimuksen liitteessä I lue
teltuja tuotteita, lukuun ottamatta 11 päivänä joulukuuta 2013
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o
1379/2013 liitteessä I lueteltuja kalastus- ja vesiviljelyalan tuot
teita;

12.

’syrjäisimmillä alueilla’ tarkoitetaan perussopimuksen 349 artik
lassa määriteltyjä alueita. Eurooppa-neuvoston päätöksen
2010/718/EU mukaisesti Saint-Barthélemy lakkasi olemasta syr
jäisin alue 1 päivänä tammikuuta 2012. Eurooppa-neuvoston pää
töksen 2012/419/EU mukaisesti Mayottesta tuli syrjäisin alue
1 päivänä tammikuuta 2014;

13.

’kivihiilellä’ tarkoitetaan Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan
talouskomission kansainvälisessä hiililuokitusjärjestelmässä mää
riteltyihin ja kilpailukyvyttömien kivihiilikaivosten sulkemisen
helpottamiseksi annettavasta valtiontuesta 10 päivänä joulukuuta
2010 annetussa neuvoston päätöksessä (1) selvennettyihin luokkiin
A ja B kuuluvaa korkean, keskitason ja alhaisen laatuluokan
kivihiiltä;

14.

’yksittäisellä tuella’ tarkoitetaan
i) tapauskohtaista tukea; ja
ii) tukiohjelman perusteella yksittäisille tuensaajille myönnettävää
tukea;

15.

’tukiohjelmalla’ tarkoitetaan säädöstä, jonka perusteella yksittäisiä
tukia voidaan muita täytäntöönpanotoimenpiteitä vaatimatta
myöntää yrityksille, jotka määritellään säädöksessä yleisesti ja
käsitteellisesti, sekä säädöstä, jonka perusteella tiettyyn hankkee
seen liittymätöntä tukea voidaan myöntää yhdelle tai useammalle
yritykselle toistaiseksi ja/tai rajoittamaton määrä;

16.

’arviointisuunnitelmalla’ tarkoitetaan asiakirjaa, joka sisältää vä
hintään seuraavat vähimmäisosat: arvioitavan tukiohjelman tavoit
teet, arviointikysymykset, tulosindikaattorit, arvioinnin suunniteltu
suorittamismenetelmä, tiedonkeruuta koskevat vaatimukset, arvi
oinnin ehdotettu ajoitus, mukaan lukien lopullisen arviointikerto
muksen jättämispäivä, arvioinnin suorittavan riippumattoman eli
men kuvaus tai kriteerit, joita käytetään sen valinnassa, ja yksi
tyiskohtaiset säännöt, joilla varmistetaan arvioinnin julkistaminen;

17.

’tapauskohtaisella tuella’ tarkoitetaan tukea, jota ei myönnetä tu
kiohjelman perusteella;

18.

’vaikeuksissa olevalla yrityksellä’ tarkoitetaan yritystä, jonka ta
pauksessa vähintään yksi seuraavista olosuhteista on olemassa:
a) On kyse yhtiöstä, jonka osakkaiden vastuu on rajattu (ja joka ei
ole alle kolme vuotta olemassa ollut pk-yritys, tai kun on kyse
kelpoisuudesta riskirahoitustukeen, pk-yritys, jonka toteutta
masta ensimyynnistä markkinoilla on alle seitsemän vuotta ja
joka on oikeutettu riskirahoitukseen valitun rahoituksen välittä
jän due diligence -prosessin jälkeen), ja joka on menettänyt yli
puolet merkitystä osakepääomastaan kertyneiden tappioiden
vuoksi. Näin on silloin, kun kertyneiden tappioiden vähentämi
nen rahastoista (ja kaikista muista yhtiön omiin varoihin taval
lisesti luettavista eristä) johtaa negatiiviseen tulokseen, joka on

(1) EUVL L 336, 21.12.2010, s. 24.
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suurempi kuin puolet merkitystä osakepääomasta. Tässä sään
nöksessä ’yhtiöllä, jonka osakkaiden vastuu on rajattu’, tarkoi
tetaan erityisesti direktiivin 2013/34/EU (1) liitteessä I mainittuja
yritysmuotoja ja ’osakepääoma’ sisältää tarvittaessa emissiovoi
tot.
b) On kyse yhtiöstä, jossa ainakaan joidenkin osakkaiden vas
tuuta yhtiön velasta ei ole rajattu (ja joka ei ole alle kolme
vuotta olemassa ollut pk-yritys, tai kun on kyse kelpoisuudesta
riskirahoitustukeen, pk-yritys, jonka toteuttamasta ensimyyn
nistä markkinoilla on alle seitsemän vuotta ja joka on oike
utettu riskirahoitukseen valitun rahoituksen välittäjän due dili
gence -prosessin jälkeen), ja joka on menettänyt yli puolet
tilinpäätöksen mukaisista omista varoistaan kertyneiden tappi
oiden vuoksi. Tässä säännöksessä ’yhtiöllä, jossa ainakaan
joidenkin osakkaiden vastuuta yhtiön velasta ei ole rajattu’,
tarkoitetaan erityisesti direktiivin 2013/34/EU liitteessä II mai
nittuja yritysmuotoja.
c) Yritys on asetettu yleistäytäntöönpanomenettelyyn maksuky
vyttömyyden vuoksi tai täyttää kansallisessa lainsäädännössä
vahvistetut edellytykset yleistäytäntöönpanomenettelyyn aset
tamiselle velkojien pyynnöstä.
d) Yritys on saanut pelastamistukea eikä ole vielä maksanut lai
naa takaisin tai lopettanut takausta, tai on saanut rakenneuu
distustukea ja on vielä rakenneuudistussuunnitelman kohteena.
e) On kyse yrityksestä, joka ei ole pk-yritys, ja kahden viime
vuoden ajan:
1) yrityksen velkaantumisaste on ollut yli 7,5 ja
2) yrityksen käyttökatteen (EBITDA) suhde nettorahoitusku
luihin on ollut alle 1,0.
19.

’varojen käytön aluesidonnaisuudella’ tarkoitetaan tuen myöntä
vän viranomaisen tuensaajille asettamia velvoitteita, joiden mu
kaan tietyllä alueella on käytettävä varoja tietty vähimmäismäärä
ja/tai harjoitettava tuotantotoimintaa tietyllä vähimmäistasolla;

20.

’mukautetulla tuen määrällä’ tarkoitetaan suuren investointihank
keen sallitun tuen enimmäismäärää, joka määritetään seuraavan
laskentakaavan avulla:
tuen enimmäismäärä = R × (A + 0,50 × B + 0 × C)
jossa R on kyseisellä alueella sovellettava tuen enimmäisintensi
teetti, joka on vahvistettu hyväksytyssä aluetukikartassa ja on
voimassa tuen myöntämispäivänä, lukuun ottamatta pk-yritysten
tuki-intensiteetin lisäystä; A on ensimmäiset 50 miljoonaa euroa
tukikelpoisista kustannuksista, B on 50 miljoonan euron ja 100
miljoonan euron väliin jäävä osa tukikelpoisista kustannuksista ja
C on tukikelpoisten kustannusten 100 miljoonan euron ylittävä
osa;

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/34/EU, annettu 26 päivänä
kesäkuuta 2013, tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilin
päätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista, Euroopan parlamentin ja neu
voston direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivien
78/660/ETY ja 83/349/ETY kumoamisesta.
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21.

’takaisinmaksettavalla ennakolla’ tarkoitetaan hankkeeseen myön
nettyä lainaa, joka maksetaan yhdessä tai useammassa erässä ja
jonka takaisinmaksuehdot riippuvat hankkeen tuloksista;

22.

’bruttoavustusekvivalentilla’ tarkoitetaan tuen määrää, jos se olisi
myönnetty tuensaajalle avustuksena, ennen verojen tai muiden
maksujen vähentämistä;

23.

’töiden alkamisella’ tarkoitetaan joko investointiin liittyvien ra
kennustöiden alkamista tai ensimmäistä laillisesti velvoittavaa si
toumusta tilata laitteita tai muuta sitoumusta, joka tekee investoin
nista peruuttamattoman, riippuen siitä, kumpi tapahtuu aikaisem
min. Maan ostoa ja valmistelutöitä, kuten lupien hankkimista ja
toteutettavuustutkimusten tekemistä, ei katsota töiden alkamiseksi.
Yrityskaupoissa ’töiden alkamisella’ tarkoitetaan hankittuun toi
mipaikkaan suoraan liittyvien omaisuuserien hankintahetkeä;

24.

’suurilla yrityksillä’ tarkoitetaan yrityksiä, jotka eivät täytä liitteen
I mukaisia perusteita;

25.

’myöhemmin käyttöön otettavalla verojärjestelmällä’ tarkoitetaan
järjestelmää, joka on aikaisemman veroetuuksiin perustuvan jär
jestelmän muutettu versio ja jolla korvataan se;

26.

’tuki-intensiteetillä’ tarkoitetaan tuen bruttomäärää ilmaistuna pro
sentteina tukikelpoisista kustannuksista ennen verojen tai muiden
maksujen vähentämistä;

27.

’tukialueilla’ tarkoitetaan perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan
a ja c alakohtaa soveltaen kaudeksi 1.7.2014–31.12.2020 hyväk
sytyssä aluetukikartassa nimettyjä alueita;

28.

’tuen myöntämispäivällä’ tarkoitetaan päivää, jolloin tuensaajalle
myönnetään laillinen oikeus tuensaantiin asiaan sovellettavan kan
sallisen lainsäädännön nojalla;

29.

’aineellisella omaisuudella’ tarkoitetaan maa-alueita, rakennuksia
ja laitoksia sekä koneita ja laitteita;

30.

’aineettomalla omaisuudella’ tarkoitetaan omaisuutta, jolla ei ole
fyysistä tai taloudellista ilmentymää, kuten patentteja, lisenssejä,
taitotietoa tai muuta henkistä omaisuutta;

31.

’palkkakustannuksilla’ tarkoitetaan tuensaajan todellisuudessa
maksamaa kokonaissummaa kyseisen työpaikan osalta; kustan
nuksiin sisältyvät tietyltä ajalta bruttopalkka (ennen veroja) ja
pakolliset maksut, kuten sosiaaliturvamaksut sekä lasten ja van
hempien hoitokustannukset;

32.

’työntekijöiden nettomäärän lisäyksellä’ tarkoitetaan kyseisen toi
mipaikan työntekijöiden nettomäärän lisääntymistä verrattuna tie
tyn jakson keskiarvoon; kaikki kyseisellä jaksolla menetetyt toi
met on tämän vuoksi vähennettävä ja palveluksessa olevan koko
aikatyötä, osa-aikatyötä ja kausityötä tekevän henkilöstön määrä
on laskettava vuosityöyksiköiden murto-osina;

33.

’erityisinfrastruktuurilla’ tarkoitetaan infrastruktuuria, joka on ra
kennettu ennakolta yksilöitävissä olevalle yritykselle (yrityksille)
ja räätälöity sen tarpeisiin;
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34.

’rahoituksen välittäjällä’ tarkoitetaan mitä tahansa rahoituslaitosta
sen muodosta ja omistuksesta riippumatta, myös rahastojen rahas
toa, pääomasijoitusrahastoja, julkisia sijoitusrahastoja, pankkeja,
mikrorahoituslaitoksia ja takauslaitoksia;

35.

’matkalla’ tarkoitetaan tavaroiden siirtämistä lähtöpaikasta mää
räpaikkaan, mukaan lukien mahdolliset välivaiheet kyseisessä jä
senvaltiossa tai sen ulkopuolella, yhtä tai useampaa kuljetusväli
nettä käyttäen;

36.

’kohtuullisella tuotolla’ tarkoitetaan odotettua tuottoa, joka vastaa
riskioikaistua diskonttokorkoa, jossa otetaan huomioon hankkee
seen liittyvän riskin taso ja yksityisten sijoittajien suunnitteleman
pääomasijoituksen suuruus;

37.

’kokonaisrahoituksella’ tarkoitetaan tukikelpoiseen yritykseen tai
hankkeeseen tämän asetuksen 3 jakson tai 16 tai 39 artiklan no
jalla tehdyn sijoituksen kokonaismäärää lukuun ottamatta täysin
yksityisiä sijoituksia, jotka tehdään markkinaehdoin ja jotka eivät
kuulu kyseessä olevan valtiontukitoimenpiteen piiriin;

38.

’tarjouskilpailulla’ tarkoitetaan syrjimätöntä tarjouskilpailua, jo
hon osallistuu riittävä määrä yrityksiä ja jossa tuki myönnetään
joko tarjouksentekijän tekemän alkuperäisen tarjouksen tai selvi
tyshinnan perusteella. Lisäksi tarjouskilpailuun liittyvä talousarvio
tai määrä on siinä mielessä tiukasti rajoitettu, että se johtaa tilan
teeseen, jossa kaikki osallistujat eivät voi saada tukea;

39.

’liikevoitolla’ tarkoitetaan investoinnin diskontattujen tuottojen ja
diskontattujen toimintakustannusten välistä eroa investoinnin ta
loudellisena pitoaikana, jos tämä ero on positiivinen. Toiminta
kustannuksiin sisältyvät muun muassa henkilöstökustannukset,
materiaalit, sopimusperusteiset palvelut, viestintä-, energia-, huol
to-, vuokra- ja hallintokustannukset, mutta niihin eivät sisälly
poisto- ja rahoituskustannukset, jos ne on katettu investointituella.
Tulojen ja toimintakustannusten diskonttaaminen asianmukaisella
diskonttokorolla mahdollistaa kohtuullisen voiton tekemisen.

▼M1

▼B
Alueelliseen tukeen sovellettavat määritelmät
40.

Määritelmiä, joita sovelletaan laajakaistainfrastruktuureille myön
nettävään tukeen (10 jakso), sovelletaan asiaa koskeviin aluetuki
säännöksiin.

41.

’alueellisella investointituella’ tarkoitetaan alueellista tukea, joka
myönnetään alkuinvestointiin tai alkuinvestointiin uuteen talou
delliseen toimintaan;

42.

’alueellisella toimintatuella’ tarkoitetaan tukea, jolla vähennetään
yrityksen juoksevia kustannuksia. Niihin sisältyvät sellaiset kus
tannusryhmät kuin henkilöstökustannukset, materiaalit, sopimus
perusteiset palvelut, viestintä-, energia-, huolto-, vuokra- ja hal
lintokustannukset, mutta niihin eivät sisälly poisto- ja rahoituskus
tannukset, jos ne on sisällytetty tukikelpoisiin kustannuksiin in
vestointitukea myönnettäessä;

▼M1
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43.

’teräsalalla’ tarkoitetaan toimintaa, joka liittyy vähintään yhtä seu
raavista tuotteista koskevaan tuotantoon:
a) harkkorauta ja ferroseokset:
harkkorauta teräksen valmistukseen, metallivalimoissa käytet
tävä ja muu harkkorauta, peilirauta ja runsashiilinen rautaman
gaani, lukuun ottamatta muita rautaseoksia;
b) tuotteet alkumuodossa tai välituotteena rautaa, tavallista terästä
tai erikoisterästä:
sula teräs, myös valanteina, myös taottavaksi tarkoitetut har
kot, puolivalmisteet kuten tankoteelmät, billetit ja laattateel
mät, levyaihiot, tinalevyaihiot, kuumavalssatut levyainekset
keloina, lukuun ottamatta sulan teräksen valmistusta pienistä
ja keskisuurista sulatoista peräisin olevasta valuteräksestä;
c) raudasta, tavallisesta teräksestä tai erikoisteräksistä valmistetut
kuumamuokatut tuotteet:
kiskot, ratapölkyt, sidekiskot, aluslaatat, palkit, raskaat profii
lit, vähintään 80 mm, ponttirauta ja -teräs, tangot ja profiilit,
alle 80 mm, ja laatat, alle 150 mm, valssilanka, putkien ren
kaat ja neliöt, kuumavalssattu vanne ja nauha (myös nauha
putkia varten), kuumavalssatut levyt (myös päällystetyt), levyt,
vähintään 3 mm, leveät laatat, vähintään 150 mm, lukuun
ottamatta metallilankaa ja metallilankatuotteita, tankoja ja rau
tavaloksia;
d) kylmänä viimeistellyt tuotteet:
tinapinnoitettu levy, lyijy-tinapinnoitettu levy, mustalevy, gal
vanoidut levyt, muut päällystetyt levyt, kylmävalssatut levy
valmisteet, sähkölevyt, tinapinnoitetun levyn valmistamiseen
tarkoitettu levy, kylmävalssatut levyt, rullina tai suorina levyi
nä;
e) putket:
saumattomat teräsputket, hitsatut teräsputket, halkaisija yli
406,4 mm;

44.

’synteettikuitualalla’ tarkoitetaan:
a) polyesteriin, polyamidiin, akryyliin tai polypropyleeniin perus
tuvien kuitujen ja lankojen yleistyyppien valmistamista suu
lakepuristuksella/teksturoinnilla niiden loppukäytöstä riippu
matta; tai
b) polymerisaatiota (mukaan lukien polykondensaatio) sen ollessa
integroitu suulakepuristuksella valmistamiseen käytettyjen ko
neiden osalta; tai
c) mitä tahansa prosessia, joka liittyy mahdollisen tuensaajan tai
muun sen kanssa samaan yhtymään kuuluvan yrityksen nykyi
seen asennettuun suulakepuristusvalmistus-/teksturointikapasi
teettiin, ja joka kyseisessä liiketoiminnassa on tavallisesti in
tegroitu tällaiseen kapasiteettiin käytettyjen koneiden osalta;

45.

’kuljetusalalla’ tarkoitetaan matkustajien kuljettamista ilma-aluk
sella, meriteitse, maanteitse, rautateitse ja sisävesitse tai rahdin
kuljetuspalvelujen tarjoamista toisen lukuun; ’kuljetusalalla’ tar
koitetaan erityisesti seuraavaa NACE Rev. 2:n luokituksen mu
kaista toimintaa:
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a) NACE 49: Maaliikenne ja putkijohtokuljetus, lukuun ottamatta
luokkia NACE 49.32 Taksiliikenne, 49.42 Muuttopalvelut,
49.5 Putkijohtokuljetus;
b) NACE 50: Vesiliikenne;
c) NACE 51: Ilmaliikenne, lukuun ottamatta luokkaa NACE
51.22 Avaruusliikenne;
46.

’rajoitetulle määrälle toimialoja suunnatulla ohjelmalla’ tarkoite
taan ohjelmaa, joka kattaa alle viiteen tilastollisen toimialaluoki
tuksen NACE Rev. 2 luokkaan (nelinumeroinen tunnus) kuuluvia
toimintoja;

47.

’matkailutoiminnalla’ tarkoitetaan seuraavaa NACE Rev. 2:n luo
kituksen mukaista toimintaa:
a) NACE 55: Majoitus;
b) NACE 56: Ravitsemistoiminta;
c) NACE 79: Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta,
varauspalvelut;
d) NACE 90: Kulttuuri- ja viihdetoiminta;
e) NACE 91: Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kult
tuurilaitosten toiminta;
f) NACE 93: Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut;

▼M1
48.

’harvaan asutuilla alueilla’ tarkoitetaan NUTS 2 -alueita, joiden
väestötiheys on alle 8 asukasta neliökilometriä kohti, tai NUTS 3
-alueita, joiden väestötiheys on alle 12,5 asukasta neliökilometriä
kohti, tai alueita, jotka komissio on hyväksynyt harvaan asutuiksi
tuen myöntämisajankohtana voimassa olevaa aluetukikarttaa kos
kevassa yksittäisessä päätöksessä;

48 a. ’erittäin harvaan asutuilla alueilla’ tarkoitetaan NUTS 2 -alueita,
joiden väestötiheys on alle 8 asukasta neliökilometriä kohti, tai
alueita, jotka komissio on hyväksynyt erittäin harvaan asutuiksi
alueiksi tuen myöntämisajankohtana voimassa olevaa aluetuki
karttaa koskevassa yksittäisessä päätöksessä;
▼B
49.

’alkuinvestoinnilla’ tarkoitetaan:
a) investointia sellaiseen aineelliseen ja aineettomaan omaisuu
teen, joka liittyy uuden toimipaikan perustamiseen, olemassa
olevan toimipaikan kapasiteetin laajentamiseen, toimipaikan
tuotannon monipuolistamiseen tuotteisiin, joita ei ole aikai
semmin tuotettu kyseisessä toimipaikassa, tai olemassa olevan
toimipaikan tuotantoprosessin perusteelliseen muuttamiseen;
tai
b) sellaisen toimipaikan omaisuuserien hankintaa, joka on suljettu
tai olisi suljettu, jos sitä ei olisi ostettu, kun ostaja on myyjästä
riippumaton sijoittaja ja kun kyse ei ole pelkästä yrityksen
osakkeiden hankinnasta;

50.

’samalla tai samankaltaisella toiminnalla’ tarkoitetaan toimintaa,
joka kuuluu tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 vah
vistamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3037/90 ja
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tiettyjen eri tilastoaloja koskevien yhteisön asetusten muuttami
sesta 20 päivänä joulukuuta 2006 annetussa Euroopan parlamen
tin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1893/2006 (1) säädetyn
tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 samaan nelinum
erotasoon (nelinumeroinen tunnus);
51.

’alkuinvestoinnilla uuteen taloudelliseen toimintaan’ tarkoitetaan:
a) investointia sellaiseen aineelliseen ja aineettomaan omaisuu
teen, joka liittyy uuden toimipaikan perustamiseen tai toimi
paikan toiminnan monipuolistamiseen, kunhan uusi toiminta ei
ole samaa tai samankaltaista kuin kyseisessä toimipaikassa
aikaisemmin harjoitettu toiminta;
b) sellaisen toimipaikan omaisuuserien hankintaa, joka on suljettu
tai olisi suljettu, jos sitä ei olisi ostettu, ja jos ostaja on myy
jästä riippumaton sijoittaja, kunhan hankittua omaisuutta käyt
tämällä harjoitettava uusi toiminta ei ole samaa tai samankal
taista kuin ennen hankintaa kyseisessä toimipaikassa harjoi
tettu toiminta;

52.

’suurella investointihankkeella’ tarkoitetaan alkuinvestointia,
jonka tukikelpoiset kustannukset ovat yli 50 miljoonaa euroa las
kettuina tuen myöntämispäivän hintojen ja valuuttakurssien mu
kaan;

53.

’määräpaikalla’ tarkoitetaan paikkaa, jossa tavarat puretaan;

54.

’lähtöpaikalla’ tarkoitetaan paikkaa, jossa tavarat lastataan kulje
tusta varten;

55.

’toimintatukikelpoisilla alueilla’ tarkoitetaan perussopimuksen
349 artiklassa tarkoitettuja syrjäisimpiä alueita, harvaan asuttuja
alueita tai erittäin harvaan asuttuja alueita;

56.

’kuljetusvälineellä’ tarkoitetaan raideliikennettä, maantien rahtilii
kennettä, sisävesiliikennettä, meriliikennettä, lentoliikennettä ja
intermodaalista kuljetusta;

57.

’kaupunkikehitysrahastolla’ tarkoitetaan erikoistunutta sijoitusväli
nettä, joka on perustettu kaupunkikehityshankkeisiin sijoittami
seksi kaupunkialueiden kehittämistä koskevan tukitoimenpiteen
nojalla. Kaupunkikehitysrahastoja hoitaa kaupunkikehitysrahaston
hoitaja;

58.

’kaupunkikehitysrahaston hoitajalla’ tarkoitetaan ammattimaista
rahastoyhtiötä, joka on oikeushenkilö ja joka valitsee tukikelpoi
set kaupunkikehityshankkeet ja tekee sijoitukset niihin;

59.

’kaupunkikehityshankkeella’ tarkoitetaan investointihanketta, joka
voi tukea yhdennetyssä lähestymistavassa kaupunkialueiden kes
tävään kehittämiseen suunniteltujen toimien toteuttamista ja auttaa
saavuttamaan siinä määritellyt tavoitteet, mukaan lukien hankkeet,
joiden sisäinen korkokanta ei ehkä riitä houkuttelemaan rahoitusta
puhtaasti kaupallisin perustein. Kaupunkikehityshanke voidaan
järjestää erillisenä rahoitusrakenteena tuensaajana olevan yksityi
sen sijoittajan oikeudellisessa rakenteessa tai erillisenä oikeushen
kilönä, esimerkiksi erillisyhtiönä;

▼M1

▼B

(1) EUVL L 393, 30.12.2006, s. 1.
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60.

’kaupunkialueiden kestävän kehittämisen yhdennetyllä strategial
la’ tarkoitetaan virallisesti ehdotettua ja asianmukaisen paikallis
viranomaisen tai viraston vahvistamaa strategiaa, joka on mää
ritelty tietylle maantieteelliselle kaupunkialueelle ja ajanjaksolle
ja jossa määritetään yhdennetyt toimet taloudellisiin sekä ympä
ristöön, ilmastoon ja väestörakenteeseen liittyviin ja sosiaalisiin
haasteisiin kaupunkialueilla;

61.

’luontoissuorituksella’ tarkoitetaan maan tai kiinteistön luovutta
mista, kun kyseinen maa tai kiinteistö muodostaa osan kaupunki
kehityshanketta;

▼M1
61a. ’siirtämisellä’ tarkoitetaan saman tai samankaltaisen toiminnan tai
sen osan siirtämistä ETA-sopimuksen yhden sopimuspuolen alu
eella sijaitsevasta toimipaikasta (alkuperäinen toimipaikka) ETAsopimuksen toisen sopimuspuolen alueella sijaitsevaan toimipaik
kaan, jossa tuettu investointi suoritetaan (tuettu toimipaikka). Siir
tämisestä on kyse, jos alkuperäisessä ja tuetussa toimipaikassa
tuotettu tuote tai palvelu palvelee ainakin osittain samaa tarkoi
tusta ja täyttää samantyyppisten asiakkaiden vaatimukset tai tar
peet ja työpaikkoja menetetään samassa tai samankaltaisessa toi
minnassa jossakin tuensaajan alkuperäisessä toimipaikassa ETAalueella;
▼B
Pk-yrityksille myönnettävää tukea koskevat määritelmät
62.

’investointihankkeella suoraan luodulla työpaikalla’ tarkoitetaan
työpaikkaa, joka liittyy investoinnin kohteena olevaan toimintaan;
näihin kuuluvat työpaikat, jotka on luotu investoinnin aiheutta
man kapasiteetin käyttöasteen nousun vuoksi;

63.

’organisaatioiden välisellä yhteistyöllä’ tarkoitetaan yhteisten lii
ketoimintastrategioiden tai hallintorakenteiden kehittämistä, yh
teisten palvelujen tai yhteistyötä helpottavien palvelujen tarjoa
mista, koordinoitua toimintaa kuten tutkimus tai markkinointi,
verkkojen ja klustereiden tukemista, saavutettavuuden ja viestin
nän parantamista, yhteisten välineiden käyttämistä yrittäjyyden ja
pk-yritysten kanssa käytävän kaupan edistämiseksi;

64.

’yhteistyöhön liittyvillä neuvontapalveluilla’ tarkoitetaan konsul
tointia, avustamista ja koulutusta tietämyksen ja kokemusten vaih
toa varten sekä yhteistyön parantamiseksi;

65.

’yhteistyöhön liittyvillä tukipalveluilla’ tarkoitetaan toimistotilo
jen, verkkosivujen, tietopankkien, kirjastojen, markkinatutkimus
ten, käsikirjojen sekä valmistelu- ja malliasiakirjojen tarjoamista;
Pk-yrityksille rahoituksensaantiin myönnettävää tukea koske
vat määritelmät

66.

’oman pääoman luonteisella sijoituksella’ tarkoitetaan rahoitus
muotoa, joka sijoittuu oman pääoman ehtoisen ja vieraan pää
oman ehtoisen rahoituksen välille ja johon liittyvä riski on suu
rempi kuin paremmassa etuoikeusasemassa olevilla veloilla mutta
pienempi kuin rajoituksettomalla omalla pääomalla ja jonka tuotto
haltijalle perustuu pääasiassa kohdeyrityksen voittoihin tai tappi
oihin ja joka on maksukyvyttömyyden yhteydessä vakuudeton.
Oman pääoman luonteiset sijoitukset voidaan luokitella vieraaksi
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pääomaksi, joka on vakuudetonta ja heikommassa etuoikeusase
massa, mukaan lukien välirahoitus, ja joka voidaan joissakin ta
pauksissa muuntaa omaksi pääomaksi tai etuoikeutetuksi pää
omaksi;
67.

’takauksella’ tarkoitetaan asetuksen 1, 3 ja 7 jakson yhteydessä
kirjallista sitoumusta vastata kokonaan tai osittain kolmannen osa
puolen uusista lainatransaktioista, kuten velkainstrumenteista tai
leasinginstrumenteista, sekä oman pääoman luonteisista inst
rumenteista;

68.

’takausosuudella’ tarkoitetaan julkisen sijoittajan kattamaa pro
senttiosuutta tappioista jokaisen kyseessä olevan valtiontukitoi
menpiteen nojalla tukikelpoisen transaktion osalta;

69.

’irtautumisella’ tarkoitetaan rahoituksen välittäjän tai sijoittajan
luopumista osuuksistaan, mukaan lukien yrityskauppa, alaskirjaus,
osakkeiden/lainojen takaisinlunastus, myynti toiselle rahoituksen
välittäjälle tai toiselle sijoittajalle, myynti rahoituslaitokselle ja
myynti julkisella tarjouksella, mukaan lukien listautumisanti;

70.

’rahoitusmäärällä’ tarkoitetaan takaisinmaksettavaa julkista sijoi
tusta rahoituksen välittäjään riskirahoitustoimenpiteeseen sijoitta
miseksi siten, että kaikki tuotot palautetaan julkiselle sijoittajalle;

71.

’riskirahoitussijoituksella’ tarkoitetaan oman pääoman ehtoisia ja
luonteisia sijoituksia, lainoja mukaan lukien leasingsopimukset,
takauksia tai niiden yhdistelmää tukikelpoisille yrityksille uusien
sijoitusten tekemistä varten;

72.

’riippumattomalla yksityissijoittajalla’ tarkoitetaan yksityistä si
joittajaa, joka ei ole osakkaana siinä tukikelpoisessa yrityksessä,
johon se sijoittaa, mukaan lukien bisnesenkelit ja rahoituslaitokset
niiden omistuksesta riippumatta, jos ne kantavat sijoitukseensa
liittyvän riskin kokonaisuudessaan. Kun perustetaan uusi yritys,
yksityisten sijoittajien, myös perustajien, katsotaan olevan kysei
sestä yrityksestä riippumattomia;

73.

’luonnollisella henkilöllä’ tarkoitetaan 21 ja 23 artiklaa sovellet
taessa muuta henkilöä kuin oikeushenkilöä, joka ei ole perusso
pimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu yritys;

74.

’oman pääoman ehtoisella sijoituksella’ tarkoitetaan pääoman tar
joamista yritykselle sijoittamalla siihen suoraan tai välillisesti vas
tineena vastaavan osuuden omistamisesta kyseisestä yrityksestä;

75.

’ensimyynnillä markkinoilla’ tarkoitetaan yrityksen toteuttamaa
ensimmäistä myyntiä tuote- tai palvelumarkkinoilla, lukuun otta
matta rajoitettua myyntiä markkinoiden testaamiseksi;

76.

’julkisesti noteeraamattomalla pk-yrityksellä’ tarkoitetaan pk-yri
tystä, jota ei ole noteerattu arvopaperipörssin virallisella pörssilis
talla, lukuun ottamatta vaihtoehtoisia kauppapaikkoja;

77.

’lisäsijoituksella’ tarkoitetaan uutta riskirahoitussijoitusta yrityk
seen sen jälkeen, kun siihen on jo tehty riskirahoitussijoituksia
vähintään kerran aikaisemmin;
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78.

’jälkirahoituksella’ tarkoitetaan yrityksen olemassa olevien osak
keiden ostamista aikaisemmalta sijoittajalta tai osakkaalta;

79.

’toimeksisaaneella yhteisöllä’ tarkoitetaan Euroopan investointi
pankkia ja Euroopan investointirahastoa, kansainvälistä rahoitus
laitosta, jossa jäsenvaltio on osakkaana, tai jäsenvaltiossa perus
tettua rahoituslaitosta, jonka tavoitteena on yleisen edun edistämi
nen julkisen viranomaisen valvonnassa, julkisoikeudellista elintä
ja julkisen palvelun tehtävää hoitavaa yksityisoikeudellista elintä:
toimeksisaanut yhteisö voidaan valita tai nimittää suoraan julkisia
rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koske
vien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31 päivänä
maaliskuuta 2004 annetun direktiivin 2004/18/EY (1) tai kyseisen
direktiivin myöhemmin kokonaan tai osittain korvaavan lainsää
dännön säännösten mukaisesti;

80.

’innovatiivisella yrityksellä’ tarkoitetaan yritystä,

a) joka voi osoittaa ulkopuolisen asiantuntijan tekemän arvioin
nin perusteella, että se kehittää lähitulevaisuudessa tuotteita,
palveluja tai prosesseja, jotka ovat uusia tai parantavat huo
mattavasti alansa viimeisintä kehitystasoa ja joihin liittyy tek
nologisen tai teollisen epäonnistumisen riski, tai

b) jonka tutkimus- ja kehityskustannukset ovat vähintään 10 pro
senttia sen toiminnan kokonaiskuluista vähintään yhtenä
vuonna tuen myöntämistä edeltävistä kolmesta vuodesta tai,
jos on kyse vastaperustetusta yrityksestä, jolla ei vielä ole
taloudellista historiaa, sen kuluvan tilikauden tilinpäätöksessä,
jonka ulkopuolinen tilintarkastaja on vahvistanut;

81.

’vaihtoehtoisella
kauppapaikalla’
tarkoitetaan
direktiivin
2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 15 alakohdassa määriteltyä mo
nenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää, jossa pääosa kaupankäyn
nin kohteeksi otetuista rahoitusinstrumenteista on pk-yritysten
liikkeeseenlaskemia;

82.

’lainalla’ tarkoitetaan sopimusta, joka velvoittaa lainanantajan an
tamaan lainanottajan käyttöön sovitun suuruisen rahasumman so
vituksi ajaksi ja jonka mukaan lainanottaja on velvoitettu maksa
maan kyseinen rahasumma takaisin sovittuna aikana. Se voi olla
muodoltaan laina tai muu rahoitusinstrumentti, myös leasingsopi
mus, jonka tärkein piirre on, että se antaa lainanantajalle vähim
mäistuoton. Olemassa olevien lainojen uudelleenrahoitus ei ole
tukikelpoinen laina;

Tutkimus- ja kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan myön
nettävää tukea koskevat määritelmät
83.

’tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaatiolla’ tarkoitetaan sellaista
yhteisöä (kuten korkeakoulut tai tutkimuslaitokset, teknologian
siirtoelimet, innovaatioiden välittäjät, tutkimussuuntautuneet fyy
siset tai virtuaaliset yhteistyöyhteisöt) sen oikeusasemasta (julkistai yksityisoikeudellinen) tai rahoitustavasta riippumatta, jonka
päätavoitteena on harjoittaa riippumattomasti perustutkimusta, te
ollista tutkimusta tai kokeellista kehittämistä tai levittää tällaisen

(1) EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114.
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toiminnan tuloksia koulutuksen, julkaisujen tai tiedonsiirron kaut
ta. Kun tällainen yhteisö harjoittaa myös taloudellista toimintaa,
tällaisen taloudellisen toiminnan rahoituksesta, kustannuksista ja
tuloista on pidettävä erillistä kirjanpitoa. Tällaisessa yhteisössä
ratkaisevaa vaikutusvaltaa esimerkiksi osakkaana tai jäsenenä
käyttävillä yrityksillä ei saa olla etuoikeutta sen saavuttamiin tu
loksiin;

84.

’perustutkimuksella’ tarkoitetaan kokeellista tai teoreettista työtä,
jolla pyritään pääasiassa hankkimaan uutta tietoa ilmiöiden tai
havaittavissa olevien tosiseikkojen perusperiaatteista, ja joilla ei
ensisijaisesti pyritä mihinkään tiettyyn kaupalliseen päämäärään
tai tavoitteeseen;

85.

’teollisella tutkimuksella’ tarkoitetaan suunniteltua tutkimusta tai
uuden tiedon ja taitojen hankkimiseen pyrkiviä kriittisiä tutkimuk
sia, joiden tavoitteena on, että näitä tietoja voidaan käyttää uusien
tuotteiden, prosessien tai palveluiden kehittämiseen tai että ole
massa olevat tuotteet, prosessit tai palvelut paranevat huomatta
vasti. Se kattaa monimutkaisten järjestelmien komponenttien luo
misen ja voi sisältää prototyyppien rakentamisen laboratorio
ympäristössä tai ympäristössä, johon liittyy simuloituja rajapintoja
olemassa olevien järjestelmien kanssa, sekä pilottituotantolinjojen
rakentamisen, kun niitä tarvitaan teollisen tutkimuksen harjoitta
miseen ja erityisesti geneerisen teknologian validointiin;

86.

’kokeellisella kehittämisellä’ tarkoitetaan olemassa olevan tieteel
lisen, teknisen, liiketoiminta- ja muun relevantin tiedon ja taitojen
hankkimista, yhdistämistä, muokkaamista ja käyttöä, jonka tavoit
teena on kehittää uusia tai parannettuja tuotteita, prosesseja tai
palveluja. Tämä voi kattaa myös esimerkiksi toiminnan, jonka
tarkoituksena on uusien tuotteiden, prosessien tai palveluiden pe
ruskäsitteiden määrittely, suunnittelu ja dokumentointi.

Kokeellinen kehittäminen voi käsittää uusien tai parannettujen
tuotteiden, prosessien tai palvelujen prototyypit, esittely- ja pilot
tihankkeet, testauksen ja validoinnin ympäristössä, joka edustaa
käytännön toimintaolosuhteita, kun ensisijaisena tavoitteena on
tehdä uusia teknisiä parannuksia tuotteisiin, prosesseihin tai pal
veluihin, jotka eivät ole vielä suurelta osin vakiintuneet. Tämä voi
kattaa kaupallisesti hyödynnettävissä olevien prototyyppien ja pi
lottihankkeiden kehittämisen, kun prototyyppi on pakostakin lo
pullinen kaupallinen tuote ja kun sen tuottaminen pelkästään esit
telyä ja validointia varten olisi liian kallista.

Kokeellinen kehittäminen ei kata olemassa oleviin tuotteisiin, tuo
tantolinjoihin, valmistusmenetelmiin, palveluihin tai muihin me
neillään oleviin toimintoihin rutiininomaisesti tai säännöllisin vä
liajoin tehtäviä muutoksia, vaikka kyseiset muutokset merkitsisi
vät parannuksia;

87.

’toteutettavuustutkimuksella’ tarkoitetaan hankkeen potentiaalin
arviointia ja analysointia, jonka tavoitteena on tukea päätöksente
koprosessia tuomalla objektiivisesti ja rationaalisesti esiin hank
keen vahvuudet ja heikkoudet sekä mahdollisuudet ja uhat sekä
yksilöimällä resurssit, joita sen toteuttaminen edellyttää, ja mah
dollisuudet sen onnistumiseen;
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88.

’henkilöstökustannuksilla’ tarkoitetaan tutkijoista, teknikoista ja
muusta tutkimustoimintaa avustavasta henkilöstöstä aiheutuvia
kustannuksia siinä määrin, kuin nämä toimivat kyseessä olevan
hankkeen tai toiminnon parissa;

89.

’markkinaehtoisuudella’ tarkoitetaan sitä, että sopimuspuolten vä
lisen liiketoimen ehdot eivät poikkea ehdoista, joista olisi sovittu
riippumattomien yritysten välillä, ja niihin ei sisälly kilpailunvas
taista yhteistyötä. Kaikkien transaktioiden, jotka ovat seurausta
avoimesta, läpinäkyvästä ja syrjimättömästä menettelystä, katso
taan täyttävän markkinaehtoperiaatteen;

90.

’todellisella yhteistyöllä’ tarkoitetaan vähintään kahden riippumat
toman osapuolen välistä yhteistyötä tietämyksen tai teknologian
siirtämiseksi tai työnjakoon perustuvan yhteisen tavoitteen saa
vuttamiseksi, kun osapuolet määrittelevät yhdessä yhteistyöhank
keen laajuuden, osallistuvat sen toteuttamiseen ja jakavat sen ris
kit sekä tulokset. Yksi tai useampi osapuoli voi kattaa hankkeen
kaikki kustannukset ja siten vapauttaa muut osapuolet sen talou
dellisista riskeistä. Sopimustutkimusta ja tutkimuspalvelujen tar
joamista ei katsota yhteistyön muodoiksi;

91.

’tutkimusinfrastruktuurilla’ tarkoitetaan laitteistoja, resursseja ja
liitännäisiä palveluja, joita tiedeyhteisö käyttää tutkimuksen teke
miseen eri aloilla, ja sen piiriin kuuluvat tieteelliset välineistöt tai
välinekokonaisuudet, tietopohjaiset resurssit, kuten kokoelmat, ar
kistot, jäsennelty tieteellinen tieto, tieto- ja viestintäteknologiaan
perustuvat infrastruktuurit, kuten grid-verkot, tietojenkäsittelylait
teet, ohjelmistot ja viestintävälineet tai muut tutkimuksessa tarvit
tavat luonteeltaan ainutkertaiset välineet. Tällaiset tutkimusinfrast
ruktuurit voivat sijaita yhdessä paikassa tai hajautettuina (järjes
tettynä resurssien verkostona) eurooppalaiseen tutkimusinfrastruk
tuurikonsortioon (ERIC) sovellettavasta yhteisön oikeudellisesta
kehyksestä 25 päivänä kesäkuuta 2009 annetun neuvoston asetuk
sen (EY) N:o 723/2009 (1) 2 artiklan a alakohdan mukaisesti;

92.

’innovaatioklustereilla’ tarkoitetaan riippumattomien osapuolten
(kuten innovatiivisten uusien yritysten, pienten, keskisuurten ja
suurten yritysten sekä tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaatioi
den, voittoa tavoittelemattomien järjestöjen ja muiden talouden
toimijoiden) rakenteita tai organisoituja ryhmittymiä, joiden tar
koituksena on lisätä innovaatiotoimintaa promootiotoimien, inf
rastruktuurin yhteiskäytön ja osaamisen ja asiantuntemuksen vaih
don avulla sekä osallistumalla tehokkaasti osaamisen siirtoon,
verkostoitumiseen, tietojen levittämiseen ja yhteistoimintaan klus
teriin kuuluvien yritysten ja muiden järjestöjen keskuudessa;

93.

’korkeasti koulutetulla henkilöstöllä’ tarkoitetaan henkilöstöä,
jolla on korkea-asteen loppututkinto ja vähintään viiden vuoden
ammatillinen kokemus, joka voi sisältää myös tohtorinkoulutuk
sen;

94.

’innovaatiotoiminnan neuvontapalveluilla’ tarkoitetaan konsul
tointia, avustamista ja koulutusta tietämyksen siirtoa, aineettoman
omaisuuden hankkimista, suojelua ja hyödyntämistä sekä standar
dien ja niiden säännösten, joihin standardit on sisällytetty, käyttöä
varten;

(1) EUVL L 206, 8.8.2009, s. 1.
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95.

’innovaatiotoimintaa tukevilla palveluilla’ tarkoitetaan toimistoti
lojen, tietopankkien, kirjastojen, markkinatutkimusten, laboratori
oiden sekä laatumerkintä-, testaus- ja sertifiointipalvelujen tarjoa
mista tehokkaampien tuotteiden, prosessien tai palvelujen kehittä
miseksi;

96.

’organisointiin liittyvällä innovaatiotoiminnalla’ tarkoitetaan uu
den organisatorisen menetelmän toteuttamista yrityksen liiketoi
mintatavoissa, työpaikkaorganisaatiossa tai ulkoisissa suhteissa,
lukuun ottamatta muutoksia, jotka perustuvat yrityksessä jo käy
tettyihin organisatorisiin menetelmiin, muutoksia liikkeenjohtost
rategiassa, yritysten yhteenliittymiä ja yritysostoja, prosessin käy
tön lopettamista, jälkirahoitusta tai pääoman lisäystä, muutoksia,
jotka johtuvat pelkästään tuotannontekijöiden hintojen muutoksis
ta, tuotannon asiakaskohtaista mukauttamista, lokalisointia, sään
nöllisiä kausittaisia ja muita jaksoittaisia muutoksia sekä uusien
tai merkittävästi parannettujen tuotteiden kauppaa;

97.

’prosesseihin liittyvällä innovaatiotoiminnalla’ tarkoitetaan uuden
tai merkittävästi parannetun tuotanto- tai jakelumenetelmän tote
uttamista (mukaan lukien teknisten suoritustapojen, laitteiden tai
ohjelmistojen huomattavat muutokset); tähän eivät sisälly pienet
muutokset tai parannukset, tuotanto- tai palvelukapasiteetin lisää
minen ottamalla käyttöön valmistus- tai logistiikkajärjestelmiä,
jotka ovat hyvin samanlaisia kuin jo käytössä olevat, prosessin
käytön lopettaminen, jälkirahoitus tai pääoman lisäys, muutokset,
jotka johtuvat pelkästään tuotannontekijöiden hintojen muutoksis
ta, tuotannon asiakaskohtainen mukauttaminen, lokalisointi, sään
nölliset kausittaiset ja muut jaksoittaiset muutokset sekä uusien tai
merkittävästi parannettujen tuotteiden kauppa;

98.

’tilapäisellä siirrolla’ tarkoitetaan sitä, että henkilöstö on tuensaa
jan palveluksessa tilapäisesti ja henkilöstöllä on oikeus palata
entisen työnantajansa palvelukseen;
Epäedullisessa asemassa olevien ja alentuneesti työkykyisten
työntekijöiden hyväksi myönnettävää tukea koskevat mää
ritelmät

99.

’erityisen epäedullisessa asemassa olevalla työntekijällä’ tarkoite
taan henkilöä:
a) joka ei ole ollut vakinaisessa ansiotyössä vähintään 24 kuu
kauteen; tai
b) joka ei ole ollut vakinaisessa ansiotyössä vähintään 12 kuu
kauteen ja joka kuuluu johonkin ’epäedullisessa asemassa ole
van työntekijän’ määritelmässä mainituista ryhmistä b–g;

100. ’suojatyöllä’ tarkoitetaan työpaikkaa yrityksessä, jonka työnteki
jöistä vähintään 30 prosenttia on alentuneesti työkykyisiä työnte
kijöitä;
Ympäristönsuojeluun myönnettävään tukeen sovellettavat
määritelmät
101. ’ympäristönsuojelulla’ tarkoitetaan kaikkia toimenpiteitä, joilla
pyritään korjaamaan tai ennalta ehkäisemään fyysiselle ympäris
tölle tai luonnonvaroille tuensaajan omasta toiminnasta aiheutuvia
haittoja, pienentämään tällaisten haittojen riskiä tai edistämään
luonnonvarojen järkiperäistä käyttöä, mukaan lukien energian
säästötoimenpiteet ja uusiutuvien energialähteiden käyttö;
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102. ’unionin normilla’ tarkoitetaan
a) pakollista unionin normia, jolla vahvistetaan ympäristönsuoje
lun taso, joka yksittäisten yritysten on saavutettava; tai
b) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU (1)
mukaista velvollisuutta käyttää parasta käytettävissä olevaa
tekniikkaa ja varmistaa, että epäpuhtauksien päästötasot eivät
ole korkeampia kuin ne olisivat käytettäessä parasta käytettä
vissä olevaa tekniikkaa; kun parhaaseen käytettävissä olevaan
tekniikkaan liittyvät päästötasot on määritelty direktiivin
2010/75/EU nojalla annetuissa täytäntöönpanosäädöksissä, ky
seisiä tasoja sovelletaan tätä asetusta sovellettaessa; jos nämä
tasot ilmaistaan vaihteluvälinä, sovelletaan sitä tasoa, jolla pa
ras käytettävissä oleva tekniikka saavutetaan ensimmäisen ker
ran;
103. ’energiatehokkuudella’ tarkoitetaan säästetyn energian määrää,
joka määritetään mittaamalla ja/tai arvioimalla kulutus ennen
energiatehokkuutta parantavan toimenpiteen toteuttamista ja sen
jälkeen siten, että energiankulutukseen vaikuttavat ulkoiset olo
suhteet vakioidaan;
104. ’energiatehokkuushankkeella’ tarkoitetaan investointihanketta,
joka parantaa rakennuksen energiatehokkuutta;
105. ’energiatehokkuusrahastolla’ tarkoitetaan erikoistunutta sijoitusvä
linettä, joka on perustettu tarkoituksena sijoittaa energiatehok
kuushankkeisiin, joiden tavoitteena on parantaa asuinrakennusten
ja muiden rakennusten energiatehokkuutta. Energiatehokkuusra
hastoja hoitaa energiatehokkuusrahaston hoitaja;
106. ’energiatehokkuusrahaston hoitajalla’ tarkoitetaan ammattimaista
rahastoyhtiötä, joka on oikeushenkilö ja joka valitsee tukikelpoi
set energiatehokkuushankkeet ja tekee sijoitukset niihin;
107. ’tehokkaalla yhteistuotannolla’ tarkoitetaan yhteistuotantoa, joka
on
energiatehokkuudesta,
direktiivien
2009/125/EY
ja
2010/30/EU muuttamisesta sekä direktiivien 2004/8/EY ja
2006/32/EY kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/27/EU (2)
2 artiklan 34 alakohdassa vahvistetun tehokkaan yhteistuotannon
määritelmän mukaista;
108. ’yhteistuotannolla’ tai sähkön ja lämmön yhteistuotannolla tarkoi
tetaan lämpöenergian ja sähkö- ja/tai mekaanisen energian saman
aikaista tuottamista samassa prosessissa;
109. ’uusiutuvista energialähteistä tuotetulla energialla’ tarkoitetaan
energiaa, joka on tuotettu voimaloissa, joissa käytetään ainoastaan
uusiutuvia energialähteitä, ja uusiutuvista energialähteistä tuotetun
energian lämpöarvona mitattua osuutta sähköstä, joka on tuotettu
myös tavanomaisia energialähteitä käyttävissä hybridivoimaloissa.
Se kattaa varastointijärjestelmien täyttämiseen käytettävän uusiu
tuvan sähkön mutta ei kata varastointijärjestelmien tuloksena tu
otettua sähköä;
110. ’uusiutuvilla energialähteillä’ tarkoitetaan seuraavia uusiutuvia,
muita kuin fossiilisia energialähteitä: tuuli- ja aurinkoenergia, il
malämpöenergia, geoterminen ja hydroterminen energia, valta
merienergia, vesivoima, biomassa, kaatopaikoilla ja jätevedenpuh
distamoissa syntyvä kaasu ja biokaasut;
(1) EUVL L 24, 29.1.2008, s. 8.
(2) EUVL L 315, 14.11.2012, s. 1.

02014R0651 — FI — 10.07.2017 — 001.004 — 21
▼B
111. ’biopolttoaineella’ tarkoitetaan nestemäistä tai kaasumaista liiken
teessä käytettävää polttoainetta, joka tuotetaan biomassasta;
112. ’kestävällä biopolttoaineella’ tarkoitetaan biopolttoainetta, joka
täyttää direktiivin 2009/28/EY 17 artiklassa ja siihen mahdolli
sesti tehtävissä muutoksissa vahvistetut kestävyyskriteerit;
113. ’ravintokasveista tuotetulla biopolttoaineella’ tarkoitetaan biopolt
toainetta, joka on tuotettu komission ehdotuksessa Euroopan par
lamentin ja neuvoston direktiiviksi bensiinin ja dieselpolttoainei
den laadusta annetun direktiivin 98/70/EY ja uusiutuvista lähteistä
peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun direktiivin
2009/28/EY muuttamisesta (1) määritellyistä viljakasveista ja
muista paljon tärkkelystä sisältävistä viljelykasveista, sokerikas
veista ja öljykasveista;
114. ’uudella ja innovatiivisella teknologialla’ tarkoitetaan alan viimei
simpään kehitykseen verrattuna uutta ja testaamatonta teknologi
aa, johon liittyy teknologisen tai teollisen epäonnistumisen riski ja
jossa ei ole kyse olemassa olevan teknologian optimoimisesta tai
laajentamisesta;
115. ’tasehallintavelvoitteilla’ tarkoitetaan ’tasevastaavaksi’ kutsutun
markkinaosapuolen tai sen valitun edustajan vastuuta poikkea
mista (tuotannon, kulutuksen ja markkinoilla tehtyjen kauppojen
välillä) tietyn ’taseselvitysjaksoksi’ kutsutun ajanjakson aikana;
116. ’tavanomaisilla tasehallintavelvoitteilla’ tarkoitetaan syrjimättömiä
teknologiasta riippumattomia tasehallintavelvoitteita, joista ei va
pauteta yhtäkään sähköntuottajaa;
117. ’biomassalla’ tarkoitetaan maataloudesta (sekä kasvi- että eläinpe
räiset aineet mukaan lukien), metsätaloudesta ja niihin liittyviltä
tuotannonaloilta, myös kalastuksesta ja vesiviljelystä, peräisin ole
vien tuotteiden, jätteiden ja tähteiden biohajoavaa osaa sekä bio
kaasuja ja teollisuus- ja yhdyskuntajätteiden biohajoavaa osaa;
118. ’energian tasoitetuilla kokonaistuotantokustannuksilla’ tarkoite
taan sähkön tuotantokustannusten laskemista liittymispisteessä
sähkönkäyttöpaikkaan tai sähköverkkoon. Siihen sisältyvät alku
pääoma, diskonttokorko sekä jatkuvasta toiminnasta, poltto
aineesta ja huoltotöistä aiheutuvat kustannukset;
119. ’ympäristöverolla’ tarkoitetaan veroa, jonka erityisellä määräyty
misperusteella on selkeä kielteinen vaikutus ympäristöön tai jonka
tarkoituksena on tiettyjen toimintojen, tavaroiden tai palvelujen
verottaminen siten, että ympäristökustannukset voidaan sisällyttää
niiden hintaan ja/tai tuottajat ja kuluttajat ohjata ympäristöystäväl
lisempään toimintaan;
120. ’unionin verotuksen vähimmäistasolla’ tarkoitetaan unionin lain
säädännössä säädettyä verotuksen vähimmäistasoa; energiatuottei
den ja sähkön osalta sillä tarkoitetaan energiatuotteiden ja sähkön
verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta 27 päivänä
lokakuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/96/EY (2) liit
teessä I säädettyä verotuksen vähimmäistasoa;
(1) COM(2012) 595, 17.10.2012.
(2) EUVL L 283, 31.10.2003, s. 51.
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121. ’pilaantuneella alueella’ tarkoitetaan aluetta, jolla todistetusti
esiintyy ihmisten toimien seurauksena vaarallisia aineita siinä
määrin, että ne aiheuttavat merkittävän riskin ihmisten terveydelle
tai ympäristölle, kun otetaan huomioon maa-alueen senhetkinen ja
hyväksytty tuleva käyttö;
122. ’aiheuttamisperiaatteella’ tarkoitetaan periaatetta, jonka mukaan
pilaantumisen aiheuttajan on maksettava kunnostamisesta aiheu
tuvat kustannukset;
123. ’pilaantumisella’ tarkoitetaan vahinkoa, jonka pilaantumisen aihe
uttaja aiheuttaa vahingoittamalla ympäristöä välittömästi tai välil
lisesti tai aikaansaamalla fyysiselle ympäristölle tai luonnonva
roille aiheutuvaan vahinkoon johtavat olosuhteet.
124. ’energiatehokkaalla kaukolämmityksellä ja -jäähdytyksellä’ tarkoi
tetaan kaukolämmitys- ja kaukojäähdytysjärjestelmää, joka on di
rektiivin 2012/27/EU 2 artiklan 41 ja 42 alakohdassa vahvistetun
tehokkaan kaukolämmitys- ja kaukojäähdytysjärjestelmän mää
ritelmän mukaista. Määritelmä kattaa lämmitys- ja jäähdytyslai
tokset ja lämmön/jäähdytyksen jakelemiseksi laitoksista asiakkai
den tiloihin tarvittavan verkoston (ja siihen liittyvät välineet);
125. ’pilaantumisen aiheuttajalla’ tarkoitetaan osapuolta, joka pilaa ym
päristöä välittömästi tai välillisesti taikka aikaansaa ympäristön
pilaantumiseen johtavat olosuhteet;
126. ’uudelleenkäytöllä’ tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden avulla tuot
teet tai osat, jotka eivät ole jätettä, voidaan käyttää uudelleen
samassa tarkoituksessa, jota varten ne on suunniteltu;
127. ’valmistelulla uudelleenkäyttöön’ tarkoitetaan tarkistamis-, puh
distamis- tai korjaamistarkoituksessa toteutettavia hyödyntämistoi
mia, joiden avulla tuotteet tai tuotteiden osat, joista on tullut
jätettä, valmistellaan siten, että niitä voidaan käyttää uudelleen
ilman mitään muuta esikäsittelyä;
128. ’kierrätyksellä’ tarkoitetaan hyödyntämistointa, jossa jätemateriaa
lit käsitellään uudelleen tuotteiksi, materiaaleiksi tai aineiksi joko
alkuperäiseen tarkoitukseen tai muihin tarkoituksiin. Siihen sisäl
tyy eloperäisen aineksen uudelleenkäsittely, mutta ei energian
hyödyntäminen eikä uudelleenkäsittely materiaaleiksi, joita käyte
tään polttoaineina tai maantäyttötoimiin;
129. ’alan viimeisimmällä kehityksellä’ tarkoitetaan prosesseja, joissa
jätetuotteen uudelleenkäyttö lopputuotteen valmistuksessa on ta
loudellisesti kannattava tavanomainen käytäntö. Käsitettä ’alan
viimeisin kehitys’ on tarvittaessa tarkasteltava unionin teknologiaja sisämarkkinoiden kannalta;
130. ’energiainfrastruktuurilla’ tarkoitetaan kaikkia fyysisiä laitteita tai
laitoksia, jotka sijaitsevat unionin alueella tai yhdistävät unionin
yhteen tai useampaan kolmanteen maahan ja jotka kuuluvat seu
raaviin ryhmiin:
a) sähkö:
i) infrastruktuuri sähkön sisämarkkinoita koskevista yhtei
sistä säännöistä 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetun di
rektiivin 2009/72/EY (1) 2 artiklan 3 alakohdassa määritel
tyä siirtoa varten;
(1) EUVL L 211, 14.8.2009, s. 55.
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ii) infrastruktuuri direktiivin 2009/72/EY 2 artiklan 5 alakoh
dassa määriteltyä jakelua varten;
iii) sähkönvarastointilaitokset, jotka määritellään laitoksiksi,
joita käytetään sähkön pysyvään tai tilapäiseen varastoin
tiin maanpäällisissä tai maanalaisissa infrastruktuureissa tai
geologisilla varastointialueilla, sillä edellytyksellä, että ne
on liitetty suoraan vähintään 110 kV:n jännitteelle suunni
teltuihin suurjännitejohtoihin;
iv) kaikki i–iii alakohdassa määriteltyjen järjestelmien turval
lisen, varman ja tehokkaan toiminnan kannalta välttämät
tömät laitteet tai laitteistot, mukaan lukien suojaus-, val
vonta- ja ohjausjärjestelmät kaikilla jännitetasoilla sekä
sähköasemat; ja
v) älykkäät sähköverkot, joita ovat määritelmän mukaan
kaikki laitteet, johdot, kaapelit ja laitteistot, sekä siirtota
solla että matala- ja keskijännitteisellä jakelutasolla, joiden
tarkoituksena on kaksisuuntainen digitaalinen viestintä ja
sähkön tuotannon, siirron, jakelun ja kulutuksen tosiaikai
nen tai lähes tosiaikainen, interaktiivinen ja älykäs seur
anta ja hallinta sähköverkossa sellaisen verkon kehittämi
seksi, jossa voidaan ottaa tehokkaasti huomioon kaikkien
siihen liitettyjen käyttäjien — tuottajien ja kuluttajien sekä
niiden, jotka ovat molempia — käyttötottumukset ja toi
minta siten, että voidaan turvata taloudellisesti tehokkaat ja
kestävät sähköjärjestelmät, joissa hävikki on vähäistä ja
laatu, toimitusvarmuus ja turvallisuus ovat korkeatasoisia;
b) kaasu:
i) maakaasun ja biokaasun siirto- ja jakeluputket, jotka ovat
osa putkistoja, lukuun ottamatta maakaasun tuotantov
aiheen aikaisia korkeapainekaasuputkia;
ii) edellä i alakohdassa tarkoitettuihin korkeapainekaasuput
kiin yhteydessä olevat maanalaiset varastot;
iii) nesteytetyn maakaasun (’LNG’) tai paineistetun maakaa
sun (’CNG’) vastaanotto-, varastointi- ja kaasuttamislaitok
set tai paineenvähennyslaitokset; ja
iv) kaikki järjestelmän turvallisen, varman ja tehokkaan toi
minnan tai kaksisuuntaisen kapasiteetin mahdollistamisen
kannalta välttämättömät laitteet tai laitteistot, mukaan lu
kien kompressoriasemat;
c) öljy:
i) raakaöljyn siirtoon käytetyt putkistot;
ii) raakaöljyputkistojen toiminnan kannalta välttämättömät
pumppuasemat ja varastot; ja
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iii) kaikki järjestelmän moitteettoman, turvallisen ja tehokkaan
toiminnan kannalta välttämättömät laitteet tai laitteistot,
mukaan lukien suojaus-, valvonta- ja ohjausjärjestelmät
ja vastakkaisvirtauslaitteistot;
d) hiilidioksidi: putkistot, mukaan lukien niihin liittyvät paineen
korotusasemat, joita käytetään hiilidioksidin siirtämiseen va
rastointipaikkoihin tavoitteena injektoida hiilidioksidi soveltu
viin maanalaisiin geologisiin muodostumiin pysyvää varastoin
tia varten;
131. ’energian sisämarkkinalainsäädäntöön’ sisältyvät sähkön sisä
markkinoita koskevista yhteisistä säännöistä 13 päivänä heinä
kuuta 2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi
2009/72/EY, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä
säännöistä 13 päivänä heinäkuuta 2009 annettu Euroopan parla
mentin ja neuvoston direktiivi 2009/73/EY (1), energia-alan sään
telyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta 13 päivänä
heinäkuuta 2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston ase
tus (EY) N:o 713/2009 (2), verkkoon pääsyä koskevista edellytyk
sistä rajat ylittävässä sähkön kaupassa 13 päivänä heinäkuuta
2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)
N:o 714/2009 (3) ja maakaasun siirtoverkkoihin pääsyä koskevista
edellytyksistä 13 päivänä heinäkuuta 2009 annettu Euroopan par
lamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 715/2009 (4) tai nämä
säädökset myöhemmin kokonaan tai osittain korvaava lainsäädän
tö;
Sosiaaliseen kuljetustukeen syrjäisten alueiden asukkaiden
hyväksi sovellettavat määritelmät
132. ’vakinaisella asuinpaikalla’ tarkoitetaan paikkaa, jossa luonnolli
nen henkilö asuu vähintään 185 päivää kalenterivuodessa henki
lökohtaisten ja ammatillisten siteidensä vuoksi; jos henkilöllä on
ammatillisia siteitä eri paikkaan kuin henkilökohtaisia siteitä, ja
jos hän asuu kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa, hänen va
kinaiseksi asuinpaikakseen katsotaan henkilökohtaisten siteiden
paikka, jos hän palaa sinne säännöllisesti; jos henkilö asuu jäsen
valtiossa suorittaakseen määrätyn pituisen tehtävän, hänen asuin
paikkanaan pidetään edelleen sitä paikkaa, jossa hänen henkilö
kohtaiset siteensä ovat, riippumatta siitä, palaako hän sinne ky
seisen toiminnan aikana; opiskelu yliopistossa tai koulussa toi
sessa jäsenvaltiossa ei merkitse vakinaisen asuinpaikan muutosta;
vaihtoehtoisesti ’vakinaisella asuinpaikalla’ on merkitys, joka sille
on annettu jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä.
Laajakaistainfrastruktuureille myönnettävää tukea koskevat
määritelmät
133. ’peruslaajakaistalla’ ja ’peruslaajakaistaverkoilla’ tarkoitetaan pe
rustoiminnot tarjoavia verkkoja, jotka perustuvat sellaisiin tekno
logia-alustoihin kuin epäsymmetrinen digitaalinen tilaajaliittymä
(ADSL2+-verkkoihin asti), muu kuin parannettu kaapeliliittymä
(esimerkiksi DOCSIS 2.0), kolmannen sukupolven matkaviestin
täverkot (UMTS) ja satelliittijärjestelmät;
134. ’laajakaistaan liittyvillä kaivaus- ja rakennustöillä’ tarkoitetaan
rakennusteknisiä töitä, jotka ovat välttämättömiä laajakaistaverkon
käyttöönottamiselle, kuten (laajakaista)kaapelikanavien asentami
sen edellyttämät tien kaivaustyöt;
(1)
(2)
(3)
(4)
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L
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211,
211,
211,
211,
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14.8.2009,
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s.

94.
1.
15.
36.
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135. ’kaapelikanavilla’ tarkoitetaan maanalaista putkea tai suojaraken
netta, johon laajakaistaverkon (valokuitu-, kupari- tai koaksiaa
li)kaapelit asennetaan;
136. ’fyysisellä eriyttämisellä’ annetaan kilpailijoille mahdollisuus hyö
dyntää loppukuluttajan tilaajayhteyttä ja käyttää tilaajayhteydellä
suoraan omia tiedonsiirtojärjestelmiään;
137. ’passiivisella laajakaistainfrastruktuurilla’ tarkoitetaan laajakaista
verkkoa, jossa ei ole aktiivisia komponentteja. Se käsittää yleensä
kaapeli-infrastruktuurin, kaapelikanavat ja pimeän kuidun sekä
katujakokaapit;
138. ’seuraavan sukupolven liityntäverkoilla (NGA-verkoilla)’ tarkoite
taan kehittyneitä verkkoja, joilla on vähintään seuraavat ominais
piirteet: a) ne tuottavat palveluja luotettavasti erittäin suurella tila
ajakohtaisella nopeudella optisen (tai tekniikaltaan vastaavan) run
koliityntäyhteyden kautta, joka sijaitsee riittävän lähellä käyttäjän
sijaintipaikkaa, jotta erittäin nopean yhteyden toteutuminen voi
daan taata; b) ne tukevat monentyyppisiä edistyneitä digitaalisia
palveluja, täysin internet-protokollaan perustuvat (all-IP) konver
goituneet palvelut mukaan luettuina, ja c) niiden nopeudet ovat
verkkoon päin (upload) huomattavasti suuremmat kuin perusla
ajakaistaverkoissa. Markkinoiden ja teknisen kehityksen tässä vai
heessa NGA-verkot ovat a) kuitupohjaisia liityntäverkkoja
(FTTx), b) kehittyneitä parannettuja kaapeliverkkoja, ja c) tiettyjä
kehittyneitä langattomia liityntäverkkoja, jotka pystyvät tarjoa
maan luotettavasti suuria tilaajakohtaisia nopeuksia;
139. ’tukkutason käyttöoikeuksilla’ tarkoitetaan käyttöoikeutta, jonka
avulla operaattori voi hyödyntää toisen operaattorin infrastruktuu
ria. Mahdollisimman laaja käyttöoikeus asianomaiseen verkkoon
käsittää teknisen kehityksen tässä vaiheessa ainakin seuraavat
käyttöoikeustuotteet: FTTH/FTTB-verkkojen tapauksessa: kaa
pelikanavien käyttöoikeus, pimeän kuidun käyttöoikeus, tilaajayh
teyden eriytetty käyttöoikeus ja bittivirtatason käyttöoikeus. Kaa
peliverkkojen tapauksessa: kaapelikanavien käyttöoikeus ja bitti
virtatason käyttöoikeus. FTTC-verkkojen tapauksessa: kaapelika
navien käyttöoikeus, tilaajayhteyksien osien eriytetty käyttöoikeus
ja bittivirtatason käyttöoikeus. Passiivisen verkkoinfrastruktuurin
tapauksessa: kaapelikanavien käyttöoikeus, pimeän kuidun käyttö
oikeus ja/tai tilaajayhteyden eriytetty käyttöoikeus. ADSL-poh
jaisten laajakaistaverkkojen tapauksessa: tilaajayhteyden eriytetty
käyttöoikeus, bittivirtatason käyttöoikeus. Matkaviestintä- tai lan
gattomien verkkojen tapauksessa: bittivirtatason käyttöoikeus, tu
kiasemamastojen yhteiskäyttö ja runkoliityntäverkkojen käyttö
oikeus. Satelliittijärjestelmien tapauksessa: bittivirtatason käyttö
oikeus.
Kulttuurin ja kulttuuriperinnön edistämiseen myönnettävää
tukea koskevat määritelmät
140. ’vaikeilla audiovisuaalisilla teoksilla’ tarkoitetaan teoksia, jotka
jäsenvaltiot ovat määritelleet sellaisiksi ennalta määriteltyjen arvi
ointiperusteiden perusteella perustaessaan tukiohjelmia tai myön
täessään tukea, ja joihin voidaan lukea elokuvat, joiden ainoa
alkuperäinen versio esitetään alueeltaan, väestöltään tai kielialu
eeltaan rajallisen jäsenvaltion kielellä, lyhytelokuvat, ensimmäistä
tai toista elokuvaansa työstävien ohjaajien elokuvat, dokumenttie
lokuvat, pienen budjetin elokuvat tai muulla tavoin kaupallisesti
haastavat teokset;
141. ’OECD:n kehitysapukomitean (DAC) luettelolla’ tarkoitetaan
maita ja alueita, jotka ovat oikeutettuja saamaan virallista kehity
sapua ja sisältyvät Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön
(OECD) laatimaan luetteloon;
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142. ’kohtuullinen voitto’ määritetään kyseessä olevalla toimialalla ta
vanomaisen voiton perusteella. Pääoman tuotto, joka ei ylitä so
vellettavaa swap-korkoa lisättynä 100 peruspisteen preemiolla,
katsotaan joka tapauksessa kohtuulliseksi.
Urheiluinfrastruktuureille ja monikäyttöisille vapaa-ajan inf
rastruktuureille myönnettävää tukea koskevat määritelmät
143. ’ammattimaisella urheilulla’ tarkoitetaan urheilun harjoittamista
ansiotyönä tai vastikkeellisena palveluna, riippumatta siitä, onko
ammattiurheilijan ja kyseessä olevan urheilujärjestön välillä muo
dollista työsopimusta, jos korvaus ylittää osallistumiskustannukset
ja muodostaa merkittävän osan urheilijan tuloista. Urheilutapahtu
maan osallistumisesta aiheutuvia matka- ja majoituskuluja ei kat
sota tässä asetuksessa korvaukseksi.
▼M1
Alueellisille lentoasemille myönnettävää tukea koskevat mää
ritelmät
144. ’lentoasemainfrastruktuurilla’ tarkoitetaan lentoaseman tarjoami
en, lentoyhtiöille ja palveluntuottajille suunnattujen lentoasema
palvelujen tuottamiseen tarkoitettua infrastruktuuria ja kalustoa,
mukaan lukien kiitotiet, terminaalit, asematasot, rullaustiet, keski
tetty maahuolintainfrastruktuuri ja muut laitteistot, jotka tukevat
lentoasemapalveluja suoraan, pois lukien sellainen infrastruktuuri
ja kalusto, joka on tarpeen ensi sijassa lentoliikenteeseen liitty
mättömän toiminnan harjoittamiseksi;
145. ’lentoyhtiöllä’ tarkoitetaan lentoyhtiötä, jolla on voimassa oleva
liikennelupa, jonka jokin jäsenvaltio tai Euroopan yhteisen ilmai
lualueen jäsen on myöntänyt Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1008/2008 (1) mukaisesti;
146. ’lentoasemalla’ tarkoitetaan yksikköä tai yksiköiden ryhmää, joka
harjoittaa taloudellista toimintaa tarjoamalla lentoasemapalveluja
lentoyhtiöille;
147. ’lentoasemapalveluilla’ tarkoitetaan palveluja, joita lentoasema tai
sen tytäryhtiöt tarjoavat lentoyhtiöille ja joiden tarkoituksena on
varmistaa ilma-aluksen käsittely laskeutumisesta nousuun asti sa
moin kuin matkustajien ja rahdin käsittely, jotta lentoyhtiöt voivat
tarjota lentoliikennepalveluja, mukaan lukien maahuolintapalve
luiden tarjonta ja keskitetyn maahuolintainfrastruktuurin tarjonta;
148. ’keskimääräisellä vuotuisella matkustajamäärällä’ tarkoitetaan lu
kua, joka määritetään lähtevien ja saapuvien matkustajien määrän
perusteella tuen myöntämistä edeltäneiden kahden tilivuoden aika
na;
149. ’keskitetyllä maahuolintainfrastruktuurilla’ tarkoitetaan infrastruk
tuuria, jota tavallisesti ylläpitää lentoaseman pitäjä, joka antaa sen
lentoasemalla toimivien maahuolintapalvelujen tarjoajien käyttöön
maksua vastaan, mutta se ei sisällä maahuolintapalvelujen tarjoa
jien omistamia tai ylläpitämiä laitteita;
150. ’suurnopeusjunalla’ tarkoitetaan junaa, jonka nopeus voi olla yli
200 km/h;
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1008/2008, annettu
24 päivänä syyskuuta 2008, lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä sään
nöistä yhteisössä (EUVL L 293, 31.10.2008, s. 3).
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151. ’maahuolintapalveluilla’ tarkoitetaan neuvoston direktiivin
96/67/EY (1) liitteessä kuvailtuja palveluja, joita tarjotaan lento
asemien käyttäjille lentoasemilla;
152. ’lentoliikenteeseen liittymättömällä toiminnalla’ tarkoitetaan len
toyhtiöille tai muille lentoaseman käyttäjille tarjottavia kaupallisia
palveluja, kuten avustavia palveluja matkustajille, huolitsijoille ja
muille palveluntarjoajille, toimistojen ja liikkeiden vuokrausta,
autojen pysäköintitiloja ja hotelleja;
153. ’alueellisella lentoasemalla’ tarkoitetaan lentoasemaa, jonka kes
kimääräinen vuotuinen matkustajamäärä on enintään 3 miljoonaa
matkustajaa;
Satamille myönnettävää tukea koskevat määritelmät
154. ’satamalla’ tarkoitetaan maa- ja vesialuetta, joka muodostuu sel
laisesta infrastruktuurista ja sellaisista laitteista, jotka mahdollis
tavat vesiliikenteen alusten vastaanottamisen, niiden lastaamisen
ja purkamisen, tavaroiden varastoinnin, tavaroiden vastaanottami
sen ja toimittamisen sekä matkustajien, miehistön ja muiden hen
kilöiden alukseen ottamisen ja maihin laskemisen, sekä kaikkea
muuta liikenteenharjoittajien satamassa tarvitsemaa infrastruktuu
ria;
155. ’merisatamalla’ tarkoitetaan satamaa, jota käytetään pääasiallisesti
merialusten vastaanottamiseen;
156. ’sisävesisatamalla’ tarkoitetaan muuta satamaa kuin merisatamaa,
jota käytetään sisävesiliikenteen alusten vastaanottamiseen;
157. ’sataman infrastruktuurilla’ tarkoitetaan infrastruktuuria ja laittei
ta, joita käytetään liikenteeseen liittyvien satamapalvelujen tarjoa
miseen, esimerkiksi alusten kiinnittämiseen käytetyt paikat, laitu
rimuurit, pistolaiturit ja kelluvat ponttonirampit vuorovesialueilla,
satama-altaat, maantäytöt ja maan käyttöönotto, vaihtoehtoisten
polttoaineiden infrastruktuuri ja infrastruktuuri aluksella syntyvän
jätteen ja lastijäämien keräystä varten;
158. ’sataman suprastruktuurilla’ tarkoitetaan maanpäällisiä rakenteita
(esimerkiksi varastointiin), kiinteitä laitteita (esimerkiksi varastoja
ja terminaalirakennuksia) sekä satama-alueella olevaa liikkuvaa
kalustoa (esimerkiksi nostureita) liikenteeseen liittyvien satama
palvelujen tarjontaa varten;
159. ’kulkuinfrastruktuurilla’ tarkoitetaan minkä tahansa tyyppistä sata
maan johtavaa tai satamassa olevaa infrastruktuuria, joka on tar
peen sen varmistamiseksi, että käyttäjät pääsevät satamaan maa-,
meri- tai jokiteitse, kuten teitä, raideliikenteen ratoja, tuloväyliä ja
sulkuja;
160. ’ruoppauksella’ tarkoitetaan sedimenttien poistamista satamaan
johtavan tai satamassa olevan vesiväylän pohjasta;
161. ’vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurilla’ tarkoitetaan sa
taman kiinteää, liikkuvaa tai offshore-infrastruktuuria, jonka ansi
osta satama voi tarjota aluksille energialähteitä, kuten sähkö, vety,
direktiivin 2009/28/EY 2 artiklan i alakohdassa määritellyt bio
polttoaineet, synteettiset ja parafiiniset polttoaineet, maakaasu,
mukaan lukien biometaani, kaasumaisessa muodossa (paineistettu
(1) Neuvoston direktiivi 96/67/EY, annettu 15 päivänä lokakuuta 1996, pääsystä
maahuolinnan markkinoille yhteisön lentoasemilla (EYVL L 272, 25.10.1996,
s. 36).
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maakaasu (CNG)) ja nestemäisessä muodossa (nesteytetty maa
kaasu (LNG) ja nestekaasu (LPG)), joilla korvataan ainakin osit
tain fossiiliset öljylähteet liikenteen energiahuollossa ja mahdolli
sesti edistetään sen hiilettömyyttä sekä parannetaan liikennealan
ympäristötehokkuutta;
162. ’aluksilla’ tarkoitetaan joko omalla käyttövoimalla liikkuvia tai
muunlaisia kelluvia rakenteita, joissa on yksi tai useampi uppou
marunko;
163. ’merialuksilla’ tarkoitetaan muita aluksia kuin niitä, joita käyte
tään yksinomaan tai pääasiassa sisävesiväylillä tai suojatuilla ve
sillä tai niiden välittömässä läheisyydessä;
164. ’sisävesialuksilla’ tarkoitetaan aluksia, jotka on tarkoitettu yksin
omaan tai pääasiassa liikennöintiin sisävesiväylillä tai suojatuilla
vesillä tai niiden välittömässä läheisyydessä;
165. ’infrastruktuurilla aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien kerä
ystä varten’ tarkoitetaan kiinnitettyjä, kelluvia tai liikkuvia satam
alaitteita, jotka pystyvät ottamaan vastaan aluksella syntyvän jät
teen tai lastijäämät, jotka määritellään Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivissä 2000/59/EY (1).
▼B
3 artikla
Poikkeuksen edellytykset
Tukiohjelmat, tukiohjelmista myönnetty yksittäinen tuki ja tapauskoh
tainen tuki ovat perussopimuksen 107 artiklan 2 tai 3 kohdassa tarkoi
tetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvia, ja ne vapautetaan perussopi
muksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edel
lyttäen, että tuki täyttää kaikki tämän asetuksen I luvussa säädetyt edel
lytykset ja tämän asetuksen III luvussa säädetyt kyseessä olevaa tuki
muotoa koskevat erityisedellytykset.
4 artikla
Ilmoituskynnysarvot
1.
Tätä asetusta ei sovelleta tukeen, joka ylittää seuraavat kynnys
arvot:
a)

alueellinen investointituki: ”mukautettu tuen määrä”, joka on las
kettu 2 artiklan 20 alakohdassa määritellyn menetelmän mukaisesti,
kun on kyse investoinnista, jonka tukikelpoiset kustannukset ovat
100 miljoonaa euroa;

b) alueellinen kaupunkikehitystuki: 16 artiklan 3 kohdassa säädetty 20
miljoonaa euroa;
c)

pk-yrityksille myönnettävä investointituki: 7,5 miljoonaa euroa yri
tystä ja investointihanketta kohden;

d) pk-yrityksille konsulttipalveluihin myönnettävä tuki: 2 miljoonaa
euroa yritystä ja hanketta kohden;
e)

pk-yritysten messuille osallistumiseen myönnettävä tuki: 2 miljoo
naa euroa vuodessa yritystä kohden;

f)

pk-yrityksille myönnettävä tuki Euroopan alueellisen yhteistyön
hankkeisiin osallistumisesta aiheutuviin yhteistyökustannuksiin: 2
miljoonaa euroa yritystä ja hanketta kohden;

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/59/EY, annettu 27 päivänä
marraskuuta 2000, aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolait
teista satamissa (EYVL L 332, 28.12.2000, s. 81).
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▼B
g) riskirahoitustuki: 15 miljoonaa euroa tukikelpoista yritystä kohden
kuten 21 artiklan 9 kohdassa säädetään;

h) käynnistystuki: 22 artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa säädetyt määrät yri
tystä kohden;

i)

tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävä tuki:

i) jos hanke on ensi sijassa perustutkimusta: 40 miljoonaa euroa
yritystä ja hanketta kohden; näin on silloin, kun yli puolet
hankkeen tukikelpoisista kustannuksista aiheutuu toiminnoista,
jotka kuuluvat perustutkimuksen luokkaan;

ii) jos hanke on ensi sijassa teollista tutkimusta: 20 miljoonaa
euroa yritystä ja hanketta kohden; näin on silloin, kun yli puolet
hankkeen tukikelpoisista kustannuksista aiheutuu toiminnoista,
jotka kuuluvat teollisen tutkimuksen luokkaan tai teollisen tut
kimuksen ja perustutkimuksen luokkiin yhdessä;

iii) jos hanke on ensi sijassa kokeellista kehittämistä: 15 miljoonaa
euroa yritystä ja hanketta kohden; näin on silloin, kun yli puolet
hankkeen tukikelpoisista kustannuksista aiheutuu toiminnoista,
jotka kuuluvat kokeellisen kehittämisen luokkaan;

iv) jos kyse on Eureka-hankkeesta tai perussopimuksen 185 tai
187 artiklan nojalla perustetun yhteisyrityksen toteuttamasta
hankkeesta, i–iii alakohtien määrät kaksinkertaistetaan;

v) jos tuki tutkimus- ja kehityshankkeille myönnetään takaisin
maksettavina ennakkoina, jotka niiden bruttoavustusekvivalen
tin laskemiseen käytettävien hyväksyttyjen menetelmien puuttu
essa ilmaistaan prosentteina tukikelpoisista kustannuksista, ja
toimenpide edellyttää, että hankkeen onnistuessa, joka on mää
ritelty kohtuullisen ja varovaisen hypoteesin perusteella, en
nakko maksetaan takaisin korkoineen, jotka vastaavat vähintään
myöntämisajankohtana sovellettavaa diskonttokorkoa, i–iv ala
kohdassa tarkoitettuja määriä korotetaan 50 prosenttia;

vi) tutkimusta edeltäviin toteutettavuustutkimuksiin myönnettävä
tuki: 7,5 miljoonaa euroa tutkimusta kohden;

j)

tutkimusinfrastruktuureille myönnettävä investointituki: 20 miljoo
naa euroa infrastruktuuria kohden;

k)

tuki innovaatioklustereille: 7,5 miljoonaa euroa klusteria kohden;

l)

pk-yrityksille myönnettävä innovaatiotuki: 5 miljoonaa euroa yri
tystä ja hanketta kohden;

m)

prosesseihin tai organisointiin liittyvään innovaatiotoimintaan
myönnettävä tuki: 7,5 miljoonaa euroa yritystä ja hanketta kohden;
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▼B
n)

koulutustuki: 2 miljoonaa euroa koulutushanketta kohden;

o)

tuki epäedullisessa asemassa olevien työntekijöiden työhönottoon:
5 miljoonaa euroa vuodessa yritystä kohden;

p)

palkkatukien muodossa myönnettävä tuki alentuneesti työkykyis
ten työntekijöiden työllistämiseen: 10 miljoonaa euroa vuodessa
yritystä kohden;

q)

alentuneesti työkykyisten työntekijöiden työllistämisestä aiheutu
vien lisäkustannusten korvaamiseen myönnettävä tuki: 10 miljoo
naa euroa vuodessa yritystä kohden;

r)

epäedullisessa asemassa olevien työntekijöiden avustamisesta ai
heutuvien kustannusten korvaamiseen myönnettävä tuki: 5 miljoo
naa euroa vuodessa yritystä kohden;

s)

investointituki ympäristönsuojeluun, lukuun ottamatta investointi
tukea pilaantuneiden alueiden kunnostamiseen ja tukea energiate
hokkaan kaukolämmityksen ja -jäähdytyksen jakeluverkko-osalle:
15 miljoonaa euroa yritystä ja investointihanketta kohden;

t)

investointituki energiatehokkuushankkeisiin: 10 miljoonaa euroa
kuten 39 artiklan 5 kohdassa säädetään;

u)

investointituki pilaantuneiden alueiden kunnostamiseen: 20 miljoo
naa euroa yritystä ja investointihanketta kohden;

v)

toimintatuki sähköntuotantoon uusiutuvista energialähteistä ja toi
mintatuki uusiutuvista energialähteistä pienissä laitoksissa tuotetun
energian käytön edistämiseen: 15 miljoonaa euroa yritystä ja han
ketta kohden. Kun tuki myönnetään tarjouskilpailumenettelyn pe
rusteella 42 artiklan nojalla: 150 miljoonaa euroa vuodessa ottaen
huomioon kaikkien 42 artiklan soveltamisalaan kuuluvien ohjel
mien yhteenlaskettu budjetti;

w)

tuki kaukolämmön tai kaukojäähdytyksen jakeluverkolle: 20 mil
joonaa euroa yritystä ja investointihanketta kohden;

x)

investointituki energiainfrastruktuurille: 50 miljoonaa euroa yri
tystä ja investointihanketta kohden;

y)

tuki laajakaistainfrastruktuureille: 70 miljoonan euron kokonais
kustannukset hanketta kohden;

z)

investointituki kulttuurin ja kulttuuriperinnön edistämiseen: 150
miljoonaa euroa hanketta kohden; toimintatuki kulttuurin ja kult
tuuriperinnön edistämiseen: 75 miljoonaa euroa vuodessa yritystä
kohden;

aa)

audiovisuaalisia teoksia edistävät tukiohjelmat: 50 miljoonaa euroa
vuodessa ohjelmaa kohden;

▼M1

▼B

▼M1
bb) investointituki urheiluinfrastruktuurille ja monikäyttöiselle vapaaajan infrastruktuurille: 30 miljoonaa euroa tai kokonaiskustannuk
set yli 100 miljoonaa euroa hanketta kohden; toimintatuki urhei
luinfrastruktuurille: 2 miljoonaa euroa vuodessa infrastruktuuria
kohden;
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▼B
cc)

paikallisille infrastruktuureille myönnettävä investointituki: 10 mil
joonaa euroa tai kokonaiskustannukset yli 20 miljoonaa euroa sa
maa infrastruktuuria kohden;

▼M1
dd) tuki alueellisille lentoasemille: 56 a artiklassa säädetyt tuki-inten
siteetit ja tukimäärät;
ee)

tuki merisatamille: tukikelpoiset kustannukset 130 miljoonaa euroa
hanketta kohden (tai 150 miljoonaa euroa hanketta kohden me
risatamassa, joka sisältyy Euroopan parlamentin ja neuvoston ase
tuksen (EU) N:o 1315/2013 (1) 47 artiklassa tarkoitetun ydinverk
kokäytävän työsuunnitelmaan); ruoppauksen osalta hanke määritel
lään kaikeksi kalenterivuoden aikana suoritetuksi ruoppaukseksi; ja

ff)

tuki sisävesisatamille: tukikelpoiset kustannukset 40 miljoonaa eu
roa hanketta kohden (tai 50 miljoonaa euroa hanketta kohden
sisävesisatamassa, joka sisältyy asetuksen (EU) N:o 1315/2013
47 artiklassa tarkoitetun ydinverkkokäytävän työsuunnitelmaan);
ruoppauksen osalta hanke määritellään kaikeksi kalenterivuoden
aikana suoritetuksi ruoppaukseksi.

▼B
2.
Kynnysarvoja, joista säädetään tai joihin viitataan 1 kohdassa, ei
saa kiertää tukiohjelmien tai tukihankkeiden keinotekoisella jakamisella.

5 artikla
Tuen läpinäkyvyys
1.
Tätä asetusta sovelletaan ainoastaan tukeen, jonka osalta on mah
dollista laskea etukäteen tarkka bruttoavustusekvivalentti tarvitsematta
tehdä riskinarviointia (”läpinäkyvä tuki”).
2.

Seuraavat tukimuodot katsotaan läpinäkyviksi:

a) avustuksiin ja korkotukiin sisältyvä tuki;
b) lainoihin sisältyvä tuki, kun bruttoavustusekvivalentti on laskettu
tuen myöntämishetkellä voimassa olevan viitekoron perusteella;
c) takauksiin sisältyvä tuki
i) jos bruttoavustusekvivalentti on laskettu komission tiedonannossa
vahvistettujen safe harbour -maksujen perusteella;
ii) jos ennen toimenpiteen täytäntöönpanoa takauksen bruttoavustusek
vivalentin laskemiseen käytettävä menetelmä on hyväksytty EY:n
perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta valtiontukiin
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1315/2013, annettu
11 päivänä joulukuuta 2013, unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen lii
kenneverkon kehittämiseksi ja päätöksen N:o 661/2010/EU kumoamisesta
(EUVL L 348, 20.12.2013, s. 1).
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▼B
takauksina annetun komission tiedonannon (1) tai jonkin sen seura
ajatiedonannon perusteella sen jälkeen kun kyseisestä menetelmästä
on ilmoitettu komissiolle valtiontuen alalla annetun, kyseisenä ajan
kohtana sovellettavan komission asetuksen mukaisesti, ja hyväk
sytty menetelmä koskee nimenomaisesti kyseistä takaustyyppiä ja
kyseistä kohteena olevaa liiketoimityyppiä tätä asetusta sovelletta
essa;

d) veroetuuksiin sisältyvä tuki, kun toimenpiteessä määrätään ylärajasta,
jolla voidaan varmistaa, että sovellettavaa kynnysarvoa ei ylitetä;

e) alueellinen kaupunkikehitystuki, jos 16 artiklassa asetetut edellytyk
set täyttyvät;

f) riskirahoitustoimenpiteisiin sisältyvä tuki, jos 21 artiklassa asetetut
edellytykset täyttyvät;

g) käynnistystuki, jos 22 artiklassa asetetut edellytykset täyttyvät;

h) tuki energiatehokkuushankkeisiin, jos 39 artiklassa asetetut edelly
tykset täyttyvät;

i) tuki markkinahinnan lisäksi maksettavina preemioina, jos 42 artik
lassa asetetut edellytykset täyttyvät;

j) takaisinmaksettavina ennakkoina myönnetty tuki, jos takaisinmakset
tavan ennakon yhteenlaskettu nimellismäärä ei ylitä tämän asetuksen
mukaan sovellettavia kynnysarvoja tai jos ennen toimenpiteen täy
täntöönpanoa takaisinmaksettavan ennakon bruttoavustusekvivalentin
laskemiseen käytettävä menetelmä on hyväksytty sen jälkeen kun
siitä on ilmoitettu komissiolle;

▼M1
k) tuki, joka myönnetään aineellisen omaisuuden myyntinä tai vuokraa
misena alle markkinahintojen, jos arvon on määrittänyt riippumaton
asiantuntija ennen transaktiota tai se on määritetty yleisesti saatavilla
olevan, säännöllisesti ajan tasalle saatetun ja yleisesti hyväksytyn
vertailuarvon perusteella.

▼B
6 artikla
Kannustava vaikutus
1.
Tällä asetusta sovelletaan ainoastaan tukeen, jolla on kannustava
vaikutus.

2.
Tuella katsotaan olevan kannustava vaikutus, jos tuensaaja on
jättänyt kirjallisen tukihakemuksen kyseiselle jäsenvaltiolle ennen han
ketta tai toimintaa koskevien töiden aloittamista. Tukihakemuksen on
sisällettävä ainakin seuraavat tiedot:
(1) EUVL C 155, 20.6.2008, s. 10.
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▼B
a) yrityksen nimi ja koko;
b) kuvaus hankkeesta, mukaan lukien sen alkamis- ja päättymispäivä;
c) hankkeen sijainti;
d) luettelo hankkeen kustannuksista;
e) tuen muoto (avustus, laina, takaus, takaisinmaksettava ennakko, pää
omanlisäys tai muu) ja hankkeessa tarvittavan julkisen rahoituksen
määrä.
3.
Suurille yrityksille myönnettävällä tapauskohtaisella tuella katso
taan olevan kannustava vaikutus, jos jäsenvaltio on 2 kohdassa säädetyn
edellytyksen täyttymisen varmistamisen lisäksi tarkistanut ennen kysei
sen tuen myöntämistä, että tuensaajan laatimasta asiakirja-aineistosta
saadaan vahvistus sille, että tuki johtaa vähintään yhteen seuraavista:
a) alueellisen investointituen tapauksessa: että toteutetaan hanke, jota ei
olisi toteutettu kyseisellä alueella tai joka ei olisi ollut riittävän kan
nattava tuensaajalle kyseisellä alueella ilman tukea;
b) kaikissa muissa tapauksissa, että seurauksena on:
— hankkeen/toiminnan merkittävästi laajempi soveltamisala tuen
seurauksena; tai
— tuensaajan hankkeen/toiminnan toteuttamiseen käyttämän koko
naismäärän merkittävä lisääntyminen tuen seurauksena; tai
— kyseisen hankkeen/toiminnan merkittävästi nopeampi toteutusva
uhti.
4.
Poiketen siitä, mitä 2 ja 3 kohdassa säädetään, veroetuuksien muo
toisilla toimenpiteillä katsotaan olevan kannustava vaikutus, jos seura
avat edellytykset täyttyvät:
a) toimenpiteellä vahvistetaan oikeus tukeen objektiivisin perustein ja
ilman jäsenvaltion harkintavaltaa; ja
b) toimenpide on hyväksytty ja tullut voimaan ennen tuetun hankkeen
tai toiminnan toteutukseen liittyvien töiden aloittamista; lukuun otta
matta myöhemmin käyttöön otettavia verojärjestelmiä, jos kyseinen
toiminta kuului jo aikaisempien veroetuuksiin perustuvien järjestel
mien soveltamisalaan.
5.
Poiketen siitä, mitä 2, 3 ja 4 kohdassa säädetään, seuraavilla tuki
muodoilla ei edellytetä olevan kannustavaa vaikutusta tai katsotaan ole
van kannustava vaikutus:
▼M1
a) alueellinen toimintatuki ja alueellinen kaupunkikehitystuki, jos 15 ja
16 artiklassa asetetut edellytykset täyttyvät,
▼B
b) pk-yrityksille rahoituksensaantiin myönnettävä tuki, jos 21 ja 22 ar
tiklassa asetetut edellytykset täyttyvät,
c) palkkatukien muodossa myönnettävä tuki epäedullisessa asemassa
olevien työntekijöiden työhönottoon ja palkkatukien muodossa
myönnettävä tuki alentuneesti työkykyisten työntekijöiden työllistä
miseen, jos 32 ja 33 artiklassa asetetut asiaa koskevat edellytykset
täyttyvät,

02014R0651 — FI — 10.07.2017 — 001.004 — 34
▼M1
d) tuki alentuneesti työkykyisten työntekijöiden työllistämisestä aiheu
tuvien lisäkustannusten korvaamiseen ja tuki epäedullisessa asemassa
olevien työntekijöiden avustamisesta aiheutuvien kustannusten kor
vaamiseen, jos 34 ja 35 artiklassa asetetut edellytykset täyttyvät,
▼B
e) direktiivin 2003/96/EY mukaisina alennuksina ympäristöveroista
myönnettävä tuki, jos tämän asetuksen 44 artiklassa asetetut edelly
tykset täyttyvät,
f) tuki tiettyjen luonnonmullistusten aiheuttaman vahingon korvaa
miseksi, jos 50 artiklassa asetetut edellytykset täyttyvät,
g) sosiaalinen kuljetustuki syrjäisten seutujen asukkaiden hyväksi, jos
51 artiklassa asetetut edellytykset täyttyvät,
h) tuki kulttuurin ja kulttuuriperinnön edistämiseen, jos 53 artiklassa
asetetut edellytykset täyttyvät.

7 artikla
Tuki-intensiteetti ja tukikelpoiset kustannukset
1.
Kaikki tuki-intensiteetin ja tukikelpoisten kustannusten laskemi
sessa käytettävät luvut on ilmaistava ennen verojen tai muiden maksujen
vähentämistä. Tukikelpoiset kustannukset on osoitettava asiakirjoilla,
joiden on oltava selkeitä, eriteltyjä ja ajantasaisia.
▼M1
Tukikelpoiset kustannukset voidaan laskea noudattaen Euroopan parla
mentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1303/2013 (1) säädettyjä yk
sinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja edellyttäen, että toimi rahoitetaan
ainakin osittain unionin rahastosta, joka sallii tällaisten yksinkertaistet
tujen kustannusvaihtoehtojen käyttämisen, ja että kustannusluokka on
tukikelpoinen kyseisen poikkeussäännöksen mukaisesti.
▼B
2.
Jos tukea myönnetään muussa muodossa kuin avustuksena, tuen
määrä on tuen bruttoavustusekvivalentti.
3.
►M1 Tulevaisuudessa maksettava tuki, muun muassa useassa
erässä maksettava tuki, diskontataan myöntämisajankohdan mukaiseen
arvoon. ◄ Tukikelpoiset kustannukset diskontataan niiden myöntämis
ajankohdan mukaiseen arvoon. Diskonttauksessa käytettävä korko on
myöntämisajankohtana sovellettava diskonttokorko.
▼M1

__________

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu
17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaa
lirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousra
hastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännök
sistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, kohee
siorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä sään
nöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta
(EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).
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▼B
5.
Jos tuki myönnetään takaisinmaksettavina ennakkoina, jotka niiden
bruttoavustusekvivalentin laskemiseen käytettävien hyväksyttyjen mene
telmien puuttuessa ilmaistaan prosentteina tukikelpoisista kustannuksis
ta, ja toimenpide edellyttää, että hankkeen onnistuessa, joka on mää
ritelty kohtuullisen ja varovaisen hypoteesin perusteella, ennakko mak
setaan takaisin korkoineen, jotka vastaavat vähintään tuen myöntämis
ajankohtana sovellettavaa diskonttokorkoa, III luvussa asetettuja tuen
enimmäisintensiteettejä voidaan korottaa 10 prosenttiyksikköä.

6.
Jos alueellinen tuki myönnetään takaisinmaksettavina ennakkoina,
tuen myöntämisajankohtana voimassa olevan aluetukikartan mukaisia
tuen enimmäisintensiteettejä ei saa korottaa.

8 artikla
Kasautuminen
1.
Tuettuun toimintaan tai hankkeeseen taikka yritykselle myönnetyn
valtiontuen kokonaismäärä on otettava huomioon määritettäessä sitä,
noudatetaanko 4 artiklassa säädettyjä ilmoituskynnysarvoja ja III luvussa
säädettyjä tuen enimmäisintensiteettejä.

2.
Kun unionin toimielinten, virastojen, yhteisyritysten tai muiden
elinten keskitetysti hallinnoimaa unionin rahoitusta, joka ei kuulu suo
raan tai välillisesti jäsenvaltion määräysvaltaan myönnetään yhdessä
valtiontuen kanssa, ainoastaan valtiontuki on otettava huomioon mää
ritettäessä, onko ilmoituskynnysarvoja ja tuen enimmäisintensiteettejä tai
enimmäismääriä noudatettu, edellyttäen että samoihin tukikelpoisiin kus
tannuksiin myönnetyn julkisen rahoituksen kokonaismäärä ei ylitä so
vellettavissa unionin lainsäädännön säännöissä vahvistettua suurinta
mahdollista rahoitusastetta.

3.
Tuki, jolla on yksilöitävissä olevia tukikelpoisia kustannuksia ja
jolle myönnetään poikkeus tämän asetuksen nojalla, voi kasautua

a) minkä tahansa muun valtiontuen kanssa, kun kyseiset toimenpiteet
koskevat eri yksilöitävissä olevia tukikelpoisia kustannuksia;

b) minkä tahansa muun valtiontuen kanssa, joka liittyy samoihin, osit
tain tai kokonaan päällekkäisiin tukikelpoisiin kustannuksiin, ainoas
taan silloin kun tällainen kasautuminen ei johda kyseiseen tukeen
tämän asetuksen nojalla sovellettavan tuen enimmäisintensiteetin tai
enimmäismäärän ylittymiseen.

4.
Tuki, jolla ei ole yksilöitävissä olevia tukikelpoisia kustannuksia ja
jolle myönnetään poikkeus tämän asetuksen 21, 22 tai 23 artiklan no
jalla, voi kasautua minkä tahansa muun valtiontuen kanssa, jolla on
yksilöitävissä olevia tukikelpoisia kustannuksia. Tuki, jolla ei ole yksi
löitävissä olevia tukikelpoisia kustannuksia, voi kasautua muun valtion
tuen kanssa, jolla ei ole yksilöitävissä olevia tukikelpoisia kustannuksia,
siihen korkeimpaan kokonaisrahoituksen kynnysarvoon asti, joka on
vahvistettu kunkin tapauksen erityisolosuhteet huomioon ottaen tässä
tai jossakin toisessa komission antamassa ryhmäpoikkeusasetuksessa
tai päätöksessä.
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5.
Tämän asetuksen nojalla poikkeuksen saanut tuki ei voi kasautua
vähämerkityksisen tuen kanssa samojen tukikelpoisten kustannusten
osalta, jos kasautuminen johtaisi tämän asetuksen III luvussa vahvistetun
tuen enimmäisintensiteetin ylittymiseen.

6.
Poiketen siitä, mitä 3 kohdan b alakohdassa säädetään, 33 ja
34 artiklassa tarkoitettu alentuneesti työkykyisten työntekijöiden hyväksi
myönnettävä tuki voi kasautua muun tämän asetuksen nojalla poikke
uksen saaneen, samat tukikelpoiset kustannukset kattavan tuen kanssa,
vaikka tämän asetuksen nojalla sovellettava korkein kynnysarvo ylittyi
sikin, edellyttäen että kasautuminen ei johda tuki-intensiteettiin, joka
olisi yli 100 prosenttia kyseisistä kustannuksista ajalta, jolloin kyseiset
työntekijät ovat työllistettyinä.
▼M1
7.
Poiketen siitä, mitä 1–6 kohdassa säädetään, määritettäessä sitä,
noudatetaanko 15 artiklan 4 kohdassa vahvistettuja syrjäisimmillä alu
eilla myönnettävän alueellisen toimintatuen enimmäismääriä, huomioon
otetaan ainoastaan tämän asetuksen nojalla täytäntöön pantu alueellinen
toimintatuki syrjäisimmillä alueilla.
▼B
9 artikla
Julkaiseminen ja tiedonanto
1.
Kyseessä olevan jäsenvaltion on varmistettava, että kattavalla val
tiontuen verkkosivustolla kansallisella tai alueellisella tasolla julkaistaan:

a) tämän asetuksen 11 artiklassa tarkoitettu, liitteessä II olevan mallin
mukainen vakiomuotoinen yhteenveto tai linkki siihen;

b) kunkin tukitoimenpiteen koko teksti 11 artiklan mukaisesti tai linkki
koko tekstiin;

c) liitteessä III tarkoitetut tiedot jokaisen yli 500 000 euron suuruisen
yksittäisen tuen myöntämisestä.

Euroopan alueellisen yhteistyön hankkeille myönnetyn tuen osalta tässä
kohdassa tarkoitetut tiedot on julkaistava sen jäsenvaltion verkkosivus
tolla, jossa kyseessä oleva, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk
sen N:o 1299/2013 21 artiklassa määritelty hallintoviranomainen sijait
see. Vaihtoehtoisesti yhteistyöhön osallistuvat jäsenvaltiot voivat myös
päättää, että niistä kukin julkaisee omalla alueellaan toteutettuja tukitoi
menpiteitä koskevat tiedot verkkosivustollaan.

2.
Veroetuuksiin perustuvien ohjelmien ja 16 ja 21 (1) artiklan mu
kaisten ohjelmien tapauksessa tämän artiklan 1 kohdan c alakohdan
edellytysten katsotaan täyttyvän, jos jäsenvaltiot julkaisevat vaaditut
tiedot yksittäisistä tukimääristä seuraavia vaihteluvälejä käyttäen (mil
joonaa euroa):
(1) Tämän asetuksen 16 ja 21 artiklan mukaisten ohjelmien osalta vaatimuksesta,
jonka mukaan on julkaistava tiedot jokaisen yli 500 000 euron suuruisen
yksittäisen tuen myöntämisestä, voidaan luopua, kun on kyse pk-yrityksistä,
jotka eivät ole harjoittaneet kaupallista myyntiä markkinoilla.
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0,5–1;
1–2;
2–5;
5–10;
10–30; ja
30 ja enemmän.
3.
Tämän asetuksen 51 artiklan mukaisten ohjelmien tapauksessa
tässä artiklassa säädettyjä julkaisuvelvoitteita ei sovelleta loppukulutta
jiin.
4.
Tämän artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut tiedot on jär
jestettävä ja tarjottava käyttöön liitteessä III kuvatussa vakiomuodossa,
ja niiden on mahdollistettava tehokkaat haku- ja lataustoiminnot. Edellä
1 kohdassa tarkoitetut tiedot on julkaistava kuuden kuukauden kuluessa
tuen myöntämispäivästä, tai veroetuutena myönnettävän tuen tapauk
sessa vuoden kuluessa veroilmoituksen jättämispäivästä, ja niiden on
oltava saatavilla vähintään kymmenen vuoden ajan tuen myöntämispäi
västä.
5.

Komissio julkaisee verkkosivustollaan

a) linkit tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin valtiontuen verkkosi
vustoihin;
b) 11 artiklassa tarkoitetut yhteenvedot.
6.
Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä noudattamaan tämän artiklan sään
nöksiä viimeistään kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaan
tulosta.

II LUKU
VALVONTA

10 artikla
Ryhmäpoikkeuksesta johtuvan edun peruuttaminen
Jos jäsenvaltio myöntää tukea, jonka esitetään olevan vapautettu ilmoi
tusvaatimuksesta tämän asetuksen nojalla mutta joka ei täytä I–III lu
vussa asetettuja edellytyksiä, komissio voi, annettuaan kyseiselle jäsen
valtiolle mahdollisuuden esittää näkemyksensä asiasta, antaa päätöksen,
jossa todetaan, että kaikista tai osasta kyseisen jäsenvaltion hyväksy
mistä tulevista tukitoimenpiteistä, jotka muutoin täyttäisivät tämän ase
tuksen vaatimukset, on ilmoitettava komissiolle perussopimuksen 108 ar
tiklan 3 kohdan mukaisesti. Ilmoitettavat toimenpiteet voidaan rajoittaa
toimenpiteisiin, joilla myönnetään tietyn tyyppistä tukea tai tukea tiet
tyjen tuensaajien hyväksi, tai kyseisen jäsenvaltion tiettyjen viranomais
ten toteuttamiin toimenpiteisiin.
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11 artikla
Raportointi
Jäsenvaltioiden, tai Euroopan alueellisen yhteistyön hankkeille myönne
tyn tuen tapauksessa vaihtoehtoisesti sen jäsenvaltion, jossa Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1299/2013 21 artiklassa
määritelty hallintoviranomainen sijaitsee, on toimitettava komissiolle

a) komission sähköisen ilmoitusjärjestelmän kautta liitteessä II olevan
mallin mukainen vakiomuotoinen yhteenveto jokaisesta tämän ase
tuksen nojalla poikkeuksen saaneesta tukitoimenpiteestä ja linkki
tukitoimenpiteen koko tekstiin, mukaan lukien sen muutokset, 20
työpäivän kuluessa toimenpiteen voimaantulosta;

b) Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22 päivänä maaliskuuta
1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 täytäntöön
panosta 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa komission asetuksessa
(EY) N:o 794/2004 (1), sellaisena kuin se on muutettuna, tarkoitettu
sähköisessä muodossa oleva vuosikertomus tämän asetuksen sovel
tamisesta; vuosikertomuksen on sisällettävä täytäntöönpanoasetuk
sessa mainitut tiedot kultakin kokonaiselta vuodelta tai sen osalta,
jonka aikana tätä asetusta sovelletaan.

▼M1
12 artikla
Valvonta
1.
Jotta komissio voi valvoa tämän asetuksen nojalla ilmoitusvaa
timuksesta vapautettua tukea, jäsenvaltioiden, tai vaihtoehtoisesti Euroo
pan alueellisen yhteistyön hankkeille myönnetyn tuen tapauksessa sen
jäsenvaltion, jossa hallintoviranomainen sijaitsee, on säilytettävä yksi
tyiskohtainen asiakirja-aineisto, joka sisältää tarvittavat tiedot ja asiakir
jatodisteet, joiden perusteella voidaan vahvistaa, että kaikki tässä ase
tuksessa säädetyt edellytykset täyttyvät. Asiakirja-aineisto on säilytet
tävä kymmenen vuoden ajan siitä päivästä alkaen, jolloin tapauskohtai
nen tuki myönnettiin tai jolloin ohjelman viimeinen tuki myönnettiin.

2.
Kun on kyse ohjelmista, joiden perusteella verotukea myönnetään
automaattisesti, kuten tuensaajien veroilmoituksiin perustuvat ohjelmat,
ja joissa ei ennakolta varmisteta kaikkien sisämarkkinoille soveltuvuutta
koskevien edellytysten täyttymistä kunkin tuensaajan osalta, jäsenvalti
oiden on varmistettava säännöllisesti, vähintään jälkikäteen ja otannan
perusteella, että kaikki sisämarkkinoille soveltuvuutta koskevat edelly
tykset täyttyvät, ja tehtävä tarvittavat päätelmät. Jäsenvaltioiden on säi
lytettävä yksityiskohtaiset tiedot näistä varmistuksista vähintään kymme
nen vuoden ajan valvontatoimien toteuttamispäivästä.

3.
Komissio voi pyytää kultakin jäsenvaltiolta kaikkia tietoja ja asia
kirjatodisteita, jotka komissio katsoo tarvitsevansa voidakseen valvoa
tämän asetuksen soveltamista, mukaan lukien 1 ja 2 kohdassa mainitut
tiedot. Kyseisen jäsenvaltion on toimitettava komissiolle pyydetyt tiedot
ja asiakirjatodisteet 20 työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta
tai pyynnössä asetettavan pidemmän määräajan kuluessa.
(1) EUVL L 140, 30.4.2004, s. 1.
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III LUKU
ERI TUKIMUOTOJA KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET
1 JAKSO

Alueellinen tuki
A alajakso
Alueellinen investointi- ja toimintatuki
▼M1
13 artikla
Alueellisen tuen soveltamisala
Tätä jaksoa ei sovelleta seuraaviin:
a) tuki terästeollisuudessa, hiilialalla, laivanrakennusalalla tai synteetti
kuituteollisuudessa harjoitettavan toiminnan hyväksi;
b) tuki kuljetusalalle ja siihen liittyvälle infrastruktuurille, sekä tuki
energian tuotantoon ja jakeluun ja energiainfrastruktuurille, lukuun
ottamatta alueellista investointitukea syrjäisimmillä alueilla ja alueel
lisia toimintatukiohjelmia;
c) alueellinen tuki sellaisten ohjelmien muodossa, jotka on suunnattu
rajoitetulle määrälle tiettyjä toimialoja; ohjelmia, joiden kohteena on
matkailu, laajakaistainfrastruktuurit tai maataloustuotteiden jalostami
nen ja kaupan pitäminen, ei katsota tietylle toimialalle suunnatuiksi;
d) alueellinen toimintatuki yrityksille, joiden pääasialliset toiminnot
kuuluvat NACE Rev. 2:n pääluokkaan K ”Rahoitus- ja vakuutustoi
minta”, tai yrityksille, joiden toiminta kattaa konsernin sisäiset toi
minnot ja joiden pääasialliset toiminnot kuuluvat NACE Rev. 2:n
luokkaan 70.10 ”Pääkonttorien toiminta” tai 70.22 ”Muu liikkeen
johdon konsultointi”.
▼B
14 artikla
Alueellinen investointituki
1.
Alueelliset investointitukitoimenpiteet ovat perussopimuksen
107 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvia,
ja ne vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta
ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että ne täyttävät tässä artiklassa ja I
luvussa säädetyt edellytykset.
2.

Tuki on myönnettävä tukialueilla.

3.
Perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaiset
edellytykset täyttävillä tukialueilla tukea voidaan myöntää alkuinves
tointiin tuensaajan koosta riippumatta. Perussopimuksen 107 artiklan 3
kohdan c alakohdan mukaiset edellytykset täyttävillä tukialueilla tukea
voidaan myöntää pk-yrityksille kaikenlaisiin alkuinvestointeihin. Suu
rille yrityksille tukea voidaan myöntää ainoastaan alkuinvestointeihin
uuden taloudellisen toiminnan hyväksi kyseisellä alueella.
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4.

Seuraavat kustannukset ovat tukikelpoisia:

a) aineelliseen ja aineettomaan omaisuuteen tehtyjen investointien kus
tannukset;
b) alkuinvestoinnin seurauksena luotujen työpaikkojen odotetut palkka
kustannukset laskettuina kahden vuoden ajalta; tai
c) a ja b alakohdan yhdistelmä, joka ei ylitä a tai b alakohdan sitä
määrää, joka on korkeampi.
5.
Investointi on säilytettävä tukea saaneella alueella vähintään viiden
vuoden ajan tai pk-yritysten tapauksessa vähintään kolmen vuoden ajan
sen jälkeen, kun investointi on saatettu päätökseen. Tämä ei estä sellai
sen tuotantolaitoksen tai laitteen korvaamista, joka on vanhentunut tai
rikkoutunut tämän ajanjakson aikana, jos taloudellista toimintaa jatke
taan kyseisellä alueella sovellettavan vähimmäisajan.
6.
Hankittujen omaisuuserien on oltava uusia, paitsi kun on kyse pkyrityksistä ja toimipaikan ostosta. Kustannukset, jotka liittyvät aineelli
sen omaisuuden vuokraamiseen, voidaan ottaa huomioon seuraavien
edellytysten täyttyessä:
a) maa-alueita ja rakennuksia koskevan vuokrasopimuksen on oltava
voimassa vähintään viisi vuotta investointihankkeen arvioidun tote
uttamisajankohdan jälkeen suurten yritysten tapauksessa tai kolme
vuotta pk-yritysten tapauksessa;
b) laitoksen tai koneiden vuokrasopimus on tehtävä rahoitusleasingin
muodossa ja siihen on sisällyttävä velvoite, jonka mukaan tuensaajan
on ostettava kyseinen omaisuuserä vuokrasopimuksen päätyttyä.
►M1 Edellä 2 artiklan 49 tai 51 alakohdassa tarkoitetun toimipaikan
omaisuuserien hankinnan yhteydessä otetaan huomioon ainoastaan kus
tannukset, jotka aiheutuvat omaisuuden ostamisesta kolmansilta, jotka
ovat ostajasta riippumattomia. ◄ Kauppa on toteutettava markkinaeh
doin. Jos omaisuuserien hankintaan on myönnetty tukea jo ennen niiden
ostamista, kyseisten omaisuuserien kustannukset on vähennettävä toimi
paikan hankintaan liittyvistä tukikelpoisista kustannuksista. Jos pieni
yritys siirtyy alkuperäisen omistajan perheenjäsenelle tai entiselle työn
tekijälle, luovutaan edellytyksestä, jonka mukaan omaisuuserät on ostet
tava kolmansilta osapuolilta, jotka ovat ostajasta riippumattomia. Osak
keiden hankkiminen ei ole alkuinvestointi.
7.
►M1 Suurille yrityksille tuotantoprosessin perusteelliseen muu
tokseen myönnettävän tuen osalta tukikelpoisten kustannusten on oltava
suuremmat kuin poistot, jotka on tehty uudistettavaan toimintaan liitty
västä omaisuudesta kolmen edeltävän verovuoden aikana. ◄ Olemassa
olevan toimipaikan tuotannon monipuolistamiseen myönnetyn tuen
osalta tukikelpoisten kustannusten on oltava vähintään 200 prosenttia
suuremmat kuin uudelleen käytettävän omaisuuden kirjanpitoarvo töiden
alkamista edeltävänä verovuonna.
8.
Aineeton omaisuus voidaan ottaa huomioon laskettaessa investoin
tikustannuksia, jos se täyttää seuraavat edellytykset:
a) sitä on käytettävä ainoastaan tukea saavassa toimipaikassa;
b) sen on oltava poistokelpoista;
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c) se on ostettava markkinaehdoin kolmansilta osapuolilta, jotka ovat
ostajasta riippumattomia; ja
d) sen on sisällyttävä tuensaajayrityksen varoihin ja liityttävä hankkee
seen, jota varten tukea myönnetään, vähintään viiden vuoden ajan tai
kolmen vuoden ajan, kun kyseessä on pk-yritys.
Suurten yritysten tapauksessa aineettoman omaisuuden kustannuksista
tukikelpoisiksi katsotaan ainoastaan enintään 50 prosenttia alkuinves
toinnin tukikelpoisista kokonaiskustannuksista.
9.
Jos tukikelpoiset kustannukset lasketaan 4 kohdan b alakohdan
mukaisesti arvioitujen palkkakustannusten perusteella, seuraavien edel
lytysten on täytyttävä:
a) investointihankkeen tuloksena kyseisen toimipaikan työntekijöiden
nettomäärän on lisäännyttävä 12 edellisen kuukauden keskiarvoon
verrattuna, mikä merkitsee sitä, että kaikki menetetyt työpaikat on
vähennettävä kyseisen ajanjakson aikana luotujen työpaikkojen mää
rästä;
b) työpaikat on täytettävä kolmen vuoden kuluessa töiden loppuun saat
tamisesta; ja
c) kaikki investoinnin avulla luodut työpaikat on säilytettävä kyseisellä
alueella vähintään viiden vuoden ajan tai pk-yritysten tapauksessa
kolmen vuoden ajan siitä ajankohdasta, kun työpaikka täytettiin en
simmäisen kerran.
10.
Laajakaistaverkon kehittämiseen myönnettävän alueellisen tuen
on täytettävä seuraavat edellytykset:
a) tukea saa myöntää ainoastaan alueilla, joilla ei ole samaan luokkaan
kuuluvaa verkkoa (joko peruslaajakaistaverkkoa tai NGA-verkkoa) ja
joilla tällaista verkkoa ei todennäköisesti kehitetä kaupallisin ehdoin
kolmen vuoden kuluessa tuen myöntämistä koskevasta päätöksestä;
ja
b) tuetun verkko-operaattorin on tarjottava tasapuolisin ja syrjimättömin
ehdoin aktiivisia ja passiivisia tukkuliittymiä, joihin sisältyy fyysinen
eriyttäminen NGA-verkkojen tapauksessa; sekä
c) tuki on myönnettävä tarjouskilpailuun perustuvaa valintamenettelyä
noudattaen.
11.
Alueellista tukea tutkimusinfrastruktuureille voidaan myöntää ai
noastaan, jos tuen ehtona on, että tuettuun infrastruktuuriin tarjotaan
pääsy läpinäkyvin ja syrjimättömin perustein.
12.
Bruttoavustusekvivalenttina ilmaistu tuki-intensiteetti ei saa ylit
tää tuen myöntämisajankohtana voimassa olevaa ja aluetukikartassa vah
vistettua tuen enimmäisintensiteettiä kyseisellä alueella. Jos tuki-intensi
teetti lasketaan 4 kohdan c alakohdan mukaisesti, tuen enimmäisinten
siteetti ei saa ylittää suurinta mahdollista tuen määrää, joka saadaan
soveltamalla kyseistä intensiteettiä investointi- tai palkkakustannusten
perusteella. Suurten investointihankkeiden tapauksessa tukimäärä ei
saa ylittää mukautettua tukimäärää, joka on laskettu 2 artiklan 20 ala
kohdassa määritellyn menetelmän mukaisesti.
13.
Mikä tahansa alkuinvestointi, jonka sama tuensaaja (konsernita
solla) aloittaa kolmen vuoden kuluessa päivästä, jona toisen tuetun in
vestoinnin työt alkavat samalla tilastollisten alueyksiköiden nimikkeis
tön 3-tason alueella, katsotaan osaksi yhtä ainoaa investointihanketta.
Kun tällaisessa yhdessä ainoassa investointihankkeessa on kyse suuresta
investointihankkeesta, kyseiselle yhdelle ainoalle investointihankkeelle
myönnettävä kokonaistukimäärä ei saa ylittää suurten investointihank
keiden mukautettua tukimäärää.
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14.
Tuensaajan on rahoitettava vähintään 25 prosenttia tukikelpoisista
kustannuksista joko omilla varoillaan tai ulkopuolisella rahoituksella
sellaisessa muodossa, johon ei liity julkista tukea. Syrjäisimmillä alueilla
pk-yrityksen tekemälle investoinnille voidaan myöntää tukea, jonka
enimmäisintensiteetti on yli 75 prosenttia; tällaisissa tilanteissa loppu
katetaan tuensaajan rahoitusosuudella.

15.
Jos kyseessä on asetuksen (EU) N:o 1299/2013 soveltamisalaan
kuuluviin Euroopan alueellisen yhteistyön hankkeisiin liittyvä alkuinves
tointi, tuen enimmäisintensiteettiä alueella, jolla hanke sijaitsee, sovel
letaan kaikkiin hankkeeseen osallistuviin tuensaajiin. Jos alkuinvestointi
sijaitsee kahdella tai useammalla tukialueella, tuen enimmäisintensiteetti
on sillä tukialueella sovellettava enimmäisintensiteetti, jolla suurin osa
tukikelpoisista kustannuksista aiheutuu. Perussopimuksen 107 artiklan 3
kohdan c alakohdan nojalla tukeen oikeutetuilla alueilla tätä säännöstä
sovelletaan suuriin yrityksiin ainoastaan, jos alkuinvestointi koskee uutta
taloudellista toimintaa.

▼M1
16.
Tuensaajan on vahvistettava, että se ei ole kahden tuen hakemista
edeltävän vuoden aikana siirtänyt toimintoja toimipaikkaan, jossa on
tarkoitus toteuttaa alkuinvestointi, johon tukea haetaan, ja sitouduttava
siihen, ettei se tee niin myöskään kahden vuoden aikana sen alkuinves
toinnin loppuun saattamisesta, johon tukea haetaan.

17.
Kalastus- ja vesiviljelyalalla tukea ei saa myöntää yrityksille,
jotka ovat syyllistyneet yhteen tai useampaan Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 (1) 10 artiklan 1 kohdan a–d
alakohdassa ja 10 artiklan 3 kohdassa vahvistettuun rikkomiseen, eikä
kyseisen asetuksen 11 artiklan mukaisiin toimiin.

15 artikla
Alueellinen toimintatuki
1.
Alueelliset toimintatukiohjelmat syrjäisimmillä alueilla, harvaan
asutuilla alueilla ja erittäin harvaan asutuilla alueilla ovat perussopimuk
sen 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille sovel
tuvia, ja ne vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukai
sesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että ne täyttävät tässä artiklassa
ja I luvussa säädetyt edellytykset.

2.
Alueellisilla toimintatukiohjelmilla voidaan harvaan asutuilla alu
eilla korvata toimintatukikelpoisilla alueilla tuotettujen tuotteiden lisä
kuljetuskustannukset sekä näillä alueilla jatkojalostettujen tuotteiden li
säkuljetuskustannukset seuraavien edellytysten täyttyessä:

a) tuen määrä voidaan arvioida objektiivisesti ennakolta kiinteän sum
man perusteella tai tonnia/ajokilometriä kohden tai muun tarkoituk
senmukaisen yksikön perusteella;
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 508/2014, annettu 15 päi
vänä toukokuuta 2014, Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja neuvoston
asetusten (EY) N:o 2328/2003, (EY) N:o 861/2006, (EY) N:o 1198/2006 ja
(EY) N:o 791/2007 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
N:o 1255/2011 kumoamisesta (EUVL L 149, 20.5.2014, s. 1).
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b) lisäkuljetuskustannukset on laskettu tuotteiden kyseisen jäsenvaltion
kansallisten rajojen sisällä kulkeman matkan perusteella käyttäen
tuensaajalle vähiten kustannuksia aiheuttavaa kuljetusvälinettä.
Tuki-intensiteetti ei saa olla yli 100 prosenttia tässä kohdassa määrite
tyistä lisäkuljetuskustannuksista.
3.
Erittäin harvaan asutuilla alueilla alueelliset toimintatukiohjelmat
estävät tai vähentävät väestökatoa seuraavin edellytyksin:
a) tuensaajat harjoittavat taloudellista toimintaa kyseisellä alueella;
b) vuotuinen tukimäärä tuensaajaa kohden kaikkien toimintatukiohjel
mien nojalla on enintään 20 prosenttia tuensaajalle kyseisellä alueella
aiheutuvista vuotuisista työvoimakustannuksista.
4.
►C2 Syrjäisimmillä alueilla toimintatukiohjelmilla voidaan kor
vata ylimääräiset toimintakustannukset, joita kyseisillä alueilla aiheutuu
suorana seurauksena yhdestä tai useammasta perussopimuksen 349 artik
lassa tarkoitetusta pysyvästä haitasta, jos tuensaajat harjoittavat taloudel
lista toimintaa syrjäisimpiin alueisiin kuuluvalla alueella ja kaikkien
tämän asetuksen nojalla toteutettujen toimintatukiohjelmien nojalla
myönnetty vuotuinen tukimäärä tuensaajaa kohden ei ylitä jotakin seu
raavista prosenttiosuuksista: ◄
a) 35 prosenttia tuensaajan kyseessä olevalla syrjäisimmällä alueella
vuosittain tuottamasta bruttoarvonlisäyksestä;
b) 40 prosenttia tuensaajan vuotuisista työvoimakustannuksista kyseessä
olevalla syrjäisimmällä alueella;
c) 30 prosenttia tuensaajan vuotuisesta liikevaihdosta kyseessä olevalla
syrjäisimmällä alueella.
▼B
B alajakso
Kaupunkikehitystuki
16 artikla
Alueellinen kaupunkikehitystuki
1.
Alueellinen kaupunkikehitystuki on perussopimuksen 107 artiklan
3 kohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapau
tetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaa
timuksesta edellyttäen, että tässä artiklassa ja I luvussa säädetyt edelly
tykset täyttyvät.
2.

Kaupunkikehityshankkeiden on täytettävä seuraavat kriteerit:

a) ne toteutetaan kaupunkikehitysrahastojen kautta tukialueilla;
b) Euroopan rakenne- ja investointirahastot osallistuvat niiden rahoitta
miseen;
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c) niillä tuetaan yhdennettyä strategiaa kaupunkialueiden kestävään ke
hittämiseen.
3.
Kaupunkikehityshankkeeseen jonkin kaupunkikehitystukitoimenpi
teen nojalla tehtävä kokonaissijoitus saa olla enintään 20 miljoonaa
euroa.
4.
Tukikelpoisia kustannuksia ovat kaupunkikehityshankkeen koko
naiskustannukset edellyttäen, että ne ovat Euroopan parlamentin ja neu
voston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 (1) 65 ja 37 artiklan mukaisia.
5.
Kaupunkikehitysrahaston tukikelpoisille kaupunkikehityshank
keille myöntämä tuki voi olla muodoltaan oman pääoman ehtoista tai
luonteista rahoitusta, lainoja, takauksia tai niiden yhdistelmä.
6.
Kaupunkikehitystuella on hankittava lisäsijoituksia yksityisiltä si
joittajilta kaupunkikehitysrahastojen tai kaupunkikehityshankkeiden ta
solla niin, että yhteenlaskettu määrä on vähintään 30 prosenttia kaupun
kikehityshankkeen saamasta kokonaisrahoituksesta.
7.
Yksityiset ja julkiset sijoittajat voivat osallistua kaupunkikehitys
hankkeen toteuttamiseen käteisrahoituksella tai luontoissuorituksella tai
niiden yhdistelmällä. Luontoissuoritus on otettava huomioon sen mark
kina-arvon mukaan, jonka riippumaton ja pätevä asiantuntija tai asian
mukaisesti valtuutettu viranomainen on määrittänyt.
8.
Kaupunkikehitystoimenpiteiden on täytettävä seuraavat edellytyk
set:
a) kaupunkikehitysrahaston hoitajat on valittava avoimella, läpinäky
vällä ja syrjimättömällä menettelyllä sovellettavan unionin ja kansal
lisen lainsäädännön mukaisesti. Erityisesti kaupunkikehitysrahaston
hoitajia ei saa syrjiä niiden missä tahansa jäsenvaltiossa sijaitsevan
toimipaikan tai perustamispaikan perusteella. Voidaan vaatia, että
kaupunkikehitysrahaston hoitajien on täytettävä ennalta määritellyt,
sijoituksen luonteen perusteella objektiivisesti perustellut ehdot;
b) riippumattomat yksityiset sijoittajat on valittava sovellettavan unionin
ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti avoimella, läpinäkyvällä ja
syrjimättömällä menettelyllä, jonka tavoitteena on ottaa käyttöön
asianmukaiset riskin- ja hyödynjakojärjestelyt, joissa muiden sijoitus
ten kuin takausten tapauksessa suositaan epäsymmetristä voitonjakoa
tappioriskiltä suojautumisen sijaan. Jos yksityisiä sijoittajia ei valita
tällaisella menettelyllä, yksityisten sijoittajien saaman kohtuullisen
tuoton määrittelyssä on käytettävä riippumatonta asiantuntijaa, joka
valitaan avoimella, läpinäkyvällä ja syrjimättömällä menettelyllä;
c) kun on kyse epäsymmetrisestä tappionjakojärjestelystä julkisten ja
yksityisten sijoittajien välillä, julkisen sijoittajan tappion ylärajaksi
on asetettava 25 prosenttia kokonaissijoituksesta;
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu
17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaa
lirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousra
hastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännök
sistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, kohee
siorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä sään
nöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta
(EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).
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d) kun on kyse takauksista yksityisille sijoittajille kaupunkikehityshank
keissa, takausosuus on rajattava 80 prosenttiin ja jäsenvaltion koko
naistappioiden ylärajaksi on asetettava 25 prosenttia takauksella suo
jattavasta salkusta;
e) sijoittajien on voitava olla edustettuina kaupunkikehitysrahaston hal
lintoelimissä, kuten hallintoneuvostossa tai neuvoa-antavissa elimis
sä;
f) kaupunkikehitysrahasto on perustettava sovellettavan lainsäädännön
mukaisesti. Jäsenvaltioiden on käytettävä due diligence -prosessia,
jolla varmistetaan liiketaloudellisesti järkevä sijoitusstrategia kaupun
kikehitykseen liittyvän tukitoimenpiteen täytäntöönpanemiseksi.
9.
Kaupunkikehitysrahastoja on hoidettava liiketaloudellisin perustein
ja niiden on varmistettava, että rahoituspäätökset perustuvat tuotto-odo
tuksiin. Näin katsotaan olevan silloin, kun kaupunkikehitysrahaston hoi
tajat täyttävät seuraavat edellytykset:
a) kaupunkikehitysrahastojen hoitajien on oltava lain tai sopimuksen
mukaisesti velvoitettuja toimimaan ammattimaiselta rahastonhoita
jalta edellytetyllä huolellisuudella sekä vilpittömässä mielessä ja vält
tämään eturistiriitoja; parhaita käytänteitä on sovellettava ja rahaston
on oltava viranomaisvalvonnan kohteena;
b) kaupunkikehitysrahastojen hoitajien palkkion on vastattava markki
nakäytäntöä. Tämän edellytyksen katsotaan täyttyvän, kun rahaston
hoitaja on valittu avoimella, läpinäkyvällä ja syrjimättömällä menet
telyllä kokemukseen, asiantuntemukseen sekä operatiiviseen ja talou
delliseen kapasiteettiin liittyvien objektiivisten kriteerien perusteella;
c) kaupunkikehitysrahaston hoitajien saaman palkkion on määräydyt
tävä tuloksen perusteella tai niiden on jaettava osa sijoitusriskistä
yhteissijoittamalla omia varojaan, jotta taataan, että niiden edut vas
taavat pysyvästi julkisten sijoittajien etuja;
d) kaupunkikehitysrahastojen hoitajien on vahvistettava sijoitusstrategia,
perusteet ja suunniteltu aikataulu sijoittamiselle kaupunkikehitys
hankkeisiin ja arvioitava ennakolta hankkeiden elinkelpoisuutta ja
niiden odotettua vaikutusta kaupunkikehitykseen;
e) kutakin oman pääoman ehtoista ja luonteista sijoitusta varten on
laadittava selkeä ja realistinen irtautumisstrategia.
10.
Kun kaupunkikehitysrahastosta myönnetään lainoja tai takauksia
kaupunkikehityshankkeille, seuraavien edellytysten on täytyttävä:
a) kun on kyse lainoista, lainan nimellismäärä otetaan huomioon las
kettaessa tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitettua sijoituksen enim
mäismäärää;
b) kun on kyse takauksista, sen kohteena olevan lainan nimellismäärä
otetaan huomioon laskettaessa tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitettua
sijoituksen enimmäismäärää.

02014R0651 — FI — 10.07.2017 — 001.004 — 46
▼B
11.
Jäsenvaltio voi antaa kaupunkikehitystukitoimenpiteen toteuttami
sen tehtäväksi toimeksisaaneelle yhteisölle.

2 JAKSO

Pk-yrityksille myönnettävä tuki
17 artikla
Pk-yrityksille myönnettävä investointituki
1.
Investointituki pk-yrityksille, jotka harjoittavat toimintaa unionin
alueella tai sen ulkopuolella, on perussopimuksen 107 artiklan 3 koh
dassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan
perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuk
sesta edellyttäen, että se täyttää tässä artiklassa ja I luvussa säädetyt
edellytykset.
2.
Tukikelpoisia kustannuksia ovat seuraavista kustannuksista toiset
tai molemmat:
a) aineelliseen ja aineettomaan omaisuuteen tehtyjen investointien kus
tannukset;
b) investointihankkeella suoraan luotujen työpaikkojen arvioidut palk
kakustannukset laskettuina kahden vuoden ajalta.
3.
Jotta investoinnit voitaisiin katsoa tässä artiklassa tarkoitetuiksi
tukikelpoisiksi kustannuksiksi, niiden on koostuttava seuraavista:
a) investointi sellaiseen aineelliseen ja/tai aineettomaan omaisuuteen,
joka liittyy uuden toimipaikan perustamiseen, olemassa olevan toimi
paikan laajentamiseen, toimipaikan tuotannon monipuolistamiseen
uusiin lisätuotteisiin tai olemassa olevan toimipaikan tuotantoproses
sin perusteelliseen muuttamiseen; tai
b) toimipaikalle kuuluvien omaisuuserien ostaminen, jos seuraavat edel
lytykset täyttyvät:
— toimipaikka on suljettu tai olisi suljettu, jos sitä ei olisi ostettu;
— omaisuuserät on ostettu kolmansilta osapuolilta, jotka ovat osta
jasta riippumattomia;
— kauppa toteutetaan markkinaehdoin.
Jos pieni yritys siirtyy alkuperäisen omistajan perheenjäsenelle tai enti
selle työntekijälle, luovutaan edellytyksestä, jonka mukaan omaisuuserät
on ostettava kolmansilta osapuolilta, jotka ovat ostajasta riippumattomia.
Pelkkää yrityksen osakkeiden hankkimista ei katsota investoinniksi.
4.
Aineettoman omaisuuden on täytettävä kaikki seuraavat edellytyk
set:
a) sitä on käytettävä ainoastaan tukea saavassa toimipaikassa;
b) se on katsottava poistokelpoiseksi omaisuudeksi;
c) se on ostettava markkinaehdoin kolmansilta osapuolilta, jotka ovat
ostajasta riippumattomia;
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d) se on sisällytettävä yrityksen varoihin vähintään kolmen vuoden
ajaksi.
5.
Investointihankkeella suoraan luotujen työpaikkojen on täytettävä
seuraavat edellytykset:
a) työpaikat on luotava kolmen vuoden kuluessa investoinnin loppuun
saattamisesta;
b) kyseisen toimipaikan työntekijöiden nettomäärän on lisäännyttävä 12
edellisen kuukauden keskiarvoon verrattuna;
c) työpaikat on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan siitä ajan
kohdasta, kun ne täytettiin ensimmäisen kerran.
6.

Tuki-intensiteetti voi olla enintään:

a) 20 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, kun on kyse pienistä
yrityksistä;
b) 10 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, kun on kyse keskisuu
rista yrityksistä.

18 artikla
Pk-yrityksille konsulttipalveluihin myönnettävä tuki
1.
Pk-yrityksille konsulttipalveluihin myönnettävä tuki on perussopi
muksen 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille
soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan
mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että se täyttää tässä artik
lassa ja I luvussa säädetyt edellytykset.
2.
Tuki-intensiteetti saa olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista
kustannuksista.
3.
Tukikelpoisia kustannuksia ovat ulkopuolisten konsulttien tarjoa
mista konsulttipalveluista aiheutuvat kustannukset.
4.
Kyseiset palvelut eivät saa olla jatkuvaa tai säännöllistä toimintaa
eivätkä liittyä yrityksen tavanomaisiin toimintakustannuksiin, kuten ru
tiininomaisiin veroneuvontapalveluihin, säännöllisiin lainopillisiin palve
luihin tai mainontaan liittyviin kustannuksiin.

19 artikla
Tuki pk-yritysten osallistumiseen messuille
1.
Tuki pk-yritysten osallistumiseen messuille on perussopimuksen
107 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa,
ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta
ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että se täyttää tässä artiklassa ja I
luvussa säädetyt edellytykset.
2.
Tukikelpoisia kustannuksia ovat kustannukset, jotka aiheutuvat
messu- tai näyttelyosaston vuokraamisesta, pystyttämisestä ja hoitami
sesta, kun yritys osallistuu tietyille messuille tai tiettyyn näyttelyyn.
3.
Tuki-intensiteetti saa olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista
kustannuksista.
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20 artikla
Euroopan alueellisen yhteistyön hankkeisiin osallistuvien pkyritysten yhteistyökustannuksiin myönnettävä tuki
1.
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1299/2013
soveltamisalaan kuuluviin Euroopan alueellisen yhteistyön hankkeisiin
osallistuvien pk-yritysten yhteistyökustannuksiin myönnettävä tuki on
perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla sisämark
kinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan
3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että se täyttää
tässä artiklassa ja I luvussa säädetyt edellytykset.
2.

Seuraavat kustannukset ovat tukikelpoisia:

a) organisaatioiden välisen yhteistyön kustannukset, mukaan lukien
henkilöstöstä ja toimitiloista aiheutuvat kustannukset siinä laajuu
dessa kuin ne liittyvät yhteistyöhankkeeseen;
b) yhteistyöhön liittyvien, ulkopuolisten konsulttien tai palveluntarjoa
jien tarjoamien neuvontapalvelujen ja yhteistyötä tukevien palvelujen
kustannukset;
c) matkakulut, hankkeeseen suoraan liittyvät laite- ja investointimenot,
poistot hankkeessa suoraan käytettävistä työkaluista ja laitteista.
3.
Edellä 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut palvelut eivät saa olla
jatkuvaa tai säännöllistä toimintaa eivätkä liittyä yrityksen tavanomaisiin
toimintakustannuksiin, kuten rutiininomaisiin veroneuvontapalveluihin,
säännöllisiin lainopillisiin palveluihin tai tavanomaiseen mainontaan liit
tyviin kustannuksiin.
4.
Tuki-intensiteetti saa olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista
kustannuksista.

3 JAKSO

Pk-yrityksille rahoituksensaantiin myönnettävä tuki
21 artikla
Riskirahoitustuki
1.
Riskirahoitustukiohjelmat pk-yritysten hyväksi ovat perussopimuk
sen 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille sovel
tuvia, ja ne vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukai
sesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että ne täyttävät tässä artiklassa
ja I luvussa säädetyt edellytykset.
2.
Rahoituksen välittäjien tasolla riskirahoitustuki riippumattomille
yksityisille sijoittajille voi olla muodoltaan jotain seuraavista:
a) oman pääoman ehtoista tai luonteista rahoitusta, tai rahoitustukea
riskirahoitussijoitusten tarjoamiseksi suoraan tai välillisesti tukikel
poisille yrityksille;
b) lainoja riskirahoitussijoitusten tarjoamiseksi suoraan tai välillisesti
tukikelpoisille yrityksille;
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c) takauksia riskirahoitussijoituksista aiheutuvien tappioiden kattami
seksi suoraan tai välillisesti tukikelpoisille yrityksille.
3.
Riippumattomien yksityisten sijoittajien tasolla riskirahoitustuki
voi olla muodoltaan samanlaista kuin tämän artiklan 2 kohdassa maini
tut tukimuodot, tai olla muodoltaan verokannustimia yksityisille sijoit
tajille, jotka ovat luonnollisia henkilöitä ja tarjoavat riskirahoitusta suo
raan tai välillisesti tukikelpoisille yrityksille.
4.
Tukikelpoisten yritysten tasolla riskirahoitustuki voidaan myöntää
oman pääoman ehtoisina tai luonteisina sijoituksina, lainoina, takauksina
tai niiden yhdistelmänä.
5.
Tukikelpoisia yrityksiä ovat yritykset, jotka ovat ensimmäisen ris
kirahoitustoimenpiteen myöntämisajankohtana julkisesti noteeraamatto
mia ja jotka täyttävät vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:
a) ne eivät ole harjoittaneet toimintaa millään markkinoilla;
b) ne ovat toimineet markkinoilla alle seitsemän vuoden ajan ensimyyn
nistä markkinoilla;
c) niiden tarvitsema ensimmäinen riskirahoitussijoitus on uusille tuotetai maantieteellisille markkinoille tuloa koskevan liiketoimintasuun
nitelman perusteella yli 50 prosenttia niiden keskimääräisestä vuo
tuisesta liikevaihdosta edeltävien viiden vuoden aikana.
6.
Riskirahoitustuella voidaan tukea myös lisäsijoituksia tukikelpoi
siin yrityksiin, myös 5 kohdan b alakohdassa mainitun seitsemän vuo
den jakson jälkeen, jos seuraavat kumulatiiviset edellytykset täyttyvät:
a) riskirahoituksen 9 kohdan mukaista kokonaismäärää ei ylitetä;
b) alkuperäiseen liiketoimintasuunnitelmaan sisältyi mahdollisuus lisäsi
joituksiin;
c) lisäsijoituksen saava yritys ei ole muuttunut muun yrityksen kuin
toimenpiteen nojalla riskirahoitusta tarjoavan rahoituksen välittäjän
tai riippumattoman yksityisen sijoittajan sidosyritykseksi liitteessä I
olevan 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla, jollei uusi yksikkö
täytä pk-yritysten määritelmän ehtoja.
7.
Kun on kyse oman pääoman ehtoisista tai luonteisista sijoituksista
tukikelpoisiin yrityksiin, riskirahoitustoimenpiteellä voidaan myöntää tu
kea jälkirahoitukseen vain siinä tapauksessa, että jälkirahoitukseen yh
distetään uutta pääomaa, joka käsittää vähintään 50 prosenttia jokaisesta
sijoituskierroksesta tukikelpoisiin yrityksiin.
8.
Tämän artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen oman pää
oman ehtoisten tai luonteisten sijoitusten tapauksessa enintään 30 pro
senttia rahoituksen välittäjän yhteenlasketuista pääomasijoituksista ja
maksamattomista pääomasitoumuksista voidaan käyttää likviditeetinhal
lintatarkoituksiin.
9.
Tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitetun riskirahoituksen kokonais
määrä voi olla enintään 15 miljoonaa euroa jonkin riskirahoitustoimen
piteen nojalla tukikelpoista yritystä kohden.
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10.
Riskirahoitustoimenpiteellä, jolla tarjotaan tukikelpoisille yrityk
sille oman pääoman ehtoisia tai luonteisia sijoituksia tai lainasijoituksia,
on hankittava lisärahoitusta riippumattomilta yksityisiltä sijoittajilta ra
hoituksen välittäjien tai tukikelpoisten yritysten tasolla siten, että yksi
tyisen rahoituksen yhteenlaskettu osuus saavuttaa seuraavat vähimmäis
arvot:

a) 10 prosenttia tukikelpoisille yrityksille myönnetystä riskirahoituk
sesta ennen yritysten toteuttamaa ensimyyntiä markkinoilla;

b) 40 prosenttia tämän artiklan 5 kohdan b alakohdassa tarkoitetuille
tukikelpoisille yrityksille myönnetystä riskirahoituksesta;

c) 60 prosenttia 5 kohdan c alakohdassa tarkoitetuille tukikelpoisille
yrityksille myönnetystä riskirahoituksesta sijoituksiin ja riskirahoi
tuksesta tukikelpoisiin yrityksiin 5 kohdan b alakohdassa tarkoitetun
seitsenvuotisjakson jälkeen tehtäviin lisäsijoituksiin.

11.
Jos riskirahoitustoimenpide toteutetaan rahoituksen välittäjän
kautta ja sen kohteena on tukikelpoisia yrityksiä 10 kohdassa tarkoite
tuilla eri kehitysasteilla eikä tukikelpoisten yritysten tasolla edellytetä
yksityisiä pääomasijoituksia, rahoituksen välittäjän on saavutettava yk
sityinen rahoitusosuus, joka vastaa vähintään painotettua keskiarvoa,
joka perustuu yksittäisten sijoitusten määrään kohteena olevassa sal
kussa ja on seurausta vähimmäisrahoitusosuuksien soveltamisesta tällai
siin sijoituksiin 10 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

12.
Riskirahoitustoimenpiteellä ei saa syrjiä rahoituksen välittäjiä nii
den missä tahansa jäsenvaltiossa sijaitsevan toimipaikan tai perustamis
paikan perusteella. Rahoituksen välittäjien voidaan edellyttää täyttävän
ennalta määritellyt sijoitusten luonteen perusteella objektiivisesti perus
tellut ehdot.

13.

Riskirahoitustoimenpiteen on täytettävä seuraavat edellytykset:

a) sen toteuttajana on oltava yksi tai useampi rahoituksen välittäjä,
lukuun ottamatta yksityisten sijoittajien verokannustimia, jotka kos
kevat suoria sijoituksia tukikelpoisiin yrityksiin;

b) rahoituksen välittäjät ja sijoittajat tai rahastonhoitajat on valittava
avoimella ja syrjimättömällä menettelyllä, joka toteutetaan sovellet
tavan unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja jonka ta
voitteena on ottaa käyttöön asianmukaiset riskin- ja hyödynjakojär
jestelyt, joissa muiden sijoitusten kuin takausten tapauksessa suosi
taan epäsymmetristä voitonjakoa tappioriskiltä suojautumisen sijaan;

c) kun on kyse epäsymmetrisestä tappionjakojärjestelystä julkisten ja
yksityisten sijoittajien välillä, julkisen sijoittajan tappion ylärajaksi
on asetettava 25 prosenttia kokonaissijoituksesta;
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d) kun on kyse 2 kohdan c alakohdan soveltamisalaan kuuluvista ta
kauksista, takausosuus on rajattava 80 prosenttiin ja jäsenvaltion
kokonaistappioiden ylärajaksi on asetettava 25 prosenttia takauksella
suojattavasta salkusta. Ainoastaan takaukset, jotka kattavat takauksen
kohteena olevasta salkusta odotetut tappiot, voidaan myöntää ilmai
seksi. Jos takaus kattaa myös odottamattomat tappiot, rahoituksen
välittäjän on maksettava markkinaehtoinen takauspalkkio siitä ta
kauksen osasta, joka kattaa odottamattomat tappiot.
14.
Riskirahoitustoimenpiteiden on varmistettava, että rahoituspäätök
set perustuvat tuotto-odotuksiin. Tilanteen katsotaan olevan tällainen
kaikkien seuraavien edellytysten täyttyessä:
a) rahoituksen välittäjät on perustettava sovellettavan lainsäädännön
mukaisesti;
b) jäsenvaltion tai yhteisön, jonka tehtäväksi toimenpiteen toteuttaminen
on annettu, on käytettävä due diligence -prosessia, jolla varmistetaan
liiketaloudellisesti järkevä sijoitusstrategia riskirahoitustoimenpiteen
täytäntöönpanemiseksi, mukaan lukien asianmukaiset riskienhajau
tusperiaatteet, joilla pyritään taloudelliseen kannattavuuteen ja tehok
kuuteen sijoitussalkun koon ja maantieteellisen kattavuuden suhteen;
c) tukikelpoisille yrityksille myönnettävän riskirahoituksen on perustut
tava toteuttamiskelpoiseen liiketoimintasuunnitelmaan, joka sisältää
yksityiskohtaiset tiedot tuotteesta, myynnistä ja kannattavuuden ke
hityksestä ja jossa elinkelpoisuutta arvioidaan ennakolta;
d) kutakin oman pääoman ehtoista ja luonteista sijoitusta varten on
laadittava selkeä ja realistinen irtautumisstrategia.
15.
Rahoituksen välittäjiä on johdettava liiketaloudellisin perustein.
Tämän vaatimuksen katsotaan täyttyvän, kun rahoituksen välittäjä ja,
riippuen riskirahoitustoimenpiteen muodosta, rahastonhoitaja täyttävät
seuraavat edellytykset:
a) niiden on oltava lain tai sopimuksen mukaisesti velvoitettuja toimi
maan ammattimaiselta rahastonhoitajalta edellytetyllä huolellisuu
della sekä vilpittömässä mielessä ja välttämään eturistiriitoja; par
haita käytänteitä on sovellettava ja rahaston on oltava viranomaisval
vonnan kohteena;
b) niiden palkkion on vastattava markkinakäytäntöä. Tämän vaatimuk
sen katsotaan täyttyvän, kun rahastonhoitaja tai rahoituksen välittäjä
on valittu avoimella, läpinäkyvällä ja syrjimättömällä valintamenet
telyllä kokemukseen, asiantuntemukseen sekä operatiiviseen ja talou
delliseen kapasiteettiin liittyvien objektiivisten kriteerien perusteella;
c) niiden saaman palkkion on määräydyttävä tuloksen perusteella tai
niiden on jaettava osa sijoitusriskistä yhteissijoittamalla omia varo
jaan, jotta taataan, että niiden edut vastaavat pysyvästi julkisen si
joittajan etuja;
d) niiden on vahvistettava sijoitusstrategia, perusteet ja suunniteltu ai
kataulu sijoittamiselle;
e) sijoittajien on voitava olla edustettuina sijoitusrahaston hallintoeli
missä, kuten hallintoneuvostossa tai neuvoa-antavissa elimissä.
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16.
►M1 Riskirahoitustoimenpiteen, jolla myönnetään takauksia tai
lainoja tukikelpoisille yrityksille tai tarjotaan vieraaksi pääomaksi luo
kiteltuja oman pääoman luonteisia sijoituksia tukikelpoisille yrityksille,
on täytettävä seuraavat edellytykset: ◄
a) toimenpiteen seurauksena rahoituksen välittäjä tekee sijoituksia, joita
ei olisi tehty tai jotka olisi tehty rajoitetusti tai eri tavalla ilman
tukea. Rahoituksen välittäjän on pystyttävä osoittamaan, että sillä
on käytössä menetelmä, joka varmistaa, että kaikki edut siirretään
mahdollisimman suuressa määrin lopullisille tuensaajille suurempina
rahoitusmäärinä, riskialttiimpina salkkuina, pienempinä vakuusvaa
timuksina, pienempinä takauspalkkioina tai alhaisempina korkoina;
▼M1
b) kun on kyse lainoista ja vieraaksi pääomaksi luokitelluista oman
pääoman luonteisista sijoituksista, välineen nimellismäärä otetaan
huomioon laskettaessa 9 kohdassa tarkoitettua sijoituksen enimmäis
määrää;
▼B
c) kun on kyse takauksista, takauksen kohteena olevan lainan nimellis
määrä otetaan huomioon laskettaessa 9 kohdassa tarkoitettua sijoi
tuksen enimmäismäärää. Takaus voi olla enintään 80 prosenttia sen
kohteena olevasta lainasta.
17.
Jäsenvaltio voi antaa riskirahoitustoimenpiteen toteuttamisen teh
täväksi toimeksisaaneelle yhteisölle.
18.
Riskirahoitustuki pk-yrityksille, jotka eivät täytä 5 kohdan edel
lytyksiä, on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla ta
valla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen
108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että
a) pk-yritysten tasolla tuki täyttää asetuksessa (EU) N:o 1407/2013 sää
detyt edellytykset; ja
b) kaikki tässä artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät lukuun otta
matta 5, 6, 9, 10 ja 11 kohdassa säädettyjä edellytyksiä; ja
c) riskirahoitustoimenpiteellä, jolla tarjotaan tukikelpoisille yrityksille
oman pääoman ehtoisia tai luonteisia sijoituksia tai lainasijoituksia,
on hankittava lisärahoitusta riippumattomilta yksityisiltä sijoittajilta
rahoituksen välittäjien tai pk-yritysten tasolla siten, että yksityisen
rahoituksen yhteenlaskettu osuus on vähintään 60 prosenttia pk-yri
tyksille tarjotusta riskirahoituksesta.

22 artikla
Käynnistystuki
1.
Käynnistystukiohjelmat ovat perussopimuksen 107 artiklan 3 koh
dassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvia, ja ne vapautetaan
perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuk
sesta edellyttäen, että ne täyttävät tässä artiklassa ja I luvussa säädetyt
edellytykset.
▼M1
2.
Tukikelpoisia yrityksiä ovat sellaiset julkisesti noteeraamattomat
pienet yritykset enintään viiden vuoden ajan niiden kirjautumisesta yh
tiörekisteriin, jotka täyttävät seuraavat edellytykset:
a) yritys ei ole jatkanut toisen yrityksen toimintaa;
b) yritys ei ole vielä jakanut voittoa;
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c) yritys ei ole syntynyt sulautuman tuloksena.
Sellaisten tukikelpoisten yritysten osalta, joita ei tarvitse kirjata yhtiöre
kisteriin, viiden vuoden tukikelpoisuusjakson voidaan katsoa alkavan
ajankohdasta, jolloin yritys joko aloittaa taloudellisen toiminnan tai on
velvollinen maksamaan veroa taloudellisesta toiminnastaan.
Poiketen siitä, mitä ensimmäisen alakohdan c alakohdassa säädetään,
tämän artiklan nojalla tukikelpoisten yritysten sulautumisen kautta muo
dostettujen yritysten katsotaan myös olevan tukikelpoisia enintään vii
den vuoden ajan siitä päivästä alkaen, jolloin vanhin sulautumaan osal
listuva yritys on kirjattu yhtiörekisteriin.
▼B
3.

Käynnistystukea voidaan myöntää seuraavissa muodoissa:

a) lainat, joiden korko ei ole markkinaehtoinen, joiden juoksuaika on
kymmenen vuotta ja nimellismäärä enintään miljoona euroa tai 1,5
miljoonaa euroa perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan
edellytykset täyttäville tukialueille sijoittautuneiden yritysten tapauk
sessa tai 2 miljoonaa euroa perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan
a alakohdan edellytykset täyttäville tukialueille sijoittautuneiden yri
tysten tapauksessa. Jos lainan juoksuaika on 5–10 vuotta, enimmäis
määriä voidaan mukauttaa kertomalla edellä mainitut määrät kym
menen vuoden ja lainan todellisen juoksuajan välisellä suhteella. Jos
lainan juoksuaika on alle viisi vuotta, enimmäismäärä on sama kuin
viisivuotisten lainojen tapauksessa;
b) takaukset, joiden takauspalkkio ei ole markkinaehtoinen, kesto on
kymmenen vuotta ja taattu määrä enintään 1,5 miljoonaa euroa tai
2,25 miljoonaa euroa perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c ala
kohdan edellytykset täyttäville tukialueille sijoittautuneiden yritysten
tapauksessa tai 3 miljoonaa euroa perussopimuksen 107 artiklan 3
kohdan a alakohdan edellytykset täyttäville tukialueille sijoittautunei
den yritysten tapauksessa. Jos takauksen kesto on 5–10 vuotta, taat
tua enimmäismäärää voidaan mukauttaa kertomalla edellä mainitut
määrät kymmenen vuoden ja takauksen todellisen keston välisellä
suhteella. Jos takauksen kesto on alle viisi vuotta, taattu enimmäis
määrä on sama kuin viisivuotisten takausten tapauksessa. Takaus voi
olla enintään 80 prosenttia sen kohteena olevasta lainasta.
c) avustukset, mukaan lukien oman pääoman ehtoiset tai luonteiset si
joitukset, koronalennukset ja takausmaksun alennukset, joiden brut
toavustusekvivalentti on enintään 0,4 miljoonaa euroa tai 0,6 miljoo
naa euroa perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan edel
lytykset täyttäville tukialueille sijoittautuneiden yritysten tapauksessa
tai 0,8 miljoonaa euroa perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a
alakohdan edellytykset täyttäville tukialueille sijoittautuneiden yritys
ten tapauksessa.
4.
Tuensaajaa voidaan tukea tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen
tukivälineiden yhdistelmällä, jos yhden tukivälineen kautta myönnettä
vän tuen osuus, laskettuna kyseisen välineen suurimman sallitun tuki
määrän perusteella, otetaan huomioon määritettäessä tällaiseen välinei
den yhdistelmään sisältyvien muiden välineiden sallitun enimmäistuki
määrän jäljellä olevaa osuutta.
5.
Pienten innovatiivisten yritysten tapauksessa 3 kohdassa asetetut
määrät voidaan kaksinkertaistaa.
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23 artikla
Pk-yrityksiin

erikoistuneille
vaihtoehtoisille
myönnettävä tuki

kauppapaikoille

1.
Pk-yrityksiin erikoistuneille vaihtoehtoisille kauppapaikoille myön
nettävä tuki on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla
tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen
108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että
se täyttää tässä artiklassa ja I luvussa säädetyt edellytykset.
2.
Jos vaihtoehtoisen kauppapaikan toimintaa harjoittaa pieni yritys,
tukitoimenpide voidaan toteuttaa käynnistystukena kauppapaikkatoimin
nan harjoittajalle, ja tällöin sovelletaan 22 artiklassa asetettuja edelly
tyksiä
Tukitoimenpide voidaan toteuttaa riippumattomille yksityisille sijoittajil
le, jotka ovat luonnollisia henkilöitä, myönnettävinä verokannustimina,
jotka koskevat tukikelpoisiin yrityksiin vaihtoehtoisen kauppapaikan vä
lityksellä tehtäviä 21 artiklan edellytysten mukaisia riskirahoitussijoituk
sia.

24 artikla
Esiselvityskustannuksiin myönnettävä tuki
1.
Tuki esiselvityskustannuksiin on perussopimuksen 107 artiklan 3
kohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapau
tetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaa
timuksesta edellyttäen, että se täyttää tässä artiklassa ja I luvussa sää
detyt edellytykset.
2.
Tukikelpoisia kustannuksia ovat kustannukset, jotka liittyvät alus
tavaan arviointiin tai rahoituksen välittäjien rahastonhoitajien tai sijoit
tajien toteuttamaan muodolliseen due diligence -prosessiin kohdeyritys
ten määrittämiseksi 21 ja 22 artiklan mukaisesti.
3.
Tuki-intensiteetti saa olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista
kustannuksista.

4 JAKSO

Tutkimus- ja kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävä
tuki
25 artikla
Tutkimus- ja kehityshankkeisiin myönnettävä tuki
▼M1
1.
Tutkimus- ja kehityshankkeisiin, myös Horisontti 2020 -ohjelman
pk-yrityksiä koskevan välineen nojalla huippuosaamismerkin saaneisiin
hankkeisiin, myönnettävä tuki on perussopimuksen 107 artiklan 3 koh
dassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan
perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuk
sesta edellyttäen, että se täyttää tässä artiklassa ja I luvussa säädetyt
edellytykset.
▼B
2.
Tutkimus- ja kehityshankkeen tuetun osan on kuuluttava kokonaan
vähintään yhteen seuraavista luokista:
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a) perustutkimus;
b) teollinen tutkimus;
c) kokeellinen kehittäminen;
d) toteutettavuustutkimukset.
3.
Tutkimus- ja kehityshankkeiden tukikelpoiset kustannukset eritel
lään seuraavien tutkimus- ja kehitystyön luokkien mukaisesti:
a) henkilöstökustannukset: tutkijat, teknikot ja muu tutkimustoimintaa
avustava henkilöstö siltä osin kuin henkilöstö toimii hankkeen paris
sa;
b) välineiden ja laitteiden kustannukset siltä osin kuin ja siltä ajalta kun
niitä on käytetty hankkeessa. Jos tällaisia välineitä ja laitteita ei
käytetä hankkeen tarpeisiin koko niiden käyttöikää, tukikelpoisiksi
katsotaan ainoastaan poistokustannukset, jotka vastaavat hankkeen
kestoa laskettuna yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mu
kaan;
c) rakennusten ja maa-alueiden kustannukset siltä osin kuin ja siltä
ajalta kun niitä on käytetty hankkeessa. Rakennusten osalta tukikel
poisiksi katsotaan ainoastaan poistokustannukset, jotka vastaavat
hankkeen kestoa laskettuna yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaat
teiden mukaan. Maa-alueiden osalta tukikelpoisiksi katsotaan liiketa
loudellisin ehdoin toteutetun luovutuksen kustannukset tai toteutu
neet pääomakustannukset;
d) ulkopuolisista lähteistä markkinaehdoin ostetun tai käyttöluvalla han
kitun sopimukseen perustuvan tutkimuksen, tietämyksen ja patenttien
kustannukset sekä konsultoinnin ja vastaavien palveluiden kustan
nukset, kun niitä on käytetty yksinomaan hanketta varten;
e) muut yleiskustannukset ja toimintakustannukset, mukaan lukien suo
raan hankkeesta aiheutuvat materiaalien, tarvikkeiden ja vastaavien
tuotteiden kustannukset.
4.
Toteutettavuustutkimusten tukikelpoisia kustannuksia ovat tutki
muksesta aiheutuvat kustannukset.
5.

Tuensaajakohtainen tuki-intensiteetti voi olla enintään:

a) 100 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, kun on kyse perustut
kimuksesta;
b) 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, kun on kyse teollisesta
tutkimuksesta;
c) 25 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, kun on kyse kokeelli
sesta kehittämisestä;
d) 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, kun on kyse toteutetta
vuustutkimuksista.
6.
Teollisen tutkimuksen ja kokeellisen kehittämisen tuki-intensiteet
tiä voidaan korottaa seuraavasti siten, että tuki-intensiteetti on enintään
80 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista:
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a) 10 prosenttiyksikköä keskisuurten yritysten tapauksessa ja 20 pro
senttiyksikköä pienten yritysten tapauksessa;
b) 15 prosenttiyksikköä, jos yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:
i) hankkeeseen liittyy todellista yhteistyötä
— sellaisten yritysten välillä, joista vähintään yksi on pk-yritys,
tai se toteutetaan vähintään kahdessa jäsenvaltiossa, tai jäsen
valtiossa ja ETA-sopimuksen sopimuspuolena olevassa valti
ossa, eikä mikään yksittäinen yritys vastaa enemmästä kuin
70 prosentista tukikelpoisia kustannuksia, tai
— yrityksen ja yhden tai useamman tutkimus- ja tiedonlevittä
misorganisaation välillä siten, että jälkimmäiset kantavat vä
hintään 10 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista ja niillä
on oikeus julkaista omat tutkimustuloksensa;
ii) hankkeen tuloksia levitetään laajasti konferensseissa, julkaisuissa,
avoimissa tietoarkistoissa tai vapaan tai avoimen lähdekoodin
ohjelmiston kautta.
7.
Toteutettavuustutkimusten tapauksessa tuki-intensiteettiä voidaan
korottaa 10 prosenttiyksikköä keskisuurten yritysten ja 20 prosenttiyk
sikköä pienten yritysten osalta.

26 artikla
Tutkimusinfrastruktuureille myönnettävä investointituki
1.
Taloudellista toimintaa harjoittavien tutkimusinfrastruktuurien ra
kentamiseen tai kehittämiseen myönnettävä tuki on perussopimuksen
107 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa,
ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta
ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että se täyttää tässä artiklassa ja I
luvussa säädetyt edellytykset.
2.
Jos tutkimusinfrastruktuurilla on sekä taloudellista että muuta kuin
taloudellista toimintaa, kunkin toiminnan lajin rahoitus, kustannukset ja
tulot on kirjattava erikseen johdonmukaisesti sovellettujen ja objektii
visesti perusteltavissa olevien kustannuslaskennan periaatteiden mukaan.
3.
Infrastruktuurin toiminnasta tai käytöstä perittävän hinnan on vas
tattava markkinahintaa.
4.
Infrastruktuuriin on tarjottava pääsy useille käyttäjille läpinäkyvin
ja syrjimättömin perustein. Yrityksille, jotka ovat rahoittaneet vähintään
10 prosenttia infrastruktuurin investointikustannuksista, voidaan myön
tää etuoikeus infrastruktuurin käyttöön suotuisammin ehdoin. Liiallisten
korvausten välttämiseksi tällaisen etuoikeutetun käyttöoikeuden on ol
tava oikeassa suhteessa yrityksen maksamaan osuuteen investointikus
tannuksista ja ehdot on julkistettava.
5.
Tukikelpoisia kustannuksia ovat aineelliseen ja aineettomaan
omaisuuteen tehtäviin investointeihin liittyvät kustannukset.
6.
Tuki-intensiteetti saa olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista
kustannuksista.
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7.
Jos tutkimusinfrastruktuuri saa julkista rahoitusta sekä taloudelli
seen että muuhun kuin taloudelliseen toimintaan, jäsenvaltioiden on
otettava käyttöön valvonta- ja takaisinperintämenetelmä, jotta voidaan
varmistaa, että sovellettavaa tuki-intensiteettiä ei ylitetä seurauksena ta
loudellisten toimintojen lisääntymisestä verrattuna tuen myöntämisajan
kohtana odotettuun tilanteeseen.

27 artikla
Tuki innovaatioklustereille
1.
Tuki innovaatioklustereille on perussopimuksen 107 artiklan 3
kohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapau
tetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaa
timuksesta edellyttäen, että se täyttää tässä artiklassa ja I luvussa sää
detyt edellytykset.
2.
Tuki innovaatioklustereille on myönnettävä ainoastaan sille oike
ushenkilölle, joka harjoittaa klusterin toimintaa (klusteriorganisaatio).
3.
Oikeus käyttää klusterin tiloja, infrastruktuuria ja toimintoja on
oltava avoinna useille käyttäjille ja se on tarjottava läpinäkyvin ja syr
jimättömin perustein. Yrityksille, jotka ovat rahoittaneet vähintään 10
prosenttia innovaatioklusterin investointikustannuksista, voidaan myön
tää etuoikeutettu käyttöoikeus suotuisammin ehdoin. Liiallisten korva
usten välttämiseksi tällaisen etuoikeutetun käyttöoikeuden on oltava oi
keassa suhteessa yrityksen maksamaan osuuteen investointikustannuk
sista ja ehdot on julkistettava.
4.
Klusterin infrastruktuurin käytöstä ja klusterin toimintoihin osallis
tumisesta perittävien maksujen on vastattava markkinahintaa tai kustan
nuksia.
5.
Investointitukea voidaan myöntää innovaatioklusterien rakentami
seen tai parantamiseen. Tukikelpoisia kustannuksia ovat aineelliseen ja
aineettomaan omaisuuteen tehtäviin investointeihin liittyvät kustannuk
set.
6.
Innovaatioklustereille myönnettävän investointituen tuki-intensi
teetti saa olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. Tu
ki-intensiteettiä voidaan korottaa 15 prosenttiyksikköä perussopimuksen
107 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaiset edellytykset täyttävillä
tukialueilla sijaitsevien innovaatioklustereiden tapauksessa ja 5 prosent
tiyksikköä perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukai
set edellytykset täyttävillä tukialueilla sijaitsevien innovaatioklustereiden
tapauksessa.
7.
Innovaatioklustereiden toiminnan harjoittamiseen voidaan myöntää
toimintatukea. Sitä saa myöntää enintään kymmeneksi vuodeksi.
8.
Innovaatioklustereille myönnettävän toimintatuen tukikelpoisia
kustannuksia ovat seuraaviin toimintoihin liittyvät henkilöstö- ja hallin
tokustannukset (yleiskustannukset mukaan lukien):
a) klusterin toiminnan edistäminen yhteistoiminnan helpottamiseksi, tie
tojenvaihto ja erikoistuneiden tai räätälöityjen yritystukipalvelujen
tarjoaminen tai kanavointi;
b) klusterin markkinointi uusien yritysten tai organisaatioiden osallistu
misen lisäämiseksi ja näkyvyyden parantamiseksi;
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c) klusterin infrastruktuurin hallinnointi; koulutusohjelmien, työpajojen
ja konferenssien järjestäminen, jotta voidaan tukea tietämyksen jaka
mista ja verkottumista ja monikansallista yhteistyötä.
9.
Toimintatuen tuki-intensiteetti voi olla enintään 50 prosenttia tu
kikelpoisista kokonaiskustannuksista sen ajanjakson aikana, jona tukea
myönnetään.

28 artikla
Pk-yrityksille myönnettävä innovaatiotuki
1.
Pk-yrityksille myönnettävä innovaatiotuki on perussopimuksen
107 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa,
ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta
ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että se täyttää tässä artiklassa ja I
luvussa säädetyt edellytykset.
2.

Seuraavat kustannukset ovat tukikelpoisia:

a) patenttien ja muiden aineettomien omaisuuserien hankkimiseen, voi
maansaattamiseen ja puolustamiseen liittyvät kustannukset;
b) tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaation tai suuren yrityksen kor
keasti koulutetun henkilöstön tilapäiseen siirtoon liittyvät kustannuk
set, kun henkilöstö palkataan uuteen tutkimus-, kehitys- ja innovoin
titehtävään tuensaajan palvelukseen eikä se korvaa muuta henkilös
töä;
c) innovaatiotoiminnan neuvontapalveluihin ja innovaatiotoimintaa tu
keviin palveluihin liittyvät kustannukset;
3.
Tuki-intensiteetti voi olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista
kustannuksista.
4.
Innovaatiotoiminnan neuvontapalveluihin ja innovaatiotoimintaa
tukeviin palveluihin myönnettävän tuen erityistapauksessa tuki-intensi
teetti voidaan korottaa 100 prosenttiin tukikelpoisista kustannuksista
edellyttäen, että innovaatiotoiminnan neuvontapalveluihin ja innovaatio
toimintaa tukeviin palveluihin myönnettävän tuen kokonaismäärä ei ole
yli 200 000 euroa yritystä kohden minkään kolmen vuoden ajanjakson
aikana.

29 artikla
Prosesseihin

tai

organisointiin liittyvään
myönnettävä tuki

innovaatiotoimintaan

1.
Tuki prosesseihin ja organisointiin liittyvään innovaatiotoimintaan
on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla sisä
markkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan
3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että se täyttää
tässä artiklassa ja I luvussa säädetyt edellytykset.
2.
Suurille yrityksille myönnettävä tuki soveltuu sisämarkkinoille ai
noastaan, jos ne tekevät tuetun toiminnan piirissä todellista yhteistyötä
pk-yritysten kanssa ja jos yhteistyöhön osallistuvien pk-yritysten osuus
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista on vähintään 30 prosenttia.
3.

Seuraavat kustannukset ovat tukikelpoisia:

02014R0651 — FI — 10.07.2017 — 001.004 — 59
▼B
a) henkilöstökustannukset;

b) välineistä, laitteista, rakennuksista ja maa-alueista aiheutuvat kustan
nukset siltä osin kuin ja siltä ajalta kun niitä on käytetty hankkeessa;

c) kustannukset, joita aiheutuu ulkopuolisista lähteistä markkinaehdoin
ostetusta tai lisensoidusta sopimustutkimuksesta, tietämyksestä ja pa
tenteista;

d) muut yleiskustannukset ja toimintakustannukset, mukaan lukien suo
raan hankkeesta aiheutuvat materiaalien, tarvikkeiden ja vastaavien
tuotteiden kustannukset.

4.
Tuki-intensiteetti saa olla enintään 15 prosenttia tukikelpoisista
kustannuksista suurten yritysten tapauksessa ja 50 prosenttia tukikelpoi
sista kustannuksista pk-yritysten tapauksessa.

30 artikla
Kalastus- ja vesiviljelyalan tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävä
tuki
1.
Kalastus- ja vesiviljelyalan tutkimus- ja kehitystyöhön myönnet
tävä tuki on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla ta
valla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen
108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen,
että se täyttää tässä artiklassa ja I luvussa säädetyt edellytykset.

2.
Tuetun hankkeen on oltava kyseisen sektorin tai alasektorin kaik
kien yritysten edun mukainen.

3.
Ennen tuetun hankkeen aloituspäivää internetissä on julkaistava
seuraavat tiedot:

a) tieto siitä, että tuettu hanke toteutetaan;

b) tuetun hankkeen tavoitteet;

c) tuetusta hankkeesta odotettavissa olevien tulosten arvioitu julkaise
mispäivä ja niiden julkaisemispaikka internetissä;

d) tieto siitä, että tuetun hankkeen tulokset ovat kaikkien kyseisellä
sektorilla tai alasektorilla toimivien yritysten saatavilla ilmaiseksi.

4.
Tuetun hankkeen tulosten on oltava saatavilla internetissä tuetun
hankkeen päättymispäivästä alkaen tai siitä päivästä alkaen, jona kysei
siä tuloksia koskevia tietoja annetaan tietyn organisaation jäsenille, riip
puen siitä, kumpi tapahtuu aikaisemmin. Tulosten on oltava saatavilla
internetissä vähintään viiden vuoden ajan tuetun hankkeen päättymispäi
västä alkaen.
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5.
Tuki on myönnettävä suoraan tutkimus- ja tiedonlevittämisorgani
saatiolle eikä siihen saa sisältyä tutkimukseen liittymättömän tuen suo
raa myöntämistä yritykselle, joka tuottaa, jalostaa tai pitää kaupan ka
lastus- tai vesiviljelyalan tuotteita.
6.
Tukikelpoisia kustannuksia ovat 25 artiklan 3 kohdassa säädetyt
kustannukset.
7.
Tuki-intensiteetti voi olla enintään 100 prosenttia tukikelpoisista
kustannuksista.

5 JAKSO

Koulutustuki
31 artikla
Koulutustuki
1.
Koulutustuki on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdassa tarkoi
tetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopi
muksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edel
lyttäen, että se täyttää tässä artiklassa ja I luvussa säädetyt edellytykset.
2.
Tukea ei saa myöntää koulutukselle, jota yritykset järjestävät nou
dattaakseen velvoittavia kansallisia koulutusnormeja.
3.

Seuraavat kustannukset ovat tukikelpoisia:

a) kouluttajista aiheutuvat henkilöstökustannukset, ainoastaan niiden
tuntien osalta, joiden aikana kouluttajat osallistuvat koulutukseen;
▼M1
b) kouluttajien ja koulutettavien toimintakustannukset, jotka liittyvät
suoraan koulutushankkeeseen, kuten matkakulut, majoituskulut,
hankkeeseen suoraan liittyvät materiaali- ja tarvikekulut, poistot työ
kaluista ja laitteista siinä laajuudessa kuin niitä käytetään yksin
omaan koulutushankkeessa;
▼B
c) koulutushankkeeseen liittyvien neuvontapalveluiden kustannukset;
d) koulutettavista aiheutuvat henkilöstökustannukset ja yleiset välilliset
kustannukset (hallintokustannukset, vuokra, yleiskustannukset) nii
den tuntien osalta, joiden aikana koulutettavat osallistuvat koulutuk
seen.
4.
Tuki-intensiteetti saa olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista
kustannuksista. Tuki-intensiteettiä voidaan korottaa seuraavasti siten,
että se on enintään 70 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista:
a) 10 prosenttiyksikköä, jos koulutus on suunnattu alentuneesti työky
kyisille tai epäedullisessa asemassa oleville työntekijöille;
b) 10 prosenttiyksikköä, jos tuki myönnetään keskisuurille yrityksille, ja
20 prosenttiyksikköä, jos tuki myönnetään pienille yrityksille.
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5.
Merenkulkualan koulutukseen myönnettävän tuen intensiteetti voi
daan korottaa 100 prosenttiin tukikelpoisista kustannuksista, jos seura
avat edellytykset täyttyvät:
a) koulutettavat eivät ole miehistön varsinaisia jäseniä, vaan he ovat
aluksella varsinaisen miehistön lisäksi; ja
b) koulutus toteutetaan unionin rekistereissä olevissa aluksissa.

6 JAKSO

Epäedullisessa

asemassa olevien ja alentuneesti
työntekijöiden hyväksi myönnettävä tuki

työkykyisten

32 artikla
Palkkatukien muodossa myönnettävä tuki epäedullisessa asemassa
olevien työntekijöiden työhönottoon
1.
Epäedullisessa asemassa olevien työntekijöiden työhönottoa edis
tävät tukiohjelmat ovat perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdassa tar
koitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvia, ja ne vapautetaan perusso
pimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edel
lyttäen, että ne täyttävät tässä artiklassa ja I luvussa säädetyt edellytyk
set.
2.
Tukikelpoisia kustannuksia ovat palkkakustannukset epäedullisessa
asemassa olevan työntekijän työhönottoa seuraavan enintään 12 kuu
kauden jakson ajalta. Jos kyse on erityisen epäedullisessa asemassa
olevasta työntekijästä, tukikelpoisia kustannuksia ovat palkkakustannuk
set työhönottoa seuraavan enintään 24 kuukauden jakson ajalta.
3.
Jos työhönotto ei johda kyseisen yrityksen työntekijöiden netto
määrän lisääntymiseen verrattuna edellisen 12 kuukauden jakson keski
arvoon, toimen tai toimien on pitänyt vapautua vapaaehtoisen poistu
man, työkyvyttömyyden, iästä johtuvan eläkkeelle siirtymisen, vapaa
ehtoisen työajan lyhentämisen tai työntekijän virheestä johtuvan laillisen
erottamisen vuoksi eikä irtisanomisten seurauksena.
4.
Lukuun ottamatta virheestä johtuvaa laillista erottamista, epäedul
lisessa asemassa olevilla työntekijöillä on oltava oikeus yhtämittaiseen
työjaksoon, jonka pituus vastaa vähintään työsopimuksia koskevan kan
sallisen lainsäädännön tai niitä koskevien työehtosopimusten mukaista
vähimmäiskestoa.
5.
Jos työjakso kestää alle 12 kuukautta, tai alle 24 kuukautta erityi
sen epäedullisessa asemassa olevien työntekijöiden tapauksessa, tukea
vähennetään samassa suhteessa.
6.
Tuki-intensiteetti saa olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista
kustannuksista.

33 artikla
Palkkatukien muodossa myönnettävä tuki alentuneesti työkykyisten
työntekijöiden työllistämiseen
1.
Tuki alentuneesti työkykyisten työntekijöiden työllistämiseen on
perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla sisämark
kinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3
kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että se täyttää
tässä artiklassa ja I luvussa säädetyt edellytykset.
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2.
Tukikelpoisia kustannuksia ovat palkkakustannukset miltä tahansa
ajalta, jonka aikana alentuneesti työkykyinen työntekijä työllistetään.
3.
Jos työhönotto ei johda kyseisen yrityksen työntekijöiden netto
määrän lisääntymiseen verrattuna edellisen 12 kuukauden jakson keski
arvoon, toimen tai toimien on pitänyt vapautua vapaaehtoisen poistu
man, työkyvyttömyyden, iästä johtuvan eläkkeelle siirtymisen, vapaa
ehtoisen työajan lyhentämisen tai työntekijän virheestä johtuvan laillisen
erottamisen vuoksi eikä irtisanomisten seurauksena.
4.
Lukuun ottamatta virheestä johtuvan laillisen erottamisen tapauk
sia, alentuneesti työkykyisillä työntekijöillä on oltava oikeus yhtämittai
seen työjaksoon, jonka pituus vastaa vähintään työsopimuksia koskevan
kyseisen kansallisen lainsäädännön tai niitä koskevien, yrityksen kan
nalta oikeudellisesti velvoittavien työehtosopimusten mukaista vähim
mäiskestoa.
5.
Tuki-intensiteetti voi olla enintään 75 prosenttia tukikelpoisista
kustannuksista.

34 artikla
Alentuneesti työkykyisten työntekijöiden työllistämisestä aiheutu
vien lisäkustannusten korvaamiseen myönnettävä tuki
1.
Alentuneesti työkykyisten työntekijöiden työllistämisestä aiheutu
vat lisäkustannukset korvaava tuki on perussopimuksen 107 artiklan 3
kohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapau
tetaan perustamissopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoi
tusvaatimuksesta edellyttäen, että se täyttää tässä artiklassa ja I luvussa
säädetyt edellytykset.
2.

Seuraavat kustannukset ovat tukikelpoisia:

a) toimitilojen mukauttamisesta aiheutuvat kustannukset;
b) kustannukset, jotka aiheutuvat henkilöstön työllistämisestä ja koulut
tamisesta yksinomaan alentuneesti työkykyisten työntekijöiden avus
tamiseen;
c) kustannukset, jotka aiheutuvat laitteiden mukauttamisesta tai hankki
misesta taikka ohjelmistojen hankkimisesta ja validoinnista alentu
neesti työkykyisten työntekijöiden käyttöön, mukaan lukien mukau
tetun teknologian ja apuvälineteknologian laitteista aiheutuvat kus
tannukset, jotka ovat lisäkustannuksia suhteessa kustannuksiin, jotka
tuensaajalle olisi aiheutunut, jos se olisi työllistänyt työntekijöitä,
jotka eivät ole alentuneesti työkykyisiä;
d) kustannukset, jotka liittyvät alentuneesti työkykyisten työntekijöiden
kuljettamisesta työpaikalle ja työhön liittyviin toimintoihin;
e) palkkakustannukset niiden tuntien osalta, jotka alentuneesti työkykyi
nen työntekijä on kuntoutuksessa;
f) jos tuensaaja tarjoaa suojatyötä, kyseisen yrityksen tuotantotilojen
rakentamisesta, asennustöistä tai uudenaikaistamisesta aiheutuvat
kustannukset ja kaikki alentuneesti työkykyisten työntekijöiden työl
listämisestä suoraan aiheutuvat hallinto- ja kuljetuskustannukset.
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3.
Tuki-intensiteetti voi olla enintään 100 prosenttia tukikelpoisista
kustannuksista.

35 artikla
Epäedullisessa asemassa olevien työntekijöiden avustamisesta
aiheutuvien kustannusten korvaamiseen myönnettävä tuki
1.
Epäedullisessa asemassa olevien työntekijöiden avustamisesta ai
heutuvien kustannusten korvaamiseen myönnettävä tuki on perussopi
muksen 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille
soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan
mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että se täyttää tässä artik
lassa ja I luvussa säädetyt edellytykset.
2.

Tukikelpoisia kustannuksia ovat kustannukset, joita aiheutuu

a) henkilöstön työllistämisestä yksinomaan epäedullisessa asemassa ole
vien työntekijöiden avustamiseen enintään 12 kuukauden ajan epä
edullisessa asemassa olevan työntekijän työhönotosta tai enintään 24
kuukauden ajan erityisen epäedullisessa asemassa olevan työntekijän
työhönotosta;
b) henkilöstön kouluttamisesta avustamaan epäedullisessa asemassa ole
via työntekijöitä.
3.
Annettavan avun on koostuttava toimenpiteistä, joilla tuetaan epä
edullisessa asemassa olevan työntekijän itsenäisyyttä ja sopeutumista
työympäristöön, autetaan työntekijää sosiaaliturvaan liittyvissä ja hallin
nollisissa menettelyissä, helpotetaan viestintää yrittäjän kanssa ja halli
taan konflikteja.
4.
Tuki-intensiteetti saa olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista
kustannuksista.

7 JAKSO

Ympäristönsuojeluun myönnettävä tuki
36 artikla
Investointituki yritysten unionin normit ylittävään ympäristönsuo
jeluun tai ympäristönsuojelun tason parantamiseen unionin nor
mien puuttuessa
1.
Investointituki, jonka ansiosta yritykset voivat ylittää ympäristön
suojelua koskevat unionin normit tai unionin normien puuttuessa paran
taa ympäristönsuojelun tasoa, on perussopimuksen 107 artiklan 3 koh
dassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan
perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuk
sesta edellyttäen, että se täyttää tässä artiklassa ja I luvussa säädetyt
edellytykset.
2.

Investoinnin on täytettävä yksi seuraavista edellytyksistä:

a) sen on mahdollistettava, että tuensaaja voi parantaa toimintansa ym
päristönsuojelun tasoa ylittämällä sovellettavat unionin normit riip
pumatta siitä, onko voimassa velvoittavia kansallisia normeja, jotka
ovat tiukempia kuin unionin normit;
b) sen on mahdollistettava, että tuensaaja voi parantaa toimintansa ym
päristönsuojelun tasoa unionin normien puuttuessa.

02014R0651 — FI — 10.07.2017 — 001.004 — 64
▼B
3.
Tukea ei saa myöntää, jos investoinnit toteutetaan sen varmista
miseksi, että yritykset noudattavat jo hyväksyttyjä unionin normeja,
jotka eivät ole vielä tulleet voimaan.
4.

Edellä 3 kohdasta poiketen tukea voidaan myöntää:

a) hyväksyttyjen unionin normien mukaisen, maantie-, rautatie-, sisäve
si- ja meriliikenteessä käytettävän uuden kuljetuskaluston hankintaan
edellyttäen, että hankinta suoritetaan ennen kyseisten normien voi
maantuloa ja niitä ei sovelleta velvoittaviksi muuttumisen jälkeen jo
ennen kyseistä päivää ostettuihin ajoneuvoihin;
b) maantie-, rautatie-, sisävesi- ja meriliikenteessä käytettävien nykyis
ten kuljetusvälineiden jälkiasennuksiin edellyttäen, että unionin nor
mit eivät olleet vielä voimassa kyseisten kuljetusvälineiden käyttöön
ottopäivänä ja niitä ei sovelleta velvoittaviksi muuttumisen jälkeen
taannehtivasti kyseisiin ajoneuvoihin.
5.
Tukikelpoisia kustannuksia ovat ylimääräiset investointikustannuk
set, jotka ovat tarpeen sovellettavien unionin normien ylittämiseksi tai
ympäristönsuojelun tason parantamiseksi unionin normien puuttuessa.
Ne määritetään seuraavasti:
a) kun ympäristönsuojeluun tehtävistä investoinneista aiheutuvat kus
tannukset voidaan yksilöidä kokonaisinvestointikustannuksista erilli
seksi investoinniksi, tukikelpoisia kustannuksia ovat nämä ympäris
tönsuojeluun liittyvät kustannukset;
b) kaikissa muissa tapauksissa ympäristönsuojeluun investoinnista ai
heutuvat kustannukset yksilöidään vertaamalla samankaltaiseen, vä
hemmän ympäristöystävälliseen investointiin, joka olisi realistisesti
tehty ilman tukea. Näiden investointien kustannusten välinen ero
ilmaisee ympäristönsuojeluun liittyvät kustannukset, jotka ovat tuki
kelpoisia kustannuksia.
Tukikelpoisia eivät ole kustannukset, jotka eivät liity suoraan korkeam
man ympäristönsuojelun tason saavuttamiseen.
6.
Tuki-intensiteetti saa olla enintään 40 prosenttia tukikelpoisista
kustannuksista.
7.
Tuki-intensiteettiä voidaan korottaa 10 prosenttiyksikköä, kun on
kyse keskisuurille yrityksille myönnettävästä tuesta, ja 20 prosenttiyk
sikköä, kun on kyse pienille yrityksille myönnettävästä tuesta.
8.
Tuki-intensiteettiä voidaan korottaa 15 prosenttiyksikköä perusso
pimuksen 107 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaiset edellytykset
täyttävillä tukialueilla sijaitsevien investointien tapauksessa ja 5 prosent
tiyksikköä perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukai
set edellytykset täyttävillä tukialueilla sijaitsevien investointien tapauk
sessa.

37 artikla
Investointituki

ennakoivaan mukautumiseen
normeihin

tuleviin

unionin

1.
Tuki, joka kannustaa yrityksiä noudattamaan korkeamman ympä
ristönsuojelun tason mahdollistavia uusia unionin normeja, jotka eivät
ole vielä voimassa, on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdassa tarkoi
tetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopi
muksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edel
lyttäen, että se täyttää tässä artiklassa ja I luvussa säädetyt edellytykset.
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2.
Unionin normit on annettava ja investointi on toteutettava ja saa
tettava päätökseen vähintään vuotta ennen kyseisen normin voimaantu
lopäivää.
3.
Tukikelpoisia kustannuksia ovat ylimääräiset investointikustannuk
set, joita sovellettavien unionin normien ylittäminen edellyttää. Ne mää
ritetään seuraavasti:
a) kun ympäristönsuojeluun tehtävistä investoinneista aiheutuvat kus
tannukset voidaan yksilöidä kokonaisinvestointikustannuksista erilli
seksi investoinniksi, tukikelpoisia kustannuksia ovat nämä ympäris
tönsuojeluun liittyvät kustannukset;
b) kaikissa muissa tapauksissa ympäristönsuojeluun investoinnista ai
heutuvat kustannukset yksilöidään vertaamalla samankaltaiseen, vä
hemmän ympäristöystävälliseen investointiin, joka olisi realistisesti
tehty ilman tukea. Näiden investointien kustannusten välinen ero
ilmaisee ympäristönsuojeluun liittyvät kustannukset, jotka ovat tuki
kelpoisia kustannuksia.
Kustannukset, jotka eivät liity suoraan korkeamman ympäristönsuojelun
tason saavuttamiseen, eivät ole tukikelpoisia.
4.

Tuki-intensiteetti voi olla enintään jokin seuraavista:

a) 20 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, kun on kyse pienistä
yrityksistä, 15 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, kun on
kyse keskisuurista yrityksistä, ja 10 prosenttia tukikelpoisista kustan
nuksista, kun on kyse suurista yrityksistä, jos investointi toteutetaan
ja saatetaan päätökseen yli kolme vuotta ennen unionin uuden nor
min voimaantuloa;
b) 15 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, kun on kyse pienistä
yrityksistä, 10 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, kun on
kyse keskisuurista yrityksistä, ja 5 prosenttia tukikelpoisista kustan
nuksista, kun on kyse suurista yrityksistä, jos investointi toteutetaan
ja saatetaan päätökseen 1–3 vuotta ennen unionin uuden normin
voimaantuloa.
5.
Tuki-intensiteettiä voidaan korottaa 15 prosenttiyksikköä perusso
pimuksen 107 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaiset edellytykset
täyttävillä tukialueilla sijaitsevien investointien tapauksessa ja 5 prosent
tiyksikköä perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukai
set edellytykset täyttävillä tukialueilla sijaitsevien investointien tapauk
sessa.

38 artikla
Investointituki energiatehokkuustoimenpiteisiin
1.
Investointituki, jonka ansiosta yritykset voivat parantaa energiate
hokkuuttaan, on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla
tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen
108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että
se täyttää tässä artiklassa ja I luvussa säädetyt edellytykset.
2.
Tukea ei saa myöntää tämän artiklan nojalla, jos parannuksilla on
tarkoitus varmistaa, että yritykset noudattavat jo hyväksyttyjä unionin
normeja, vaikka ne eivät olisi vielä voimassa.
3.
Tukikelpoisia kustannuksia ovat ylimääräiset investointikustannuk
set, joita korkeamman energiatehokkuustason saavuttaminen edellyttää.
Ne määritetään seuraavasti:
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a) kun energiatehokkuuteen tehtävistä investoinneista aiheutuvat kus
tannukset voidaan yksilöidä kokonaisinvestointikustannuksista erilli
seksi investoinniksi, tukikelpoisia kustannuksia ovat nämä energiate
hokkuuteen liittyvät kustannukset;
b) kaikissa muissa tapauksissa energiatehokkuuteen tehtävistä investoin
neista aiheutuvat kustannukset yksilöidään vertaamalla samankaltai
seen, vähemmän energiatehokkaaseen investointiin, joka olisi realis
tisesti tehty ilman tukea. Näiden investointien kustannusten välinen
ero ilmaisee energiatehokkuuteen liittyvät kustannukset, jotka ovat
tukikelpoisia kustannuksia.
Tukikelpoisia eivät ole kustannukset, jotka eivät liity suoraan korkeam
man energiatehokkuustason saavuttamiseen.
4.
Tuki-intensiteetti voi olla enintään 30 prosenttia tukikelpoisista
kustannuksista.
5.
Tuki-intensiteettiä voidaan korottaa 20 prosenttiyksikköä, kun on
kyse pienille yrityksille myönnettävästä tuesta, ja 10 prosenttiyksikköä,
kun on kyse keskisuurille yrityksille myönnettävästä tuesta.
6.
Tuki-intensiteettiä voidaan korottaa 15 prosenttiyksikköä perusso
pimuksen 107 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaiset edellytykset
täyttävillä tukialueilla sijaitsevien investointien tapauksessa ja 5 prosent
tiyksikköä perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukai
set edellytykset täyttävillä tukialueilla sijaitsevien investointien tapauk
sessa.

39 artikla
Investointituki rakennuksia koskeviin energiatehokkuushankkeisiin
1.
Rakennuksia koskeviin energiatehokkuushankkeisiin myönnettävä
investointituki on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla
tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen
108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että
se täyttää tässä artiklassa ja I luvussa säädetyt edellytykset.
2.
Tämän artiklan nojalla voidaan myöntää tukea rakennuksia koske
viin energiatehokkuushankkeisiin.
3.
Tukikelpoisia kustannuksia ovat energiatehokkuushankkeesta ai
heutuvat kokonaiskustannukset.
4.
Tuki on myönnettävä määrärahana, pääomana, takauksena tai lai
nana energiatehokkuusrahastolle tai muulle rahoituksen välittäjälle,
jonka on siirrettävä se kokonaisuudessaan lopullisille tuensaajille, joita
ovat rakennusten omistajat tai vuokralaiset.
5.
Energiatehokkuusrahaston tai muun rahoituksen välittäjän tukikel
poisille energiatehokkuushankkeille myöntämä tuki voi olla muodoltaan
lainoja tai takauksia. Lainan nimellisarvo tai takauksen arvo saa olla
enintään 10 miljoonaa euroa hanketta kohden lopullisten tuensaajien
tasolla. Takaus saa olla enintään 80 prosenttia sen kohteena olevasta
lainasta.
6.
Rakennusten omistajien energiatehokkuusrahastolle tai muulle ra
hoituksen välittäjälle takaisin maksama määrä ei saa olla vähemmän
kuin lainan nimellisarvo.
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7.
Energiatehokkuustuella on hankittava lisäsijoituksia yksityisiltä si
joittajilta määrä, joka on vähintään 30 prosenttia energiatehokkuushank
keelle myönnetystä kokonaisrahoituksesta. Kun tuen myöntää energiate
hokkuusrahasto, yksityinen rahoitus voidaan hankkia energiatehokkuus
rahaston tasolla ja/tai energiatehokkuushankkeiden tasolla niin että sen
yhteenlaskettu määrä on vähintään 30 prosenttia energiatehokkuushank
keelle myönnetystä kokonaisrahoituksesta.

8.
Jäsenvaltiot voivat perustaa energiatehokkuusrahastoja ja/tai käyt
tää rahoituksen välittäjiä myöntäessään energiatehokkuustukea. Seuraa
vien edellytysten on silloin täytyttävä:

a) Rahoituksen välittäjien rahastonhoitajat ja energiatehokkuusrahaston
hoitajat on valittava avoimella, läpinäkyvällä ja syrjimättömällä me
nettelyllä sovellettavan unionin ja kansallisen lainsäädännön mukai
sesti. Erityisesti niitä ei saa syrjiä niiden missä tahansa jäsenvaltiossa
sijaitsevan toimipaikan tai perustamispaikan perusteella. Rahoituksen
välittäjien ja energiatehokkuusrahaston hoitajien voidaan edellyttää
täyttävän ennalta määritellyt sijoituksen luonteen perusteella objektii
visesti perustellut ehdot.

b) Riippumattomat yksityiset sijoittajat on valittava sovellettavan unio
nin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti avoimella, läpinäkyvällä
ja syrjimättömällä menettelyllä, jonka tavoitteena on ottaa käyttöön
asianmukaiset riskin- ja hyödynjakojärjestelyt, joissa muiden sijoitus
ten kuin takausten tapauksessa suositaan epäsymmetristä voitonjakoa
tappioriskiltä suojautumisen sijaan. Jos yksityisiä sijoittajia ei valita
tällaisella menettelyllä, yksityisten sijoittajien saaman kohtuullisen
tuoton määrittelyssä on käytettävä riippumatonta asiantuntijaa, joka
valitaan avoimella ja syrjimättömällä menettelyllä.

c) Kun on kyse epäsymmetrisestä tappionjakojärjestelystä julkisten ja
yksityisten sijoittajien välillä, julkisen sijoittajan tappion ylärajaksi
on asetettava 25 prosenttia kokonaissijoituksesta.

d) Kun on kyse takauksista, takausosuus on rajattava 80 prosenttiin ja
jäsenvaltion kokonaistappioiden ylärajaksi on asetettava 25 prosenttia
takauksella suojattavasta salkusta. Ainoastaan takaukset, jotka katta
vat takauksen kohteena olevasta salkusta odotetut tappiot, voidaan
myöntää ilmaiseksi. Jos takaus kattaa myös odottamattomat tappiot,
rahoituksen välittäjän on maksettava markkinaehtoinen takauspalkkio
siitä takauksen osasta, joka kattaa odottamattomat tappiot.

e) Sijoittajien on voitava olla edustettuina energiatehokkuusrahaston tai
rahoituksen välittäjän hallintoelimissä, kuten hallintoneuvostossa tai
neuvoa-antavissa elimissä.

f) Energiatehokkuusrahasto tai rahoituksen välittäjä on perustettava so
vellettavan lainsäädännön mukaisesti, ja jäsenvaltion on käytettävä
due diligence -prosessia, jolla varmistetaan liiketaloudellisesti järkevä
sijoitusstrategia energiatehokkuuteen liittyvän tukitoimenpiteen täy
täntöönpanemiseksi.
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9.
Rahoituksen välittäjiä ja energiatehokkuusrahastoja on hoidettava
liiketaloudellisin perustein ja niiden on varmistettava, että rahoituspää
tökset perustuvat tuotto-odotuksiin. Näin katsotaan olevan silloin, kun
rahoituksen välittäjä ja tarvittaessa energiatehokkuusrahaston hoitajat
täyttävät seuraavat edellytykset:
a) ne ovat lain tai sopimuksen mukaisesti velvoitettuja toimimaan am
mattimaiselta rahastonhoitajalta edellytetyllä huolellisuudella sekä
vilpittömässä mielessä ja välttämään eturistiriitoja; parhaita käytän
teitä on sovellettava ja rahaston on oltava viranomaisvalvonnan koh
teena;
b) niiden palkkio vastaa markkinakäytäntöä. Tämän edellytyksen katso
taan täyttyvän, kun rahastonhoitaja on valittu avoimella, läpinäky
vällä ja syrjimättömällä menettelyllä kokemukseen, asiantuntemuk
seen sekä operatiiviseen ja taloudelliseen kapasiteettiin liittyvien ob
jektiivisten kriteerien perusteella;
c) niiden saaman palkkion on määräydyttävä tuloksen perusteella tai
niiden on jaettava osa sijoitusriskistä yhteissijoittamalla omia varo
jaan, jotta taataan, että niiden edut vastaavat pysyvästi julkisen si
joittajan etuja;
d) niiden on vahvistettava sijoitusstrategia, perusteet ja suunniteltu ai
kataulu sijoittamiselle energiatehokkuushankkeisiin ja arvioitava en
nakolta hankkeiden taloudellista elinkelpoisuutta ja niiden odotettua
vaikutusta energiatehokkuuteen;
e) energiatehokkuusrahastoon sijoitettuja tai rahoituksen välittäjälle
myönnettyjä julkisia varoja varten on oltava selkeä ja realistinen
irtautumisstrategia, jonka ansiosta markkinat voivat rahoittaa energia
tehokkuushankkeet, kun markkinat ovat valmiit siihen.
10.
Energiatehokkuusparannuksia, joiden tarkoituksena on varmistaa,
että tuensaaja noudattaa jo hyväksyttyjä unionin normeja, ei vapauteta
ilmoitusvaatimuksesta tämän artiklan nojalla.

40 artikla
Investointituki tehokkaaseen yhteistuotantoon
1.
Tehokkaaseen yhteistuotantoon myönnettävä investointituki on pe
russopimuksen 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkki
noille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3
kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että se täyttää
tässä artiklassa ja I luvussa säädetyt edellytykset.
2.
Investointitukea saa myöntää ainoastaan uudelle tai uudistetulle
kapasiteetille.
3.
Uudella yhteistuotantolaitoksella on saavutettava energiatehokkuu
desta, direktiivien 2009/125/EY ja 2010/30/EU muuttamisesta sekä di
rektiivien 2004/8/EY ja 2006/32/EY kumoamisesta 25 päivänä loka
kuuta 2012 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä
2012/27/EU (1) säädettyjä primäärienergian säästöjä erilliseen lämmön ja
sähkön tuotantoon verrattuna. Olemassa olevan yhteistuotantolaitoksen
parantamisen tai olemassa olevan voimalaitoksen muuttamisen yhteis
tuotantolaitokseksi on johdettava primäärienergian säästöihin alkuperäi
seen tilanteeseen verrattuna.
(1) EUVL L 315, 14.11.2012, s. 1.
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4.
Tukikelpoisia kustannuksia ovat sellaisista laitteista aiheutuvat li
säinvestointikustannukset, joita tarvitaan tehokkaana yhteistuotantolai
toksena toimimiseksi, verrattuna perinteisiin sähkön ja lämmön tuotan
tolaitoksiin, joiden kapasiteetti on sama, tai lisäinvestointikustannukset
tehokkuuden parantamiseksi, kun olemassa oleva laitos jo täyttää tehok
kuuden raja-arvon.
5.
Tuki-intensiteetti saa olla enintään 45 prosenttia tukikelpoisista
kustannuksista. Tuki-intensiteettiä voidaan korottaa 20 prosenttiyksik
köä, kun on kyse pienille yrityksille myönnettävästä tuesta, ja 10 pro
senttiyksikköä, kun on kyse keskisuurille yrityksille myönnettävästä tu
esta.
6.
Tuki-intensiteettiä voidaan korottaa 15 prosenttiyksikköä perusso
pimuksen 107 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaiset edellytykset
täyttävillä tukialueilla sijaitsevien investointien tapauksessa ja 5 prosent
tiyksikköä perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukai
set edellytykset täyttävillä tukialueilla sijaitsevien investointien tapauk
sessa.

41 artikla
Investointituki uusiutuvista energialähteistä
käytön edistämiseen

tuotetun energian

1.
Uusiutuvista energialähteistä tuotetun energian käytön edistämi
seen myönnettävä investointituki on perussopimuksen 107 artiklan 3
kohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapau
tetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaa
timuksesta edellyttäen, että se täyttää tässä artiklassa ja I luvussa sää
detyt edellytykset.
2.
Biopolttoaineiden tuotantoon myönnettävä investointituki vapaute
taan ilmoitusvaatimuksesta vain siltä osin kuin tuettuja investointeja
käytetään sellaisten kestävien biopolttoaineiden tuotantoon, joita ei ole
tuotettu ravintokasveista. Kuitenkin investointituki ravintokasveista bio
polttoainetta tuottavien laitosten muuntamiseksi kehittyneiksi biopoltto
aineiden tuotantolaitoksiksi on sallittua tämän artiklan nojalla edellyttä
en, että ravintokasveihin perustuva tuotanto supistuisi uutta kapasiteettia
vastaavalla määrällä.
3.
Tukea ei saa myöntää biopolttoaineille, joihin sovelletaan toimitustai sekoitusvelvoitetta.
4.
Tukea ei saa myöntää vesivoimaloille, jotka eivät ole Euroopan
parlamentin direktiivin 2000/60/EY mukaisia.
5.
Investointitukea saa myöntää ainoastaan uusille laitoksille. Tukea
ei saa myöntää tai maksaa sen jälkeen, kun laitos on aloittanut toimin
tansa, ja tuki ei saa riippua tuotantomäärästä.
6.
Tukikelpoisia kustannuksia ovat ylimääräiset investointikustannuk
set, joita uusiutuviin energialähteisiin perustuvan energiantuotannon
edistäminen edellyttää. Ne määritetään seuraavasti:
a) jos kustannukset, joita aiheutuu investoinnista energiantuotantoon
uusiutuvista energialähteistä, voidaan erottaa kokonaisinvestointikus
tannuksista erillisenä investointina, esimerkiksi helposti tunnistetta
vissa olevana lisäosana jo olemassa olevaan laitokseen, nämä uusiu
tuvaan energiaan liittyvät kustannukset ovat tukikelpoisia kustannuk
sia;
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b) kun kustannukset, joita aiheutuu investoinnista energiantuotantoon
uusiutuvista energialähteistä, voidaan yksilöidä vertaamalla saman
kaltaiseen, vähemmän ympäristöystävälliseen investointiin, joka olisi
realistisesti tehty ilman tukea, näiden investointien kustannusten vä
linen ero ilmaisee uusiutuvaan energiaan liittyvät kustannukset, jotka
muodostavat tukikelpoiset kustannukset;
c) kun on kyse tietyistä pienistä laitoksista, joiden tapauksessa vähem
män ympäristöystävällistä investointia ei voida määrittää, koska pie
niä laitoksia ei ole olemassa, korkeamman ympäristönsuojelun tason
saavuttamisen edellyttämät kokonaisinvestointikustannukset muodos
tavat tukikelpoiset kustannukset.
Tukikelpoisia eivät ole kustannukset, jotka eivät liity suoraan korkeam
man ympäristönsuojelun tason saavuttamiseen.
7.

Tuki-intensiteetti voi olla enintään:

a) 45 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, jos tukikelpoiset kustan
nukset on laskettu 6 kohdan a tai b alakohdan mukaisesti;
b) 30 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, jos tukikelpoiset kustan
nukset on laskettu 6 kohdan c alakohdan mukaisesti.
8.
Tuki-intensiteettiä voidaan korottaa 20 prosenttiyksikköä, kun on
kyse pienille yrityksille myönnettävästä tuesta, ja 10 prosenttiyksikköä,
kun on kyse keskisuurille yrityksille myönnettävästä tuesta.
9.
Tuki-intensiteettiä voidaan korottaa 15 prosenttiyksikköä perusso
pimuksen 107 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaiset edellytykset
täyttävillä tukialueilla sijaitsevien investointien tapauksessa ja 5 prosent
tiyksikköä perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukai
set edellytykset täyttävillä tukialueilla sijaitsevien investointien tapauk
sessa.
10.
Jos tuki myönnetään tarjouskilpailumenettelyssä selkein, läpinä
kyvin ja syrjimättömin perustein, tuki-intensiteetti voi kattaa 100 pro
senttia tukikelpoisista kustannuksista. Tällaisen tarjouskilpailumenette
lyn on oltava syrjimätön ja kaikkien kiinnostuneiden yritysten on voi
tava osallistua siihen. Tarjouskilpailuun liittyvän talousarvion on oltava
siinä mielessä tiukasti rajoitettu, että kaikki osallistujat eivät voi saada
tukea, ja tuki on myönnettävä tarjouksentekijän tekemän alkuperäisen
tarjouksen perusteella ottamatta huomioon jatkoneuvotteluja.

42 artikla
Toimintatuki uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön käytön
edistämiseen
1.
Uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön käytön edistämiseen
myönnettävä toimintatuki on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdassa
tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan pe
russopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta
edellyttäen, että se täyttää tässä artiklassa ja I luvussa säädetyt edelly
tykset.
2.
Tuki on myönnettävä selkein, läpinäkyvin ja syrjimättömin perus
tein tarjouskilpailumenettelyssä, jonka on oltava ilman syrjintää avoinna
kaikille sähköntuottajille, jotka tuottavat sähköä uusiutuvista energialäh
teistä.
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3.
Tarjouskilpailumenettely voidaan rajoittaa tiettyihin teknologioi
hin, jos kaikille sähköntuottajille avoin menettely johtaisi optimaalista
huonompaan tulokseen, jota ei ole mahdollista korjata menettelyn suun
nittelussa erityisesti seuraavien seikkojen vuoksi:
i) tietyn uuden ja innovatiivisen teknologian pitemmän aikavälin po
tentiaali; tai
ii) monipuolistamistarve; tai
iii) verkkorajoitteet ja verkon vakaus; tai
iv) järjestelmän (integrointi)kustannukset; tai
v) tarve välttää sitä, että tuki biomassalle vääristää raaka-ainemarkki
noita.
Jäsenvaltioiden on arvioitava perusteellisesti, ovatko tällaiset seikat so
vellettavissa, ja raportoitava siitä komissiolle 11 artiklan a alakohdassa
kuvailtujen sääntöjen mukaisesti.
4.
Tuki on myönnettävä uusille ja innovatiivisille uusiutuvan ener
gian teknologioille tarjouskilpailumenettelyssä, joka on avoinna vähin
tään yhdelle uudelle ja innovatiiviselle teknologialle, selkein, läpinäky
vin ja syrjimättömin perustein. Tällaista tukea saa myöntää kokonaisuu
dessaan enintään 5 prosentille suunnitellusta uusiutuviin energialähtei
siin perustuvasta uudesta sähköntuotantokapasiteetista vuodessa.
5.
Tuki on myönnettävä markkinahinnan lisäksi maksettavana pree
miona sähköntuottajien myydessä sähkönsä suoraan markkinoilla.
6.
Tuensaajiin on sovellettava tavanomaisia tasehallintavelvoitteita.
Tuensaajat voivat ulkoistaa tasehallintavelvoitteet muille yrityksille, ku
ten yhteisostoryhmille.
7.

Tukea ei saa myöntää, kun hinnat ovat negatiivisia.

8.
Tukea saa myöntää ilman 2 kohdassa kuvailtua tarjouskilpailume
nettelyä laitoksille, joiden asennettu uusiutuviin energialähteisiin perus
tuva sähköntuotantokapasiteetti on alle 1 megawattia kaikkien uusiutu
vien energialähteiden osalta lukuun ottamatta tuulienergiaa, jonka ta
pauksessa tukea saa myöntää ilman 2 kohdassa kuvailtua tarjouskilpai
lumenettelyä laitoksille, joiden asennettu sähköntuotantokapasiteetti on
alle 6 megawattia, tai laitoksille, joilla on alle kuusi tuotantoyksikköä.
Kun tuki on myönnetty ilman tarjouskilpailumenettelyä, 5, 6 ja 7 koh
dan edellytyksiä on noudatettava, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 9
kohdan soveltamista. Kun tuki on myönnetty ilman tarjouskilpailume
nettelyä, sovelletaan myös 43 artiklan 5, 6 ja 7 kohdan edellytyksiä.
9.
Tämän artiklan 5, 6 ja 7 kohdan edellytyksiä ei sovelleta toimin
tatukeen, jota myönnetään laitoksille, joiden asennettu uusiutuviin ener
gialähteisiin perustuva sähköntuotantokapasiteetti on alle 500 kilowattia
kaikkien uusiutuvien energialähteiden osalta lukuun ottamatta tuuliener
giaa, jonka tapauksessa edellytyksiä ei sovelleta toimintatukeen, jota
myönnetään laitoksille, joiden asennettu sähköntuotantokapasiteetti on
alle 3 megawattia, tai laitoksille, joilla on alle kolme tuotantoyksikköä.
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10.
Laskettaessa 8 ja 9 kohdassa tarkoitettuja enimmäiskapasiteetteja
laitokset, joilla on yhteinen liittymispiste sähköverkkoon, katsotaan yh
deksi laitokseksi.
11.
Tukea saa myöntää ainoastaan siihen asti, kunnes kaikki uusiu
tuvista lähteistä sähköä tuottavaa tuotantolaitosta koskevat poistot on
tehty yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti. Kaikki
aikaisemmin saatu investointituki on vähennettävä toimintatuesta.

43 artikla
Toimintatuki

uusiutuvista energialähteistä pienissä
tuotetun energian käytön edistämiseen

laitoksissa

1.
Uusiutuvista energialähteistä pienissä laitoksissa tuotetun energian
käytön edistämiseen myönnettävä toimintatuki on perussopimuksen
107 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa,
ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta
ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että se täyttää tässä artiklassa ja I
luvussa säädetyt edellytykset.
2.
Tukea saa myöntää ainoastaan laitoksille, joiden asennettu energi
antuotantokapasiteetti on alle 500 kilowattia kaikkien uusiutuvien ener
gialähteiden osalta lukuun ottamatta tuulienergiaa, jonka tapauksessa
tukea voidaan myöntää laitoksille, joiden asennettu kapasiteetti on alle
3 megawattia tai joilla on alle kolme tuotantoyksikköä, sekä biopoltto
aineita, joiden tapauksessa tukea voidaan myöntää laitoksille, joiden
asennettu kapasiteetti on alle 50 000 tonnia vuodessa. Laskettaessa ky
seisiä enimmäiskapasiteetteja pienet laitokset, joilla on yhteinen liitty
mispiste sähköverkkoon, katsotaan yhdeksi laitokseksi.
3.
Tukea saa myöntää ainoastaan laitoksille, jotka tuottavat kestäviä
biopolttoaineita, joita ei ole tuotettu ravintokasveista. Toimintatukeen
laitoksille, jotka tuottavat biopolttoaineita ravintokasveista, jotka ovat
aloittaneet toimintansa ennen 31 päivää joulukuuta 2013 ja joista ei
ole vielä tehty täysiä poistoja, sovelletaan poikkeusta tämän artiklan
nojalla, mutta enintään vuoteen 2020 asti.
4.
Tukea ei saa myöntää biopolttoaineille, joihin sovelletaan toimitustai sekoitusvelvoitetta.
5.
Tuki energiayksikköä kohti ei saa ylittää kyseessä olevasta uusiu
tuvasta energialähteestä tuotetun energian tasoitettuja kokonaistuotanto
kustannuksia ja kyseisen energiamuodon markkinahintaa. Tasoitetut
kustannukset on saatettava säännöllisesti ajan tasalle, vähintään kerran
vuodessa.
6.
Tasoitettujen kustannusten laskennassa käytettävä enimmäistuotto
ei saa ylittää sovellettavaa swap-korkoa lisättynä 100 peruspisteen pree
miolla. Sovellettava swap-korko on sen valuutan swap-korko, jonka
määräisenä tuki myönnetään, ja sen keston on vastattava tuettujen lai
tosten poistoaikaa.
7.
Tukea saa myöntää ainoastaan siihen asti, kunnes kaikki laitosta
koskevat poistot on tehty yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden
mukaisesti. Kaikki laitokselle aikaisemmin myönnetty investointituki on
vähennettävä toimintatuesta.
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44 artikla
Direktiivissä 2003/96/EY tarkoitettujen ympäristöverojen alennus
ten muodossa myönnettävä tuki
1.
Energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen
uudistamisesta 27 päivänä lokakuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin
2003/96/EY (1) edellytykset täyttävien ympäristöverojen alennusten
muodossa toteutettavat tukiohjelmat ovat perussopimuksen 107 artiklan
3 kohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvia, ja ne vapau
tetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaa
timuksesta edellyttäen, että ne täyttävät tässä artiklassa ja I luvussa
säädetyt edellytykset.

2.
Veronalennusten saajat on valittava läpinäkyvien ja objektiivisten
kriteerien perusteella, ja niiden on maksettava vähintään direktiivissä
2003/96/EY säädetty verotuksen vähimmäistaso.

3.
Veronalennusten muodossa toteutettavien tukiohjelmien on perus
tuttava sovellettavan ympäristöverokannan alentamiseen tai kiinteän kor
vausmäärän maksamiseen tai näiden menetelmien yhdistelmään.

4.
Tukea ei saa myöntää biopolttoaineille, joihin sovelletaan toimitustai sekoitusvelvoitetta.

45 artikla
Investointituki pilaantuneiden alueiden kunnostamiseen
1.
Investointituki yrityksille, jotka korjaavat ympäristövahinkoja kun
nostamalla pilaantuneita alueita, on perussopimuksen 107 artiklan 3
kohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapau
tetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaa
timuksesta edellyttäen, että se täyttää tässä artiklassa ja I luvussa sää
detyt edellytykset.

2.
Investoinnin on johdettava ympäristövahingon korjaamiseen, mu
kaan lukien maaperän ja pinta- tai pohjaveden laatuun kohdistuneet
vahingot.

3.
Jos kussakin jäsenvaltiossa sovellettavan lainsäädännön nojalla ym
päristövahingosta vastuussa oleva oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö
voidaan osoittaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asiaa koskevien unio
nin sääntöjen, erityisesti ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäi
semisen ja korjaamisen osalta 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Eu
roopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/35/EY (2), sellaisena
kuin se on muutettuna kaivannaisteollisuuden jätehuollosta 15 päivänä
maaliskuuta 2006 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii
villä 2006/21/EY (3), hiilidioksidin geologisesta varastoinnista ja neuvos
ton direktiivin 85/337/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivien 2000/60/EY, 2001/80/EY, 2004/35/EY, 2006/12/EY ja
2008/1/EY ja asetuksen (EY) N:o 1013/2006 muuttamisesta 23 päivänä
(1) EUVL L 283, 31.10.2003, s. 51.
(2) EUVL L 143, 30.4.2004, s. 56.
(3) EUVL L 102, 11.4.2006, s. 1.
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huhtikuuta 2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii
villä 2009/31/EY (1) ja merellä tapahtuvan öljyn- ja kaasunporaustoimin
nan turvallisuudesta ja direktiivin 2004/35/EY muuttamisesta 12 päivänä
kesäkuuta 2013 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä
2013/30/EU (2), soveltamista, kyseisen henkilön on rahoitettava kunnos
tustyöt aiheuttamisperiaatteen mukaisesti eikä valtiontukea saa myöntää.
Jos sovellettavan lainsäädännön nojalla vastuussa olevaa henkilöä ei
voida osoittaa tai ei voida velvoittaa vastaamaan kustannuksista, kunnos
tus- tai puhdistustöistä vastuussa oleva henkilö voi saada valtiontukea.
4.
Tukikelpoisia kustannuksia ovat kunnostustöiden kustannukset,
joista vähennetään maa-alueen arvon nousu. Kun pilaantuneita alueita
kunnostetaan käyttökelpoisiksi, tukikelpoisiksi investoinneiksi voidaan
katsoa kaikki kustannukset, joita yritykselle aiheutuu pilaantuneen alu
een kunnostamisesta, riippumatta siitä, voidaanko kyseiset kustannukset
esittää sen taseessa käyttöomaisuutena.
5.
Riippumattoman asiantuntijan on tehtävä kunnostamisesta johtuvaa
tontin arvon nousua koskevat arvioinnit.
6.
Tuki-intensiteetti voi olla enintään 100 prosenttia tukikelpoisista
kustannuksista.

46 artikla
Investointituki

energiatehokkaaseen
kaukolämmitykseen
-jäähdytykseen

ja

1.
Energiatehokkaan kaukolämmitys- ja kaukojäähdytysjärjestelmän
asentamiseen myönnettävä investointituki on perussopimuksen 107 artik
lan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se
vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoi
tusvaatimuksesta edellyttäen, että se täyttää tässä artiklassa ja I luvussa
säädetyt edellytykset.
2.
Tuotantolaitoksen tukikelpoisia kustannuksia ovat ylimääräiset
kustannukset, jotka ovat välttämättömiä yhden tai useamman tuotanto
yksikön rakentamiseksi, laajentamiseksi ja uudistamiseksi toimimaan
energiatehokkaana kaukolämmitys- ja kaukojäähdytysjärjestelmänä ver
rattuna perinteiseen tuotantolaitokseen. Investoinnin on oltava erottama
ton osa energiatehokasta kaukolämmitys- ja kaukojäähdytysjärjestelmää.
3.
Tuki-intensiteetti voi olla tuotantolaitoksen osalta enintään 45 pro
senttia tukikelpoisista kustannuksista. Tuki-intensiteettiä voidaan korot
taa 20 prosenttiyksikköä, kun on kyse pienille yrityksille myönnettä
västä tuesta, ja 10 prosenttiyksikköä, kun on kyse keskisuurille yrityk
sille myönnettävästä tuesta.
4.
Tuotantolaitoksen tuki-intensiteettiä voidaan korottaa 15 prosentti
yksikköä perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaiset
edellytykset täyttävillä tukialueilla sijaitsevien investointien tapauksessa
ja 5 prosenttiyksikköä perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c ala
kohdan mukaiset edellytykset täyttävillä tukialueilla sijaitsevien inves
tointien tapauksessa.
(1) EUVL L 140, 5.6.2009, s. 114.
(2) EUVL L 178, 28.6.2013, s. 66.
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5.
Jakeluverkoston osalta tukikelpoisia kustannuksia ovat investointi
kustannukset.
6.
Jakeluverkoston osalta tukimäärä ei saa ylittää tukikelpoisten kus
tannusten ja liikevoiton välistä erotusta. Liikevoitot on vähennettävä
tukikelpoisista kustannuksista etukäteen tai takaisinperintämenettelyllä.

47 artikla
Investointituki jätteen kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön
1.
Jätteen kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön myönnettävä investoin
tituki on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla
sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen 108 ar
tiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että se
täyttää tässä artiklassa ja I luvussa säädetyt edellytykset.
2.
Investointituki on myönnettävä muiden yritysten tuottaman jätteen
kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön.
3.
Muussa tapauksessa kierrätetyt tai uudelleenkäytetyt materiaalit
hävitettäisiin tai niitä hyödynnettäisiin vähemmän ympäristöystävälli
sellä tavalla. Tämän artiklan nojalla ei myönnetä ryhmäpoikkeusta
muille jätteen hyödyntämistoimille kuin kierrätykselle myönnettävälle
tuelle.
4.
Tuella ei saa vapauttaa välillisesti pilaantumisen aiheuttajia kus
tannuksista, joista niiden olisi unionin lainsäädännön mukaan vastattava,
eikä kustannuksista, jotka olisi katsottava tavanomaisiksi liiketoiminta
kustannuksiksi.
5.
Investointi ei saa pelkästään lisätä kierrätettävien materiaalien ky
syntää lisäämättä materiaalien keruuta.
6.
Investoinnin on mahdollistettava alan viimeisimmän teknisen ke
hitystason ylittäminen.
7.
Tukikelpoisia kustannuksia ovat ylimääräiset investointikustannuk
set, joita aiheutuu sellaisen investoinnin toteuttamisesta, joka johtaa
parempiin tai tehokkaampiin kierrätys- tai uudelleenkäyttötoimiin ver
rattuna kapasiteetiltaan vastaavaan perinteiseen uudelleenkäyttö- ja kier
rätysprosessiin, joka luotaisiin ilman tukea.
8.
Tuki-intensiteetti saa olla enintään 35 prosenttia tukikelpoisista
kustannuksista. Tuki-intensiteettiä voidaan korottaa 20 prosenttiyksik
köä, kun on kyse pienille yrityksille myönnettävästä tuesta, ja 10 pro
senttiyksikköä, kun on kyse keskisuurille yrityksille myönnettävästä tu
esta.
9.
Tuki-intensiteettiä voidaan korottaa 15 prosenttiyksikköä perusso
pimuksen 107 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaiset edellytykset
täyttävillä tukialueilla sijaitsevien investointien tapauksessa ja 5 prosent
tiyksikköä perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukai
set edellytykset täyttävillä tukialueilla sijaitsevien investointien tapauk
sessa.
10.
Tämän artiklan nojalla ei vapauteta ilmoitusvaatimuksesta sellai
siin investointeihin myönnettävää tukea, jotka liittyvät tuensaajan oman
jätteen kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön.
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48 artikla
Investointituki energiainfrastruktuurille
1.
Investointituki energiainfrastruktuurin rakentamiseen tai parantami
seen on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla
sisämarkkinoille soveltuvaa ja se vapautetaan perussopimuksen 108 ar
tiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että se
täyttää tässä artiklassa ja I luvussa säädetyt edellytykset.

2.
Tuki on myönnettävä tukialueilla sijaitsevalle energiainfrastruktuu
rille.

3.
Energiainfrastruktuuriin on sovellettava täysimääräistä tariffisään
telyä ja alalle pääsyä koskevaa sääntelyä energia-alan sisämarkkinalain
säädännön mukaisesti.

4.

Tukikelpoisia kustannuksia ovat investointikustannukset.

5.
Tukimäärä ei saa ylittää tukikelpoisten kustannusten ja investoin
nin liikevoiton välistä erotusta. Liikevoitot on vähennettävä tukikelpoi
sista kustannuksista etukäteen tai takaisinperintämenettelyllä.

6.
Sähkön ja kaasun varastointihankkeisiin ja öljyinfrastruktuuriin
tehtäviin investointeihin myönnettävää tukea ei vapauteta ilmoitusvaa
timuksesta tämän artiklan nojalla.

49 artikla
Ympäristötutkimuksiin myönnettävä tuki
1.
Tuki tutkimuksiin, mukaan lukien energiakatselmukset, jotka liit
tyvät suoraan tässä jaksossa tarkoitettuihin investointeihin, on perusso
pimuksen 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille
soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan
mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että se täyttää tässä artik
lassa ja I luvussa säädetyt edellytykset.

2.
Tukikelpoisia kustannuksia ovat 1 kohdassa tarkoitetuista tutki
muksista aiheutuvat kustannukset.

3.
Tuki-intensiteetti saa olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista
kustannuksista.

4.
Tuki-intensiteettiä voidaan korottaa 20 prosenttiyksikköä, kun on
kyse pienten yritysten lukuun toteutettavista tutkimuksista, ja 10 pro
senttiyksikköä, kun on kyse keskisuurten yritysten lukuun toteutettavista
tutkimuksista.

5.
Suurille yrityksille ei saa myöntää tukea direktiivin 2012/27/EU
8 artiklan 4 kohdan mukaisesti toteutettaviin energiakatselmuksiin, jollei
kyse ole energiakatselmuksesta, joka tehdään kyseisen direktiivin nojalla
pakollisen energiakatselmuksen lisäksi.
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8 JAKSO

Tuki

tiettyjen

luonnonmullistusten
korvaamiseksi

aiheuttaman

vahingon

50 artikla
Tukiohjelmat tiettyjen luonnonmullistusten aiheuttaman vahingon
korvaamiseksi
1.
Tukiohjelmat maanjäristysten, lumivyöryjen, maanvyöryjen, tulvi
en, pyörremyrskyjen, hurrikaanien, tulivuorenpurkausten ja luonnolli
sesti syttyneiden metsä- tai maastopalojen aiheuttaman vahingon korvaa
miseksi ovat perussopimuksen 107 artiklan 2 kohdan b alakohdassa
tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvia, ja ne vapautetaan perus
sopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta
edellyttäen, että ne täyttävät tässä artiklassa ja I luvussa säädetyt edel
lytykset.

2.

Tukea saa myöntää, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat virallisesti tunnustaneet,
että tapahtuma on luonteeltaan luonnonmullistus; ja

b) luonnonmullistuksen ja yrityksen kärsimien vahinkojen välillä on
suora syy-seuraussuhde.

3.
Tukiohjelmat, jotka liittyvät tiettyyn luonnonmullistukseen, on
otettava käyttöön kolmen vuoden kuluessa tapahtumasta. Tällaisten oh
jelmien perusteella myönnettävä tuki on myönnettävä neljän vuoden
kuluessa tapahtumasta.

4.
Sellaisesta vahingosta aiheutuvat kustannukset, joka on suoraan
seurausta luonnonmullistuksesta toimivaltaisen kansallisen viranomaisen
tunnustaman riippumattoman asiantuntijan tai vakuutusyhtiön arvion
mukaan, ovat tukikelpoisia kustannuksia. Tällaisiin vahinkoihin voidaan
lukea omaisuudelle kuten kiinteistöille, laitteille, koneille tai varastoille
aiheutuneet aineelliset vahingot ja tulojen menetys, joka johtuu toimin
nan keskeyttämisestä kokonaan tai osittain enintään kuuden kuukauden
ajaksi luonnonmullistuksen tapahtumisesta. Aineellisten vahinkojen las
kennan on perustuttava korjauskustannuksiin tai kyseisen omaisuuserän
taloudelliseen arvoon ennen luonnonmullistusta. Ne eivät saa ylittää
korjauskustannuksia tai luonnonmullistuksen aiheuttamaa markkina-ar
von laskua, toisin sanoen omaisuudella välittömästi ennen luonnonmul
listuksen tapahtumista olleen arvon ja välittömästi sen jälkeen olevan
arvon välistä eroa. Tulojen menetys on laskettava yrityksen tilinpäätös
tietojen perusteella (tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT), poistot ja
työvoimakustannukset, jotka liittyvät ainoastaan luonnonmullistuksesta
kärsineeseen toimipaikkaan) vertaamalla luonnonmullistuksen jälkeisten
kuuden kuukauden tilinpäätöstietoja sitä edeltäneistä viidestä vuodesta
valittujen kolmen vuoden keskiarvoon (jättämällä pois parhaimman ja
heikoimman taloudellisen tuloksen antavat vuodet) laskettuna samalle
kuuden kuukauden ajanjaksolle vuodesta. Vahinko on laskettava erik
seen kullekin yksittäiselle tuensaajalle.

5.
Tuki ja muut maksut, joita on saatu vahingon korvaamiseksi, mu
kaan lukien vakuutussopimusten perusteella saadut maksut, eivät voi
olla yli 100 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.

02014R0651 — FI — 10.07.2017 — 001.004 — 78
▼B
9 JAKSO

Sosiaalinen kuljetustuki syrjäisten alueiden asukkaiden hyväksi
51 artikla
Sosiaalinen kuljetustuki syrjäisten alueiden asukkaiden hyväksi
1.
Matkustajalento- ja -meriliikenteelle myönnettävä tuki on perusso
pimuksen 107 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla si
sämarkkinoille soveltuvaa ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artik
lan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että se täyt
tää tässä artiklassa ja I luvussa säädetyt edellytykset.
2.
Koko tuen on hyödytettävä loppukuluttajia, joiden vakinainen
asuinpaikka sijaitsee syrjäisellä alueella.
3.
Tuki on myönnettävä matkustajaliikenteelle reitillä, joka yhdistää
syrjäisellä alueella sijaitsevan lentoaseman tai sataman toiseen lentoase
maan tai satamaan Euroopan talousalueella.
4.
Tukea myönnettäessä ei saa harjoittaa syrjintää, joka perustuu lii
kenteenharjoittajan henkilöllisyyteen tai palvelun tyyppiin, eikä siihen
saa liittyä rajoituksia, jotka koskevat tarkkaa reittiä kyseiselle syrjäiselle
alueelle tai siltä pois.
5.
Tukikelpoisia kustannuksia ovat meno-paluulipun hinta syrjäiseltä
alueelta tai syrjäiselle alueelle, mukaan lukien kaikki verot ja maksut,
jotka liikenteenharjoittaja veloittaa kuluttajalta.
6.
Tuki-intensiteetti voi olla enintään 100 prosenttia tukikelpoisista
kustannuksista.

10 JAKSO

Tuki laajakaistainfrastruktuureille
52 artikla
Tuki laajakaistainfrastruktuureille
1.
Investointituki laajakaistaverkon kehittämiseen on perussopimuk
sen 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille sovel
tuvaa ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukai
sesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että se täyttää tässä artiklassa ja
I luvussa säädetyt edellytykset.
2.

Seuraavat kustannukset ovat tukikelpoisia:

a) investointikustannukset, joita aiheutuu passiivisen laajakaistainfrast
ruktuurin käyttöönotosta;
b) investointikustannukset, joita aiheutuu laajakaistaan liittyvistä kaiva
us- ja rakennustöistä;
c) investointikustannukset,
käyttöönotosta; ja

joita aiheutuu

peruslaajakaistaverkkojen

d) investointikustannukset, joita aiheutuu seuraavan sukupolven liityn
täverkkojen (NGA-verkkojen) käyttöönotosta.
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▼M1
2 a.
Vaihtoehtona 2 kohdassa tarkoitettujen tukikelpoisten kustannus
ten määrittämiselle hankkeelle myönnettävän tuen enimmäismäärä voi
daan määrittää 4 kohdassa säädetyn kilpailuun perustuvan valintamenet
telyn perusteella.
▼B
3.
Investointi on tehtävä alueella, jolla ei ole samaan luokkaan kuu
luvaa infrastruktuuria (joko peruslaajakaistaverkkoa tai NGA-verkkoa)
ja jolla tällaista infrastruktuuria ei todennäköisesti kehitetä kaupallisin
ehdoin kolmen vuoden kuluessa suunnitellun tukitoimenpiteen julkaise
misajankohdasta, mikä on myös varmistettava avoimella julkisella kuu
lemisella.
4.
Tuki on myönnettävä avoimen, läpinäkyvän ja syrjimättömän tar
jouskilpailumenettelyn perusteella, jossa noudatetaan teknologianeutraa
liuden periaatetta.
5.
Verkko-operaattorin on tarjottava muille operaattoreille mahdolli
simman laajat aktiiviset ja passiiviset tukkutason käyttöoikeudet tämän
asetuksen 2 artiklan 139 alakohdan mukaisesti oikeudenmukaisin ja
syrjimättömin ehdoin, mukaan lukien fyysinen eriyttäminen NGA-verk
kojen tapauksessa. Tukkutason käyttöoikeudet on myönnettävä vähin
tään seitsemän vuoden ajaksi eikä kaapelikanavien tai mastojen käyttö
oikeutta saa rajoittaa ajallisesti. Kun on kyse tuesta kaapelikanavien
rakentamiseen, kanavien on oltava riittävän tilavia useille kaapeliver
koille ja erilaisille verkkotopologioille.
6.
Tukkutason käyttöoikeuksien hinnan on perustuttava kansallisen
sääntelyviranomaisen vahvistamiin hinnoitteluperiaatteisiin ja viitearvoi
hin, jotka vallitsevat muilla kyseisen jäsenvaltion tai unionin vastaavilla
alueilla, joilla on enemmän kilpailua, ja hinnassa on otettava huomioon
verkko-operaattorin saama tuki. Kansallista sääntelyviranomaista on
kuultava käyttöoikeusehdoista, mukaan lukien hinnoittelu, ja kun käyttö
oikeuden hakijoiden ja tuetun infrastruktuurioperaattorin välillä on eri
mielisyyttä.
7.
Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön seuranta- ja takaisinperintä
menettely, jos hankkeelle myönnetyn tuen määrä ylittää 10 miljoonaa
euroa.

11 JAKSO

Tuki kulttuurin ja kulttuuriperinnön edistämiseen
53 artikla
Tuki kulttuurin ja kulttuuriperinnön edistämiseen
1.
Tuki kulttuurin ja kulttuuriperinnön edistämiseen on perussopi
muksen 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille
soveltuvaa ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan
mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että se täyttää tässä artik
lassa ja I luvussa säädetyt edellytykset.
2.
Tuki on myönnettävä seuraaviin kulttuuritarkoituksiin ja -toimin
toihin:
▼M1
a) museot, arkistot, kirjastot, taide- ja kulttuurikeskukset tai -tilat, teat
terit, elokuvateatterit, oopperatalot, konserttisalit, muut esittävän tai
teen järjestöt, elokuvaperintöä vaalivat laitokset ja muut vastaavat
taide- ja kulttuuri-infrastruktuurit, -järjestöt ja -laitokset;
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▼B
b) aineellinen kulttuuriperintö, mukaan lukien kaikenlaiset irtaimet tai
kiinteät kulttuuriperintö- ja arkeologiset kohteet, muistomerkit, his
torialliset paikat ja rakennukset; luonnonperintö, joka liittyy kulttuu
riperintöön tai jonka jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat
muodollisesti tunnustaneet olevan kulttuuri- tai luonnonperintöä;
c) kaikenmuotoinen aineeton kulttuuriperintö, myös kansanperinne ja
käsityöperinne;
d) taide- tai kulttuuritapahtumat ja -esitykset, festivaalit, näyttelyt ja
muut samankaltaiset kulttuuritoiminnot;
e) kulttuuri- ja taidekasvatustoiminnot ja tietoisuuden edistäminen kult
tuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemisen ja edistämisen tärkey
destä koulutusohjelmilla ja kansalaisten tietoisuuden parantamiseen
tähtäävillä ohjelmilla, myös käyttämällä uutta teknologiaa;
f) musiikin ja kirjallisuuden kirjoittaminen, toimittaminen, tuotanto, ja
kelu, digitalisointi ja kustantaminen, käännökset mukaan lukien.
3.

Tukea voidaan myöntää seuraavissa muodoissa:

a) investointituki, mukaan lukien tuki kulttuuri-infrastruktuurin rakenta
miseen ja parantamiseen;
b) toimintatuki.
4.
Investointituen osalta tukikelpoisia kustannuksia ovat aineelliseen
ja aineettomaan omaisuuteen tehtäviin investointeihin liittyvät kustan
nukset, mukaan lukien
a) infrastruktuurin rakentamisesta, nykyaikaistamisesta, hankkimisesta,
säilyttämisestä tai parantamisesta aiheutuvat kustannukset, jos infrast
ruktuuria käytetään ajallisesti tai sen tilakapasiteetista käytetään vuo
dessa vähintään 80 prosenttia kulttuurisiin tarkoituksiin;
b) kustannukset, jotka aiheutuvat kulttuuriperinnön hankkimisesta, mu
kaan lukien hankinta leasing-vuokrauksella, omistusoikeuden siirtä
misestä tai fyysisestä siirtämisestä;
c) kustannukset, jotka aiheutuvat aineellisen ja aineettoman kulttuuripe
rinnön suojelemisesta, säilyttämisestä, restauroinnista ja kunnostami
sesta, mukaan lukien lisäkustannukset, jotka aiheutuvat asianmukai
sissa olosuhteissa varastoinnista, erityistyökaluista ja materiaaleista,
ja kustannukset, jotka aiheutuvat dokumentoinnista, tutkimustyöstä,
digitalisoinnista ja julkaisemisesta;
d) kustannukset, jotka aiheutuvat kulttuuriperinnön tuomisesta parem
min yleisön saataville, mukaan lukien kustannukset, jotka aiheutuvat
digitalisoinnista ja muusta uudesta teknologiasta, kohteisiin pääsyn
helpottamisesta henkilöille, joilla on erityistarpeita (erityisesti luiskat
ja hissit vammaisille, pistekirjoitusopasteet ja käsinkosketeltavat
näyttelyt museoissa), sekä kulttuurisen moninaisuuden edistämisestä
esitysten, ohjelmien ja vierailijoiden osalta;
e) kustannukset, jotka aiheutuvat kulttuurihankkeista ja -toiminnoista,
yhteistyö- ja vaihto-ohjelmista ja apurahoista, mukaan lukien valin
tamenettelyistä aiheutuvat kustannukset, mainostamisesta aiheutuvat
kustannukset ja kustannukset, jotka ovat suoraan seurausta hankkees
ta.
5.

Toimintatuen osalta tukikelpoisia kustannuksia ovat seuraavat:

a) kulttuurilaitoksen tai kulttuuriperintökohteen kustannukset, jotka liit
tyvät jatkuvaan tai ajoittaiseen toimintaan, kuten näyttelyihin, esityk
siin, tilaisuuksiin ja niiden kaltaisiin kulttuuritoimintoihin, jotka ovat
osa tavanomaista liiketoimintaa;
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▼B
b) kustannukset, joita aiheutuu kulttuuri- ja taidekasvatustoiminnoista ja
kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemisen ja edistämisen tär
keyttä koskevan tietoisuuden lisäämisestä koulutusohjelmilla ja kan
salaisten tietoisuuden parantamiseen tähtäävillä ohjelmilla, myös
käyttämällä uutta teknologiaa;
c) kustannukset, joita aiheutuu kulttuurilaitokseen tai kulttuuriperintö
kohteeseen ja -toimintoihin pääsyn parantamisesta, mukaan lukien
digitalisoinnista ja uuden teknologian käytöstä aiheutuvat kustannuk
set ja vammaisten esteettömyyden parantamisesta aiheutuvat kustan
nukset;
d) toimintakustannukset, jotka liittyvät suoraan kulttuurihankkeeseen tai
-toimintoon, kuten kiinteistön ja kulttuuritilojen vuokraus, matkaku
lut, materiaalit ja tarvikkeet, jotka liittyvät suoraan kulttuurihankkee
seen tai -toimintoon, näyttelyjen arkkitehtoniset rakenteet ja näyttä
mölavasteet, koneiden, ohjelmistojen ja laitteiden lainaus ja vuokraus
ja poistot niistä, tekijänoikeuksien kattamien teosten ja muiden niihin
liittyvillä immateriaalioikeuksilla suojattujen sisältöjen hankkimisesta
aiheutuvat kustannukset, mainontakustannukset ja kustannukset,
jotka ovat suoraan seurausta hankkeesta tai toiminnosta; poisto- ja
rahoituskustannukset ovat tukikelpoisia ainoastaan, jos investointituki
ei kata niitä;
e) kulttuurilaitoksessa tai kulttuuriperintökohteessa taikka hankkeen pa
rissa työskentelevästä henkilöstöstä aiheutuvat kustannukset;
f) kustannukset, jotka aiheutuvat ulkopuolisten konsulttien ja palvelun
tarjoajien tarjoamista neuvonta- ja tukipalveluista ja jotka ovat suo
raan seurausta hankkeesta.
6.
Investointituen osalta tukimäärä ei saa ylittää tukikelpoisten kus
tannusten ja investoinnin liikevoiton erotusta. Liikevoitot on vähennet
tävä tukikelpoisista kustannuksista etukäteen kohtuullisten ennusteiden
perusteella tai takaisinperintämenettelyllä. Infrastruktuurioperaattori saa
pitää kohtuullisen voiton kyseisellä ajanjaksolla.
7.
Toimintatuen osalta tukimäärä ei saa ylittää toiminnasta aiheutu
vien tappioiden ja kohtuullisen voiton kattamiseksi välttämätöntä määrää
kyseisen ajanjakson aikana. Tämä on varmistettava etukäteen kohtuul
listen ennusteiden perusteella tai takaisinperintämenettelyllä.
▼M1
8.
Kun tuen määrä on enintään 2 miljoonaa euroa, vaihtoehtona 6 ja
7 kohdassa tarkoitetun menetelmän soveltamiselle tuen enimmäismää
räksi voidaan asettaa 80 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.
▼B
9.
►M1 Kun on kyse 2 kohdan f alakohdassa määritellyistä toimin
noista, tuen enimmäismäärä ei saa olla enemmän kuin tukikelpoisten
kustannusten ja hankkeen diskontattujen tulojen erotus tai enemmän
kuin 70 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. ◄ Tulot on vähennet
tävä tukikelpoisista kustannuksista etukäteen tai takaisinperintämenette
lyllä. Tukikelpoisia kustannuksia ovat kustannukset, joita aiheutuu mu
siikin ja kirjallisuuden kustantamisesta, mukaan lukien tekijänoikeuskus
tannukset, kääntäjän palkkiot, kustannustoimittajan palkkiot, muut toi
mitukselliset kulut (oikoluku, korjaaminen, muokkaaminen), layout- ja
painamista edeltävät kustannukset sekä painamiskustannukset tai sähköi
sen julkaisemisen kustannukset.
10.
Sanoma- ja aikakauslehdille ei voi myöntää tukea tämän artiklan
nojalla riippumatta siitä, julkaistaanko ne painettuina vai sähköisesti.
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▼B
54 artikla
Audiovisuaalisia teoksia edistävät tukiohjelmat
1.
Tukiohjelmat audiovisuaalisten teosten käsikirjoittamisen, kehittä
misen, tuotannon, levityksen ja myynninedistämisen tukemiseksi ovat
perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla sisämark
kinoille soveltuvia, ja ne vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3
kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että ne täyttävät
tässä artiklassa ja I luvussa säädetyt edellytykset.
2.
Tuki on suunnattava kulttuurituotteelle. Ilmeisten virheiden välttä
miseksi tuotteen luokittelemisessa kulttuurituotteeksi kunkin jäsenvaltion
on laadittava tehokkaat menettelyt, kuten yhden tai useamman henkilön
valtuuttaminen valitsemaan ehdotukset tai vertaaminen ennalta määritel
tyyn kulttuurikriteerien luetteloon.
3.

Tukea voidaan myöntää seuraavissa muodoissa:

a) tuki audiovisuaalisten teosten tuotantoon;
b) tuotantoa edeltävän vaiheen tuki; ja
c) levitystuki.
4.
Jos jäsenvaltio asettaa varojen käytölle aluesidonnaisuuksia, audio
visuaalisten teosten tuotantoa tukevissa tukiohjelmissa voidaan joko
a) edellyttää, että enintään 160 prosenttia tietyn audiovisuaalisen teok
sen tuotantoon myönnetystä tuesta käytetään tuen myöntävän jäsen
valtion alueella; tai
b) laskea tietyn audiovisuaalisen teoksen tuotantoon myönnettävä tuki
osuutena tuotantotoimien menoista tuen myöntävässä jäsenvaltiossa,
tavallisesti verokannustimiin perustuvien tukiohjelmien tapauksessa.
▼M1
Molemmissa tapauksissa niiden menojen enimmäismäärä, joihin voidaan
soveltaa varojen käytön aluesidonnaisuutta, on 80 prosenttia kokonais
tuotantobudjetista.
Jotta hankkeille voitaisiin myöntää tukea, jäsenvaltio voi myös edellyt
tää tuotantotoiminnan vähimmäistasoa kyseisellä alueella, mutta kysei
nen taso ei saa olla enemmän kuin 50 prosenttia kokonaistuotantobud
jetista.
▼B
5.

Seuraavat kustannukset ovat tukikelpoisia:

a) tuotantotuen osalta: audiovisuaalisten teosten tuotannosta aiheutuvat
kokonaiskustannukset mukaan lukien kustannukset, joita aiheutuu
teosten tuomisesta paremmin vammaisten henkilöiden saataville;
b) tuotantoa edeltävän vaiheen tuen osalta: audiovisuaalisten teosten
käsikirjoittamisesta ja kehittämisestä aiheutuvat kustannukset;
c) levitystuen osalta: audiovisuaalisten teosten levittämisestä ja myyn
ninedistämisestä aiheutuvat kustannukset.
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▼B
6.
Tuki-intensiteetti voi olla audiovisuaalisten teosten tuotannon
osalta enintään 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.
7.

Tuki-intensiteettiä voidaan korottaa seuraavasti:

a) 60 prosenttiin tukikelpoisista kustannuksista, kun on kyse rajat ylit
tävistä tuotannoista, joissa on tuottajia useammasta kuin yhdestä
jäsenvaltiosta ja joihin rahoitusta antaa useampi kuin yksi jäsenval
tio;
b) 100 prosenttiin tukikelpoisista kustannuksista, kun on kyse vaikeista
audiovisuaalista teoksista ja yhteistuotannoista OECD:n kehitysapu
komitean (DAC) luetteloon kuuluvien maiden kanssa.
8.
Tuotantoa edeltävän vaiheen tuki-intensiteetti voi olla enintään 100
prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. Jos tuloksena olevasta käsikir
joituksesta tai hankkeesta tehdään audiovisuaalinen teos kuten elokuva,
tuotantoa edeltävän vaiheen kustannukset on sisällytettävä kokonaisbud
jettiin ja otettava huomioon laskettaessa tuki-intensiteettiä. Teosten le
vittämisen osalta tuki-intensiteetti on sama kuin tuotannon tuki-intensi
teetti.
9.
Tukea ei saa varata tiettyihin tuotantotoimiin tai tuotantoarvoket
jun yksittäisiin osiin. Tämän artiklan nojalla ei voida myöntää tukea
elokuvastudioinfrastruktuureille.
10.
Tukea ei saa varata yksinomaan oman valtion kansalaisille, ja
tuensaajilta ei saa edellyttää kansallisen kauppaoikeuden mukaisesti pe
rustetun yrityksen asemaa.

12 JAKSO

Tuki

urheiluinfrastruktuureille ja monikäyttöisille
infrastruktuureille

vapaa-ajan

55 artikla
Tuki

urheiluinfrastruktuureille ja monikäyttöisille vapaa-ajan
infrastruktuureille

1.
Tuki urheiluinfrastruktuureille ja monikäyttöisille vapaa-ajan inf
rastruktuureille on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdassa tarkoite
tulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopi
muksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edel
lyttäen, että se täyttää tässä artiklassa ja I luvussa säädetyt edellytykset.
2.
Urheiluinfrastruktuuri ei saa olla yksinomaan yhden ammattilais
urheilua edustavan käyttäjän käytössä. Muiden ammattilaisurheilua tai
amatööriurheilua edustavien käyttäjien käyttöosuuden on oltava vuosit
tain vähintään 20 prosenttia ajasta. Jos infrastruktuuria käyttävät useat
käyttäjät samanaikaisesti, lasketaan vastaavat käytön aikaosuudet.
3.
Monikäyttöisten vapaa-ajan infrastruktuurien on oltava luonteel
taan monikäyttöisiä tiloja, jotka tarjoavat erityisesti kulttuuri- ja virkis
tyspalveluja, lukuun ottamatta huvipuistoja ja hotelleja.
4.
Oikeus käyttää urheiluinfrastruktuuria tai monikäyttöistä vapaaajan infrastruktuuria on tarjottava läpinäkyvin ja syrjimättömin perus
tein. Yrityksille, jotka ovat rahoittaneet vähintään 30 prosenttia infrast
ruktuurin investointikustannuksista, voidaan myöntää etuoikeus parem
min ehdoin, jos kyseiset ehdot julkistetaan.
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▼B
5.
Jos ammattimaiset urheiluseurat käyttävät urheiluinfrastruktuuria,
jäsenvaltioiden on varmistettava, että infrastruktuurin käyttöä koskevat
hinnoitteluehdot julkistetaan.
6.
Mahdolliset toimiluvat kolmansille osapuolille urheiluinfrastruk
tuurin tai monikäyttöisen vapaa-ajan infrastruktuurin rakentamista, par
antamista ja/tai toiminnan harjoittamista varten on myönnettävä avoi
min, läpinäkyvin ja syrjimättömin perustein ottaen asianmukaisesti huo
mioon sovellettavat hankintoja koskevat säännöt.
7.

Tukea voidaan myöntää seuraavissa muodoissa:

a) investointituki, mukaan lukien tuki urheiluinfrastruktuurin ja moni
käyttöisen vapaa-ajan infrastruktuurin rakentamiseen tai parantami
seen;
b) toimintatuki urheiluinfrastruktuurille;
8.
Urheiluinfrastruktuurille ja monikäyttöiselle vapaa-ajan infrastruk
tuurille myönnettävän investointituen osalta tukikelpoisia kustannuksia
ovat aineelliseen ja aineettomaan omaisuuteen tehtäviin investointeihin
liittyvät kustannukset.
9.
Urheiluinfrastruktuurille myönnettävän toimintatuen osalta tukikel
poisia kustannuksia ovat infrastruktuurin tarjoamista palveluista aiheu
tuvat toimintakustannukset. Tällaisiin toimintakustannuksiin sisältyvät
muun muassa henkilöstökustannukset, materiaalit, sopimusperusteiset
palvelut, viestintä-, energia-, huolto-, vuokra- ja hallintokustannukset,
mutta niihin eivät sisälly poisto- ja rahoituskustannukset, jos ne on
katettu investointituella.
10.
Urheiluinfrastruktuurille ja monikäyttöiselle vapaa-ajan infrast
ruktuurille myönnettävän investointituen osalta tukimäärä ei saa ylittää
tukikelpoisten kustannusten ja investoinnin liikevoiton erotusta. Lii
kevoitot on vähennettävä tukikelpoisista kustannuksista etukäteen koh
tuullisten ennusteiden perusteella tai takaisinperintämenettelyllä.
11.
Urheiluinfrastruktuurille myönnettävän toimintatuen osalta tuki
määrä ei saa ylittää toiminnasta aiheutuvia tappioita kyseisen ajanjakson
ajalta. Tämä on varmistettava etukäteen kohtuullisten ennusteiden pe
rusteella tai takaisinperintämenettelyllä.
▼M1
12.
Kun tuen määrä on enintään 2 miljoonaa euroa, vaihtoehtona 10
ja 11 kohdassa tarkoitetun menetelmän soveltamiselle tuen enimmäis
määräksi voidaan asettaa 80 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.
▼B
13 JAKSO

Tuki paikallisille infrastruktuureille
56 artikla
Paikallisille infrastruktuureille myönnettävä investointituki
1.
Paikallisten infrastruktuurien rakentamiseen tai parantamiseen
myönnettävä rahoitus, joka koskee infrastruktuuria, joka parantaa osal
taan paikallisella tasolla liiketoiminta- ja kuluttajaympäristöä ja nyky
aikaistaa ja kehittää teollisuuspohjaa, on perussopimuksen 107 artiklan 3
kohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapau
tetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaa
timuksesta edellyttäen, että se täyttää tässä artiklassa ja I luvussa sää
detyt edellytykset.
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2.
Tätä artiklaa ei sovelleta infrastruktuureille myönnettävään tukeen,
johon sovelletaan muita tämän asetuksen III luvun jaksoja, lukuun otta
matta alueellista tukea koskevaa 1 jaksoa. Tätä artiklaa ei myöskään
sovelleta lentoasemainfrastruktuuriin ja satamainfrastruktuuriin.
3.
Infrastruktuuri on asetettava kiinnostuneiden käyttäjien saataville
avoimin, läpinäkyvin ja syrjimättömin perustein. Infrastruktuurin käy
töstä tai myynnistä perittävän hinnan on vastattava markkinahintaa.
4.
Mahdolliset toimiluvat kolmansille osapuolille infrastruktuurin toi
minnan harjoittamista varten on myönnettävä avoimin, läpinäkyvin ja
syrjimättömin perustein ottaen asianmukaisesti huomioon sovellettavat
hankintoja koskevat säännöt.
5.
Tukikelpoisia kustannuksia ovat aineelliseen ja aineettomaan
omaisuuteen tehtäviin investointeihin liittyvät kustannukset.
6.
Tukimäärä ei saa ylittää tukikelpoisten kustannusten ja investoin
nin liikevoiton välistä erotusta. Liikevoitot on vähennettävä tukikelpoi
sista kustannuksista etukäteen kohtuullisten ennusteiden perusteella tai
takaisinperintämenettelyllä.
7.
Erityisinfrastruktuurille ei myönnetä poikkeusta tämän artiklan no
jalla.
▼M1
14 JAKSO

Tuki alueellisille lentoasemille
56 a artikla
Tuki alueellisille lentoasemille
1.
Lentoasemalle myönnettävä investointituki on perussopimuksen
107 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa,
ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta
ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että se täyttää tämän artiklan 3–14
kohdassa ja I luvussa säädetyt edellytykset.
2.
Lentoasemalle myönnettävä toimintatuki on perussopimuksen
107 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa,
ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta
ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että se täyttää tämän artiklan 3, 4, 10
ja 15–18 kohdassa ja I luvussa säädetyt edellytykset.
3.
Lentoaseman on oltava avoin kaikille potentiaalisille käyttäjille.
Jos kapasiteettia rajoitetaan fyysisesti, käyttöoikeudet on jaettava asiaa
koskevien, objektiivisten, läpinäkyvien ja syrjimättömien perusteiden
pohjalta.
4.
Tukea ei saa myöntää olemassa olevien lentoasemien siirtämiseen
tai uuden matkustajaliikenteen lentoaseman luomiseen, mukaan lukien
olemassa olevan lentokentän muuttaminen matkustajaliikenteen lento
asemaksi.
5.
Kyseinen investointi ei saa ylittää sitä, mikä on tarpeen realististen
liikenne-ennusteiden perusteella keskipitkällä aikavälillä odotetun liiken
nemäärän hoitamiseksi.
6.
Investointitukea ei saa myöntää lentoasemalle, joka sijaitsee enin
tään 100 kilometrin päässä olemassa olevasta lentoasemasta tai jonne on
enintään 60 minuutin matkustusaika autolla, linja-autolla, junalla tai
suurnopeusjunalla kyseiseltä olemassa olevalta lentoasemalta, jolta lii
kennöidään asetuksen (EY) N:o 1008/2008 2 artiklan 16 kohdassa tar
koitettua säännöllistä lentoliikennettä.
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7.
Edellä olevaa 5 ja 6 kohtaa ei sovelleta sellaisiin lentoasemiin,
joiden keskimääräinen vuotuinen matkustajamäärä kahden tuen tosiasi
allista myöntämistä edeltäneen tilivuoden aikana oli enintään 200 000
matkustajaa, jos ei ole odotettavissa, että investointituen johdosta lento
aseman keskimääräinen vuotuinen matkustajamäärä nousee yli 200 000
matkustajaan kahden tuen myöntämistä seuraavan tilivuoden aikana.
Tällaisille lentoasemille myönnetyn investointituen on täytettävä joko
11 kohdan tai 13 ja 14 kohdan vaatimukset.
8.
Edellä olevaa 6 kohtaa ei sovelleta, kun investointitukea myönne
tään lentoasemalle, joka sijaitsee enintään 100 kilometrin päässä ole
massa olevista lentoasemista, joilta liikennöidään asetuksen (EY) N:o
1008/2008 2 artiklan 16 kohdassa tarkoitettua säännöllistä lentoliiken
nettä, jos näiden muiden olemassa olevien lentoasemien ja tukea saavan
lentoaseman välinen reitti edellyttää joko yhteensä vähintään 90 minuu
tin merikuljetusta tai ilmakuljetusta.
9.
Investointitukea ei saa myöntää lentoasemille, joiden keskimääräi
nen vuotuinen matkustajamäärä kahden tuen tosiasiallista myöntämistä
edeltäneen tilivuoden aikana oli yli kolme miljoonaa matkustajaa. Ei saa
olla odotettavissa, että investointituen johdosta lentoaseman keskimää
räinen vuotuinen liikenne nousee yli kolmen miljoonan matkustajan
kahden tuen myöntämistä seuraavan tilivuoden aikana.
10.
Tukea ei saa myöntää lentoasemille, joiden keskimääräinen vuo
tuinen rahtiliikenteen määrä kahden tuen tosiasiallista myöntämistä edel
täneen tilivuoden aikana oli yli 200 000 tonnia. Ei saa olla odotettavissa,
että tuen johdosta lentoaseman keskimääräinen vuotuinen rahtiliikenne
nousee yli 200 000 tonniin kahden tuen myöntämistä seuraavan tilivuo
den aikana.
11.
Investointitukimäärä ei saa ylittää tukikelpoisten kustannusten ja
investoinnin liikevoiton välistä erotusta. Liikevoitot on vähennettävä
tukikelpoisista kustannuksista etukäteen kohtuullisten ennusteiden perus
teella tai takaisinperintämenettelyllä.
12.
Tukikelpoisia kustannuksia ovat lentoaseman infrastruktuuriin
tehtyihin investointeihin liittyvät kustannukset, mukaan lukien suunnit
telukustannukset.
13.

Investointituen määrä on enintään:

a) 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista sellaisten lentoasemien
tapauksessa, joiden keskimääräinen vuotuinen matkustajamäärä oli
yhdestä kolmeen miljoonaa matkustajaa kahden tuen tosiasiallista
myöntämistä edeltäneen tilivuoden aikana;
b) 75 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista sellaisten lentoasemien
tapauksessa, joiden keskimääräinen vuotuinen matkustajamäärä oli
enintään miljoona matkustajaa kahden tuen tosiasiallista myöntämistä
edeltäneen tilivuoden aikana.
14.
Edellä 13 kohdassa säädettyjä tuen enimmäisintensiteettejä voi
daan korottaa 20 prosenttiyksikköä, jos lentoasema sijaitsee syrjäisellä
alueella.
15.
Toimintatukea ei saa myöntää lentoasemille, joiden keskimääräi
nen vuotuinen matkustajaliikenteen määrä kahden tuen tosiasiallista
myöntämistä edeltäneen tilivuoden aikana oli yli 200 000 matkustajaa.
16.
Toimintatuen määrä ei saa ylittää toiminnasta aiheutuvien tappi
oiden ja kohtuullisen voiton kattamiseksi välttämätöntä määrää kyseisen
ajanjakson aikana. Tuki on myönnettävä joko ennakolta vahvistettuina,
säännöllisesti maksettavina erinä, joita ei saa korottaa sen ajanjakson
aikana, jona tukea myönnetään, tai jälkikäteen toiminnasta aiheutunei
den tappioiden perusteella määritettyinä määrinä.
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17.
Toimintatukea ei saa maksaa sellaisen kalenterivuoden osalta,
jonka aikana lentoaseman vuotuinen matkustajamäärä ylittää 200 000
matkustajaa.
18.
Toimintatuen myöntämisen ehtona ei saa olla sellaisten järjeste
lyjen tekeminen tiettyjen lentoyhtiöiden kanssa, jotka koskevat lento
asemamaksuja, markkinointimaksuja tai muita lentoyhtiön toimintaan
kyseisellä lentoasemalla liittyviä taloudellisia seikkoja.

15 JAKSO

Tuki satamille
56 b artikla
Tuki merisatamille
1.
Merisatamille myönnettävä tuki on perussopimuksen 107 artiklan
3 kohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapau
tetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaa
timuksesta edellyttäen, että se täyttää tässä artiklassa ja I luvussa sää
detyt edellytykset.
2.
Tukikelpoisia kustannuksia ovat kustannukset, mukaan lukien
suunnittelukustannukset, joita aiheutuu:
a) investoinneista sataman infrastruktuurin rakentamiseen, korvaa
miseen tai parantamiseen;
b) investoinneista kulkuinfrastruktuurin rakentamiseen, korvaamiseen
tai parantamiseen;
c) ruoppauksesta.
3.
Kustannukset, jotka liittyvät muihin kuin kuljetustoimintoihin, mu
kaan lukien satamassa toimivat teolliset tuotantolaitokset, toimistot ja
kaupat, sekä sataman suprastruktuuriin, eivät ole tukikelpoisia.
4.
Tukimäärä ei saa ylittää tukikelpoisten kustannusten ja investoin
nin tai ruoppauksen liikevoiton välistä erotusta. Liikevoitot on vähen
nettävä tukikelpoisista kustannuksista etukäteen kohtuullisten ennustei
den perusteella tai takaisinperintämenettelyllä.
5.
Edellä 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin investointeihin
myönnettävän tuen intensiteetti investointia kohden saa olla enintään
a) 100 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, jos hankkeen tukikel
poiset kokonaiskustannukset ovat enintään 20 miljoonaa euroa;
b) 80 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, jos hankkeen tukikelpoi
set kokonaiskustannukset ovat yli 20 miljoonaa euroa ja enintään 50
miljoonaa euroa;
c) 60 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, jos hankkeen tukikelpoi
set kokonaiskustannukset ovat yli 50 miljoonaa euroa ja enintään
4 artiklan 1 kohdan ee alakohdassa säädetyn määrän.
Tuki-intensiteetti saa olla enintään 100 prosenttia 2 kohdan b ja c ala
kohdassa määritetyistä tukikelpoisista kustannuksista 4 artiklan 1 koh
dan ee alakohdassa säädettyyn määrään asti.
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6.
Edellä 5 kohdan ensimmäisen alakohdan b ja c alakohdassa sää
dettyjä tuki-intensiteettejä voidaan korottaa 10 prosenttiyksikköä perus
sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaiset edellytykset
täyttävillä tukialueilla sijaitsevien investointien tapauksessa ja 5 prosent
tiyksikköä perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukai
set edellytykset täyttävillä tukialueilla sijaitsevien investointien tapauk
sessa.
7.
Mahdolliset toimiluvat kolmansille osapuolille tuetun satamainf
rastruktuurin rakentamista, parantamista, toiminnan harjoittamista tai
vuokraamista varten on myönnettävä kilpailumenettelyssä avoimin, lä
pinäkyvin ja syrjimättömin perustein.
8.
Tuettu satamainfrastruktuuri on asetettava kiinnostuneiden käyttä
jien saataville yhdenvertaisella ja syrjimättömällä tavalla markkinaeh
doin.
9.
Kun tuen määrä on enintään 5 miljoona euroa, vaihtoehtona 4, 5 ja
6 kohdassa tarkoitetun menetelmän soveltamiselle tuen enimmäismää
räksi voidaan asettaa 80 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.
56 c artikla
Tuki sisävesisatamille
1.
Sisävesisatamille myönnettävä tuki on perussopimuksen 107 artik
lan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se
vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoi
tusvaatimuksesta edellyttäen, että se täyttää tässä artiklassa ja I luvussa
säädetyt edellytykset.
2.
Tukikelpoisia kustannuksia ovat kustannukset, mukaan lukien
suunnittelukustannukset, joita aiheutuu:
a) investoinneista sataman infrastruktuurin rakentamiseen, korvaa
miseen tai parantamiseen;
b) investoinneista kulkuinfrastruktuurin rakentamiseen, korvaamiseen
tai parantamiseen;
c) ruoppauksesta.
3.
Kustannukset, jotka liittyvät muihin kuin kuljetustoimintoihin, mu
kaan lukien satamassa toimivat teolliset tuotantolaitokset, toimistot ja
kaupat, sekä sataman suprastruktuuriin, eivät ole tukikelpoisia.
4.
Tukimäärä ei saa ylittää tukikelpoisten kustannusten ja investoin
nin tai ruoppauksen liikevoiton välistä erotusta. Liikevoitot on vähen
nettävä tukikelpoisista kustannuksista etukäteen kohtuullisten ennustei
den perusteella tai takaisinperintämenettelyllä.
5.
Tuen enimmäisintensiteetti saa olla enintään 100 prosenttia tuki
kelpoisista kustannuksista 4 artiklan 1 kohdan ff alakohdassa säädettyyn
määrään asti.
6.
Mahdolliset toimiluvat kolmansille osapuolille tuetun satamainf
rastruktuurin rakentamista, parantamista, toiminnan harjoittamista tai
vuokraamista varten on myönnettävä kilpailuun perustuvassa menette
lyssä, johon ei liity ehtoja, läpinäkyvin ja syrjimättömin perustein.
7.
Tuettu satamainfrastruktuuri on asetettava kiinnostuneiden käyttä
jien saataville yhdenvertaisella ja syrjimättömällä tavalla markkinaeh
doin.
8.
Kun tuen määrä on enintään 2 miljoonaa euroa, vaihtoehtona 4 ja
5 kohdassa tarkoitetun menetelmän soveltamiselle tuen enimmäismää
räksi voidaan asettaa 80 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.
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IV LUKU
LOPPUSÄÄNNÖKSET

57 artikla
Kumoaminen
Kumotaan asetus (EY) N:o 800/2008.

58 artikla
Siirtymäsäännökset
▼M1
1.
Tätä asetusta, lukuun ottamatta 9 artiklaa, sovelletaan ennen tämän
asetuksen asiaankuuluvien säännösten voimaantuloa myönnettyyn yksit
täiseen tukeen, jos tuki täyttää kaikki tässä asetuksessa säädetyt edelly
tykset.
▼B
2.
Komissio arvioi kaikki tuet, joita ei ole vapautettu perussopimuk
sen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta tämän ase
tuksen tai muiden aiemmin voimassa olleen asetuksen (EY) N:o 994/98
1 artiklan mukaisesti annettujen asetusten nojalla, asiaa koskevien puit
teiden, suuntaviivojen, tiedonantojen ja ilmoitusten mukaisesti.
3.
Ennen 1 päivää tammikuuta 2015 jonkin asetuksen (EY) N:o
994/98 1 artiklan mukaisesti hyväksytyn ja tuen myöntämishetkellä
voimassa olleen asetuksen nojalla myönnetty yksittäinen tuki on sisä
markkinoille soveltuvaa ja vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3
kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta lukuun ottamatta alueellista
tukea. Pk-yritysten hyväksi ennen 1 päivää heinäkuuta 2014 perustetut
riskipääomatukiohjelmat, jotka on asetuksen (EY) N:o 800/2008 nojalla
vapautettu perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitus
vaatimuksesta, ovat edelleen ilmoitusvaatimuksesta vapautettuja ja sisä
markkinoille soveltuvia rahoitussopimuksen päättymiseen asti edellyttä
en, että sitoumus julkisen rahoituksen myöntämisestä tuettuun pääoma
sijoitusrahastoon tällaisen rahoitussopimuksen perusteella tehtiin ennen
1 päivää tammikuuta 2015 ja että muut poikkeuksen edellytykset täyt
tyvät edelleen.
▼M1
3 a.
Yksittäinen tuki, joka on myönnetty 1 päivän heinäkuuta 2014 ja
9 päivän heinäkuuta 2017 välisenä aikana tuen myöntämishetkellä so
vellettujen tämän asetuksen säännösten mukaisesti, on sisämarkkinoille
soveltuvaa ja vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mu
kaisesta ilmoitusvaatimuksesta. Yksittäinen tuki, joka on myönnetty en
nen 1 päivää heinäkuuta 2014 joko ennen 10 päivää heinäkuuta 2017 tai
sen jälkeen sovellettujen tämän asetuksen säännösten, lukuun ottamatta
9 artiklaa, mukaisesti, on sisämarkkinoille soveltuvaa ja vapautetaan
perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuk
sesta.
▼B
4.
Tämän asetuksen voimassaoloajan päätyttyä kaikki tämän asetuk
sen nojalla ilmoitusvaatimuksesta vapautetut tukiohjelmat pysyvät va
pautettuina kuuden kuukauden mukautumisjakson ajan, lukuun otta
matta alueellisia tukiohjelmia. Alueellisille tukiohjelmille myönnetyn
poikkeuksen voimassaolo päättyy hyväksyttyjen aluetukikarttojen voi
massaolon päättymispäivänä. Riskirahoitustuelle 21 artiklan 2 kohdan
a alakohdan nojalla myönnetty poikkeus päättyy rahoitussopimuksessa
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vahvistetun ajanjakson päättyessä edellyttäen, että sitoumus julkisen ra
hoituksen myöntämisestä tuettuun pääomasijoitusrahastoon tällaisen ra
hoitussopimuksen perusteella tehtiin kuuden kuukauden kuluessa tämän
asetuksen voimassaolon päättymisestä ja että kaikki muut poikkeuksen
edellytykset täyttyvät edelleen.
▼M1
5.
Jos tätä asetusta muutetaan, tukiohjelmiin, jotka ovat saaneet poik
keuksen tukiohjelman voimaantulohetkellä sovellettujen tämän asetuk
sen säännösten nojalla, sovelletaan edelleen poikkeusta kuuden kuukau
den mukautuskauden ajan.
▼B
59 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2014.
Sitä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2020.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaise
naan kaikissa jäsenvaltioissa.
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LIITE I
Pk-yrityksen määritelmä

1 artikla
Yritys
Yrityksiksi katsotaan niiden oikeudellisesta muodosta riippumatta kaikki yksiköt,
jotka harjoittavat taloudellista toimintaa. Yrityksiksi katsotaan erityisesti yksiköt,
jotka harjoittavat käsiteollista toimintaa tai muuta toimintaa yksin tai perheen
voimin, henkilöyhtiöt taikka taloudellista toimintaa säännöllisesti harjoittavat yh
distykset.

2 artikla
Yritysluokkien määrittelyssä käytettävät henkilöstömäärät ja rahamääräiset
raja-arvot
1.
Mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) luokka
koostuu yrityksistä, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja
joiden vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on
enintään 43 miljoonaa euroa.
2.
Pk-yritysten luokassa pieni yritys määritellään yritykseksi, jonka palveluk
sessa on vähemmän kuin 50 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen
loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa.
3.
Pk-yritysten luokassa mikroyritys määritellään yritykseksi, jonka palveluk
sessa on vähemmän kuin 10 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen
loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa.

3 artikla
Henkilöstömäärän

ja

rahamääräisten arvojen
otettavat yritystyypit

laskennassa

huomioon

1.
Riippumattomia yrityksiä ovat kaikki yritykset, joita ei pidetä 2 kohdassa
tarkoitettuina omistusyhteysyrityksinä tai 3 kohdassa tarkoitettuina sidosyrityksi
nä.
2.
►C1 Omistusyhteysyrityksiä ovat kaikki yritykset, joita ei pidetä 3 koh
dassa tarkoitettuina sidosyrityksinä ja joiden välillä on seuraava suhde: yritys
(omistusketjussa ylempänä oleva yritys) omistaa yksin tai yhdessä yhden tai
useamman 3 kohdassa tarkoitetun sidosyrityksen kanssa vähintään 25 prosenttia
toisen yrityksen (omistusketjussa alempana olevan yrityksen) pääomasta tai
äänimäärästä. ◄
Yritystä voidaan kuitenkin pitää riippumattomana eli sellaisena yrityksenä, jolla
ei ole omistusyhteysyrityksiä, vaikka 25 prosentin kynnysarvo saavutettaisiin tai
ylitettäisiin, kun on kyse seuraavista sijoittajaluokista, edellyttäen, että nämä
sijoittajat eivät yksin tai yhdessä ole 3 kohdassa tarkoitetussa sidossuhteessa
kyseiseen yritykseen:
a) julkiset sijoitusyhtiöt, riskipääomayhtiöt, riskipääomasijoituksia säännöllisesti
tekevät luonnolliset henkilöt tai luonnollisten henkilöiden ryhmät (business
angels), jotka sijoittavat omia varoja muihin kuin pörssissä noteerattuihin
yrityksiin, kuitenkin siten, että näiden samaan yritykseen tehtyjen sijoitusten
kokonaismäärä saa olla enintään 1 250 000 euroa;
b) korkeakoulut tai voittoa tavoittelemattomat tutkimuskeskukset;
c) institutionaaliset sijoittajat, mukaan lukien aluekehitysrahastot;
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d) paikalliset itsehallintoelimet, joiden vuosibudjetti on alle 10 miljoonaa euroa
ja joissa on alle 5 000 asukasta.
3.
Sidosyrityksiä ovat yritykset, joiden välillä vallitsee jokin seuraavista suh
teista:
a) yrityksellä on enemmistö toisen yrityksen osakkeenomistajien tai jäsenten
äänimäärästä;
b) yritys on oikeutettu asettamaan tai erottamaan toisen yrityksen hallinto-, johtotai valvontaelimen jäsenten enemmistön;
c) yrityksellä on oikeus käyttää määräysvaltaa toisessa yrityksessä tämän kanssa
tehdyn sopimuksen taikka tämän perustamiskirjan, yhtiöjärjestyksen tai sään
töjen määräyksen nojalla;
d) toisen yrityksen osakkeenomistajana tai jäsenenä olevan yrityksen hallinnassa
on toisen yrityksen muiden osakkeenomistajien tai jäsenten kanssa tehdyn
sopimuksen nojalla yksin enemmistö kyseisen yrityksen osakkeenomistajien
tai jäsenten äänimäärästä.
Oletetaan, että määräävää vaikutusta asianomaiseen yritykseen ei ole, jos 2 koh
dan toisessa alakohdassa mainitut sijoittajat eivät osallistu välittömästi tai välil
lisesti asianomaisen yrityksen johtamiseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ky
seisten sijoittajien oikeuksia osakkeenomistajina tai jäseninä.
Yritykset, joilla on jokin ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista suhteista yh
den tai useamman muun yrityksen välityksellä tai 2 kohdassa tarkoitettujen si
joittajien kanssa, katsotaan myös sidosyrityksiksi.
Yritykset, joilla on jokin näistä suhteista luonnollisen henkilön tai yhdessä toi
mivien luonnollisten henkilöiden ryhmän kautta, katsotaan myös sidosyrityksiksi,
jos ne harjoittavat toimintaansa tai osaa toiminnoistaan samoilla merkityksellisillä
markkinoilla tai lähimarkkinoilla.
Lähimarkkinoina pidetään tuotteen tai palvelun markkinoita, jotka välittömästi
edeltävät tai seuraavat tuotantoketjussa merkityksellisiä markkinoita.
4.
Edellä 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuja tapauksia lukuun otta
matta yritystä, jonka pääomasta tai äänimäärästä vähintään 25 prosenttia on yh
den tai useamman yksin tai yhdessä toimivan julkisyhteisön tai -laitoksen hallin
nassa, ei voida pitää pk-yrityksenä.
5.
Yritys voi antaa ilmoituksen siitä, että se määritellään itsenäiseksi yrityk
seksi, omistusyhteysyritykseksi tai sidosyritykseksi, sekä 2 artiklan mukaisia rajaarvoja koskevista tiedoista. Ilmoitus voidaan antaa vaikka yrityksen pääoma olisi
jakautunut siten, että sen omistuksen täsmällinen määrittely ei ole mahdollista,
jos yritys antaa vilpittömässä mielessä ilmoituksen oikeutetusta oletuksesta, jonka
mukaan vähintään 25 prosentin osuutta yrityksestä ei ole yhden tai yhteisesti
useamman yrityksen omistuksessa keskinäisen sidossuhteen tai luonnollisten hen
kilöiden tai niiden muodostaman ryhmän kautta. Ilmoituksen tekeminen ei rajoita
kansallisen tai unionin tason sääntelyn mukaisten tarkastusten ja todentamisten
suorittamista.

4 artikla
Henkilöstömäärän ja rahamääräisten arvojen laskennassa käytettävät tiedot
ja tarkastelujakso
1.
Henkilöstömäärän ja rahamääräisten arvojen laskennassa käytettävät tiedot
koskevat viimeistä päättynyttä tilikautta, ja ne lasketaan vuosittain. Laskennassa
käytetään tilinpäätöshetken tietoja. Liikevaihdon määrä lasketaan ilman arvonli
säveroa ja muita välillisiä veroja.
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2.
Kun yrityksen vuotuiset tiedot tilinpäätöshetkellä ylittävät tai alittavat 2 ar
tiklassa mainitut henkilöstömäärää koskevat tai rahamääräiset raja-arvot, yritys
saavuttaa tai menettää keskisuuren yrityksen, pienen yrityksen tai mikroyrityksen
aseman ainoastaan siinä tapauksessa, että ylitys tai alitus toistuu kahtena peräk
käisenä tilivuotena.
3.
Kun kyseessä on sellainen vastikään perustettu yritys, jonka tilejä ei ole
vielä päätetty, tarkasteltavat tiedot vahvistetaan tilikauden kuluessa tehdyn luo
tettavan arvion perusteella.

5 artikla
Henkilöstömäärä
Henkilöstömäärä vastaa vuosityöyksiköiden (VTY) määrää, toisin sanoen kysei
sessä yrityksessä tai tämän yrityksen lukuun työskennelleiden kokopäiväisten
työntekijöiden määrää yhden vuoden aikana. Niiden henkilöiden tekemä työ,
jotka eivät ole työskennelleet koko vuotta tai jotka ovat työskennelleet osa-aikai
sesti, kestosta riippumatta, ja kausityö lasketaan VTY:n osina. Henkilöstömäärään
luetaan:
a) palkansaajat;
b) kyseisen yrityksen lukuun ja sen alaisuudessa työskentelevät henkilöt, jotka
rinnastetaan palkansaajiin kansallisen lainsäädännön mukaan;
c) yrityksen johtamiseen osallistuvat omistajat;
d) yrityksessä säännöllisesti työskentelevät yhtiökumppanit, jotka saavat yrityk
seltä rahamääräisiä etuja.
Oppisopimussuhteessa tai ammatillisessa koulutuksessa olevia opiskelijoita, jotka
ovat oppisopimus- tai ammatillista koulutusta koskevassa sopimussuhteessa, ei
lueta henkilöstömäärään. Äitiyslomien ja vanhempainlomien kestoa ei oteta huo
mioon laskennassa.

6 artikla
Yrityksen tietojen määräytyminen
1.
Riippumattoman yrityksen tiedot, mukaan lukien henkilöstömäärää koske
vat tiedot, määräytyvät tämän yhden yrityksen tilinpäätöksen perusteella.
2.
Yrityksen, jolla on omistusyhteys- tai sidosyrityksiä, tiedot, mukaan lukien
henkilöstömäärää koskevat tiedot, määräytyvät yrityksen tilinpäätös- ja muiden
tietojen perusteella tai, jos sellainen on tehty, kyseisen yrityksen konsolidoidun
tilinpäätöksen tai sellaisen konsolidoidun tilinpäätöksen perusteella, johon on
lisätty yrityksen tiedot.
►C1 Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin lisätään asianomaisen
yrityksen niiden omistusyhteysyritysten tiedot, jotka välittömästi edeltävät tai
seuraavat omistusketjussa kyseistä yritystä. ◄ Lisääminen tehdään suhteessa pää
oma- tai äänimääräosuuteen (suurempi näistä prosenttiosuuksista). Jos kyseessä
on ristikkäinen omistusyhteys, käytetään näistä prosenttiosuuksista suurinta.
Ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin lisätään 100 pro
senttia niiden yritysten tiedoista, jotka ovat välittömästi tai välillisesti sidoksissa
asianomaiseen yritykseen ja joita ei ole jo lisätty konsolidoituihin tilinpäätöstie
toihin.
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3.
Edellä 2 kohdan soveltamiseksi asianomaisen yrityksen omistusyhteysyri
tysten tiedot määräytyvät tilinpäätös- ja muiden tietojen perusteella, jotka on
mahdollisesti konsolidoitu. Tietoihin lisätään 100 prosenttia näiden omistusyhte
ysyritysten sidosyritysten tiedoista, jos niitä ei ole jo lisätty konsolidoituihin
tilinpäätöstietoihin.
Edellä 2 kohdan soveltamiseksi asianomaisen yrityksen sidosyritysten tiedot mää
räytyvät tilinpäätös- ja muiden tietojen perusteella, jotka on mahdollisesti konso
lidoitu. ►C1 Näihin tietoihin lisätään suhteuttaen kyseisten sidosyritysten niiden
omistusyhteysyritysten tiedot, jotka välittömästi edeltävät tai seuraavat omistus
ketjussa kyseistä yritystä, jollei näitä tietoja ole jo sisällytetty konsolidoituun
tilinpäätökseen suhteessa, joka vastaa vähintään 2 kohdan toisessa alakohdassa
määriteltyä prosenttiosuutta. ◄
4.
Jos konsolidoiduista tilinpäätöstiedoista ei käy ilmi tietyn yrityksen henki
löstömäärää, tämä määrä lasketaan lisäämällä suhteuttaen kyseisen yrityksen
omistusyhteysyrityksiä koskevat tiedot sekä lisäämällä kyseisen yrityksen tietoi
hin sen sidosyrityksiä koskevat tiedot.
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LIITE II
Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot
I OSA
Tiedot toimitetaan 11 artiklan mukaisesti käyttäen vakiintunutta komission tietotekniikkasovellusta
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II OSA
Tiedot toimitetaan 11 artiklan mukaisesti käyttäen vakiintunutta komission
tietotekniikkasovellusta
Ilmoitetaan, minkä yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen säännöksen nojalla tukitoi
menpide on pantu täytäntöön.

Ensisijainen tavoite –
Yleiset tavoitteet (luet
telo)

Tuen enimmäisintensiteetti
prosentteina tai enimmäis
määrä kansallisessa valuu
tassa (kokonaislukuina)

Tavoitteet (luettelo)

Pk-yrityksille
myönnettävät li
sät (%)

Alueellinen tuki –
investointituki (1)
(14 artikla)

□

Ohjelma

… %

… %

□

Tapauskohtainen tuki

… %

… %

Alueellinen tuki –
toimintatuki (15 ar
tikla)

□

Tavaroiden kuljetuskustannukset tukikelpoi … %
silla alueilla (15 artiklan 2 kohdan a alakohta)

… %

□

Ylimääräiset kustannukset syrjäisimmillä alu … %
eilla (15 artiklan 2 kohdan b alakohta)

… %

□

Alueellinen kaupunkikehitystuki (16 artikla)

Pk-yrityksille myön
nettävä tuki
(17–20 artikla)

Pk-yrityksille myön
nettävä tuki – pkyritysten rahoituk
sensaanti (21–22 ar
tikla)

… kansallinen valuutta

… %

□

Pk-yrityksille
(17 artikla)

… %

… %

□

Pk-yrityksille konsulttipalveluihin myönnet … %
tävä tuki (18 artikla)

… %

□

Tuki pk-yritysten osallistumiseen messuille
(19 artikla)

… %

… %

□

Euroopan alueellisen yhteistyön hankkeisiin … %
osallistuvien pk-yritysten yhteistyökustannuk
siin myönnettävä tuki (20 artikla)

… %

□

Riskirahoitustuki (21 artikla)

… kansallinen valuutta

… %

□

Käynnistystuki (22 artikla)

… kansallinen valuutta

… %

… %; jos tuki myönne
tään käynnistystukena:
… kansallinen valuutta

… %

myönnettävä

investointituki

□

Pk-yrityksille myönnettävä tuki – tuki pk-yrityksiin erikoistuneille
vaihtoehtoisille kauppapaikoille (23 artikla)

□

Pk-yrityksille myönnettävä tuki – esiselvityskustannuksiin myönnet … %
tävä tuki (24 artikla)

Tutkimus- ja kehi
tystyöhön sekä inno
vaatiotoimintaan
myönnettävä tuki
(25–30 artikla)

Tutkimus- ja kehi
tyshankkeisiin
myönnettävä
tuki
(25 artikla)

… %

□

Perustutkimus (25 artik … %
lan 2 kohdan a alakohta)

… %

□

Teollinen
tutkimus … %
(25 artiklan 2 kohdan b
alakohta)

… %

□

Kokeellinen kehittämi … %
nen (25 artiklan 2 koh
dan c alakohta)

… %

□

Toteutettavuustutkimuk … %
set (25 artiklan 2 koh
dan d alakohta)

… %
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Ensisijainen tavoite –
Yleiset tavoitteet (luet
telo)

□

Tuen enimmäisintensiteetti
prosentteina tai enimmäis
määrä kansallisessa valuu
tassa (kokonaislukuina)

Tavoitteet (luettelo)

□

Tutkimusinfrastruktuureille myönnettävä in … %
vestointituki (26 artikla)

… %

□

Tuki innovaatioklustereille (27 artikla)

… %

… %

□

Pk-yrityksille
(28 artikla)

… %

… %

□

Prosesseihin tai organisointiin liittyvään inno … %
vaatiotoimintaan myönnettävä tuki (29 artikla)

… %

□

Kalastus- ja vesiviljelyalan tutkimus- ja kehi … %
tystyöhön myönnettävä tuki (30 artikla)

… %

myönnettävä

innovaatiotuki

Koulutustuki (31 artikla)

Epäedullisessa ase
massa olevien ja
alentuneesti työky
kyisten työntekijöi
den hyväksi myön
nettävä tuki
(32–35 artikla)

Ympäristönsuojeluun
myönnettävä tuki
(36–49 artikla)

Pk-yrityksille
myönnettävät li
sät (%)

… %

… %

□

Palkkatukien muodossa myönnettävä tuki epä … %
edullisessa asemassa olevien työntekijöiden
työhönottoon (32 artikla)

… %

□

Palkkatukien muodossa myönnettävä tuki … %
alentuneesti työkykyisten työntekijöiden työl
listämiseen (33 artikla)

… %

□

Alentuneesti työkykyisten työntekijöiden työl … %
listämisestä aiheutuvien lisäkustannusten kor
vaamiseen myönnettävä tuki (34 artikla)

… %

□

Epäedullisessa asemassa olevien työntekijöi … %
den avustamisesta aiheutuvien kustannusten
korvaamiseen myönnettävä tuki (35 artikla)

… %

□

Investointituki yritysten unionin normit ylittä … %
vään ympäristönsuojeluun tai ympäristönsuo
jelun tason parantamiseen unionin normien
puuttuessa (36 artikla)

… %

□

Investointituki ennakoivaan mukautumiseen
tuleviin unionin normeihin (37 artikla)

… %

… %

□

Investointituki energiatehokkuustoimenpitei … %
siin (38 artikla)

… %

□

Investointituki rakennuksia koskeviin energia … kansallinen valuutta
tehokkuushankkeisiin (39 artikla)

… %

□

Investointituki tehokkaaseen yhteistuotantoon
(40 artikla)

… %

… %

□

Investointituki uusiutuvista energialähteistä tu … %
otetun energian käytön edistämiseen (41 artik
la)

… %

□

Toimintatuki uusiutuvista energialähteistä tu … %
otetun sähkön käytön edistämiseen (42 artik
la)

… %

□

Toimintatuki uusiutuvista energialähteistä pie … %
nissä laitoksissa tuotetun energian käytön
edistämiseen (43 artikla)

… %

□

Direktiivissä 2003/96/EY tarkoitettujen ympä … %
ristöverojen alennusten muodossa myönnet
tävä tuki (44 artikla)

… %
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Ensisijainen tavoite –
Yleiset tavoitteet (luet
telo)

□

Tukiohjelmat
tiettyjen luon
nonmullistusten
aiheuttaman va
hingon korvaa
miseksi (50 ar
tikla)

Tuen enimmäisintensiteetti
prosentteina tai enimmäis
määrä kansallisessa valuu
tassa (kokonaislukuina)

Tavoitteet (luettelo)

Pk-yrityksille
myönnettävät li
sät (%)

□

Investointituki saastuneiden alueiden kunnos … %
tamiseen (45 artikla)

… %

□

Investointituki energiatehokkaaseen kauko … %
lämmitykseen ja -jäähdytykseen (46 artikla)

… %

□

Investointituki jätteen kierrätykseen ja uudel … %
leenkäyttöön (47 artikla)

… %

□

Investointituki energiainfrastruktuurille (48 ar … %
tikla)

… %

□

Ympäristötutkimuksiin
(49 artikla)

… %

… %

Tuen enimmäisintensiteetti

… %

… %

Luonnonmullistuksen tyyppi

□
□
□
□
□
□
□
□

Luonnonmullistuksen tapahtumispäivä

pp.kk.vvvv–pp.kk.vvvv

myönnettävä

tuki

maanjäristys
lumivyöry
maanvyöry
tulva
pyörremyrsky
hurrikaani
tulivuorenpurkaus
maastopalo

□

Sosiaalinen kuljetustuki syrjäisten alueiden asukkaiden hyväksi (51 ar … %
tikla)

… %

□
□
□

Tuki laajakaistainfrastruktuureille (52 artikla)

… kansallinen valuutta

… %

Tuki kulttuurin ja kulttuuriperinnön edistämiseen (53 artikla)

… %

… %

… %

… %

□

Tuki urheiluinfrastruktuureille ja monikäyttöisille vapaa-ajan infrast … %
ruktuureille (55 artikla)

… %

□
□
□
□

Paikallisille infrastruktuureille myönnettävä investointituki (56 artikla)

… %

… %

Tuki alueellisille lentoasemille (56 a artikla)

… %

… %

Tuki merisatamille (56 b artikla)

… %

… %

Tuki sisävesisatamille (56 c artikla)

… %

… %

Audiovisuaalisia teoksia edistävät tukiohjelmat (54 artikla)

(1) Kun kyseessä on tapauskohtainen alueellinen tuki, jota myönnetään tukiohjelmasta myönnettävän tuen lisäksi, ilmoitetaan sekä
ohjelman mukaan myönnetty tuki-intensiteetti että tapauskohtaisen tuen intensiteetti.
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LIITE III
Tietojen julkaisemista 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti koskevat säännökset
Jäsenvaltioiden on järjestettävä kattavat valtiontukien verkkosivustonsa, joilla
9 artiklan 1 kohdassa säädetyt tiedot julkaistaan, siten, että tiedot löytyvät hel
posti. Tiedot on julkaistava taulukkodatamuodossa, joka mahdollistaa hakujen
tekemisen, tietojen poiminnan ja julkaisemisen internetissä, esimerkiksi csv- tai
xml-muodossa. Verkkosivustolle on myönnettävä rajoitukseton pääsy kaikille
asianomaisille osapuolille. Verkkosivustolle pääsy ei saa edellyttää käyttäjän ai
kaisempaa rekisteröitymistä.
Myönnetystä yksittäisestä tuesta on julkaistava seuraavat tiedot kuten 9 artiklan 1
kohdan c alakohdassa säädetään:
— Tuensaajan nimi
— Tuensaajan tunniste
— Yritystyyppi (pk-yritys/suuri yritys) myöntämisajankohtana
— Alue, jolla tuensaaja sijaitsee, NUTS II-tasolla (1)
— Toimiala NACE:n kolminumerotasolla (2)
— Tukiosa, kokonaislukuna kansallisessa valuutassa (3)
— Tukiväline (4) (avustus/korkotuki, laina/takaisinmaksettava ennakko/takaisin
maksettava avustus, takaus, veroetuus tai verovapautus, riskirahoitus, muu
(täsmennettävä))
— Myöntämispäivä
— Tuen tarkoitus
— Tuen myöntävä viranomainen
— 16 ja 21 artiklan mukaisten ohjelmien tapauksessa toimeksisaaneen yhteisön
nimi ja valittujen rahoituksen välittäjien nimet
— Tukitoimenpiteen viite (5).

(1) Tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistö (NUTS — Nomenclature of Territorial Units
for Statistics). Yleensä käytetään tasoa 2.
(2) ►M1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1893/2006, annettu 20 päi
vänä joulukuuta 2006, tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 vahvistamisesta
sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3037/90 ja tiettyjen eri tilastoaloja koskevien
yhteisön asetusten muuttamisesta (EUVL L 393, 30.12.2006, s. 1). ◄
(3) ►M1 Bruttoavustusekvivalentti tai tämän asetuksen 16, 21, 22 tai 39 artiklan mukaisten
toimenpiteiden tapauksessa sijoituksen määrä. ◄ Toimintatuen tapauksessa voidaan il
moittaa vuotuinen tukimäärä tuensaajaa kohden. Verojärjestelmien sekä 16 artiklan (alu
eellinen kaupunkikehitystuki) mukaisten ohjelmien ja 21 artiklan (riskirahoitustuki) mu
kaisten ohjelmien tapauksessa määrä voidaan ilmoittaa tämän asetuksen 9 artiklan 2
kohdassa säädettyjä vaihteluvälejä käyttäen.
4
( ) Jos tuki myönnetään useammista tukivälineistä, on ilmoitettava välinekohtaiset tukimää
rät.
(5) Komission tämän asetuksen 11 artiklassa tarkoitetussa sähköisessä menettelyssä ilmoit
tama viite.

