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(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) 

ASETUKSET 

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1407/2013, 

annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta 
vähämerkityksiseen tukeen 

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 

EUROOPAN KOMISSIO, joka 

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen ja erityisesti sen 108 artiklan 4 kohdan, 

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta tiettyihin valtion 
monialaisen tuen muotoihin 7 päivänä toukokuuta 1998 anne
tun neuvoston asetuksen (EY) N:o 994/98 ( 1 ), 

on julkaissut tämän asetuksen luonnoksen ( 2 ), 

on kuullut neuvoa-antavaa valtiontukikomiteaa, 

sekä katsoo seuraavaa: 

(1) Perussopimuksen 107 artiklan 1 kohdan perusteet täyt
tävä julkinen rahoitus on valtiontukea, ja siitä on ilmoi
tettava komissiolle perussopimuksen 108 artiklan 3 koh
dan mukaisesti. Perussopimuksen 109 artiklan nojalla 
neuvosto voi kuitenkin määrittää tukimuodot, jotka va
pautetaan tästä ilmoitusvaatimuksesta. Perussopimuksen 
108 artiklan 4 kohdan mukaisesti komissio voi antaa 
tällaisia valtiontukimuotoja koskevia asetuksia. Neuvosto 
päätti asetuksen (EY) N:o 994/98 nojalla perussopimuk
sen 109 artiklan mukaisesti, että vähämerkityksinen tuki 
voisi olla yksi tällainen tukimuoto. Tämän perusteella 
vähämerkityksisen tuen, joka on yhdelle yritykselle tietyn 
ajanjakson aikana myönnettyä tukea, joka ei ylitä tiettyä 
määrää, ei katsota täyttävän kaikkia perussopimuksen 
107 artiklan 1 kohdan perusteita, minkä vuoksi siihen 
ei sovelleta ilmoitusmenettelyä. 

(2) Komissio on lukuisissa päätöksissä selventänyt perussopi
muksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuen käsi
tettä. Komissio on myös esittänyt ensin vähämerkityksistä 
tukea koskevassa tiedonannossaan ( 3 ) ja myöhemmin ko
mission asetuksissa (EY) N:o 69/2001 ( 4 ) ja (EY) N:o 
1998/2006 ( 5 ) vähämerkityksiseen tukeen sovellettavaa 
enimmäismäärää, jonka alapuolella perussopimuksen 
107 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta, koskevan politiikkan
sa. Asetuksen (EY) N:o 1998/2006 soveltamisesta saadun 
kokemuksen perusteella on aiheellista tarkistaa tiettyjä 
kyseisessä asetuksessa säädettyjä edellytyksiä ja korvata 
se. 

(3) On aiheellista säilyttää jäsenvaltiossa yhdelle yritykselle 
kolmen vuoden aikana myönnettävän vähämerkityksisen 
tuen enimmäismääränä 200 000 euroa. Tämä enimmäis
määrä on edelleen tarpeen sen varmistamiseksi, että voi
daan katsoa, ettei millään tämän asetuksen soveltamis
alaan kuuluvilla toimenpiteillä ole vaikutusta jäsenvaltioi
den väliseen kauppaan ja etteivät ne vääristä tai uhkaa 
vääristää kilpailua. 

(4) Sovellettaessa perussopimuksen kilpailusääntöjä yrityk
sellä tarkoitetaan kaikkia taloudellista toimintaa harjoitta
via yksiköitä riippumatta niiden oikeudellisesta muodosta 
ja rahoitustavasta ( 6 ). Euroopan unionin tuomioistuin on 
vahvistanut, että kaikki saman yksikön (oikeudellisessa tai 
tosiasiallisessa) valvonnassa olevat yksiköt olisi katsottava 
yhdeksi yritykseksi ( 7 ). Tässä asetuksessa olisi oikeusvar
muuden vuoksi ja hallinnollisen rasituksen keventämi
seksi vahvistettava tyhjentävä luettelo selkeistä perusteis
ta, joiden perusteella voidaan määrittää, milloin kahta tai 
useampaa yritystä samassa jäsenvaltiossa on pidettävä
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yhtenä yrityksenä. Komissio on valinnut komission suo
situksen 2003/361/EY ( 1 ) ja komission asetuksen (EY) 
N:o 800/2008 ( 2 ) liitteen I sisältämässä pienten ja kes
kisuurten yritysten (pk-yritysten) määritelmässä vahvis
tetuista ”sidosyritysten” määrittelyssä sovellettavista perus
teista ne, jotka ovat tarkoituksenmukaisia tätä asetusta 
sovellettaessa. Perusteet ovat jo viranomaisille tuttuja, ja 
niitä olisi sovellettava tämän asetuksen soveltamisala 
huomioon ottaen sekä pk-yrityksiin että suuriin yrityk
siin. Perusteiden pitäisi varmistaa, että sidosyritysten 
joukkoa pidetään yhtenä ainoana yrityksenä sovellettaessa 
vähämerkityksistä tukea koskevaa sääntöä, mutta sellais
ten yritysten, joilla ei ole toisiinsa muuta suhdetta kuin 
se, että niistä jokaisella on suora yhteys samaan julkiseen 
elimeen tai samoihin julkisiin elimiin, ei katsota olevan 
toisiinsa sidoksissa. Saman julkisen elimen tai samojen 
julkisten elinten määräysvallassa olevien yritysten, joilla 
voi olla itsenäinen päätösvalta, erityistilanne on sen 
vuoksi otettu huomioon. 

(5) Maanteiden tavaraliikenteen alalla toimivien yritysten pie
nen keskimääräisen koon huomioon ottamiseksi on ai
heellista säilyttää tuen enimmäismääränä 100 000 euroa, 
kun on kyse yrityksistä, jotka suorittavat maanteiden ta
varakuljetuksia toisten lukuun. Yhdistettyä palvelua, jossa 
tosiasiallinen kuljetus on vain yksi osa palvelua, kuten 
muuttopalvelut, posti- tai kuriiripalvelut tai jätteiden ke
ruu- tai käsittelypalvelut, ei pitäisi katsoa kuljetuspalve
luksi. Ottaen huomioon maanteiden tavaraliikenteen 
alalla vallitseva ylikapasiteetti sekä teiden ruuhkautumi
seen ja tavaraliikenteeseen liittyvät liikennepolitiikan ta
voitteet, maanteiden tavarakuljetuksia toisten lukuun suo
rittaville yrityksille maanteiden tavarakuljetuksiin tarkoi
tettujen ajoneuvojen hankintaa varten myönnettävä tuki 
olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolel
le. Maanteiden henkilöliikenteen alalla tapahtuneen kehi
tyksen vuoksi ei ole enää aiheellista soveltaa alhaisempaa 
enimmäismäärää tällä alalla. 

(6) Kun otetaan huomioon maataloustuotteiden alkutuotan
non, kalastuksen ja vesiviljelyn aloilla sovellettavat erityi
set säännöt ja riski, että tässä asetuksessa säädettyä enim
mäismäärää pienemmätkin tukimäärät saattavat silti täyt
tää perussopimuksen 107 artiklan 1 kohdan perusteet, 
tätä asetusta ei pitäisi soveltaa kyseisiin aloihin. 

(7) Koska maataloustuotteiden ja muiden kuin maatalous
tuotteiden jalostuksessa ja kaupan pitämisessä on yhtäläi

syyksiä, tätä asetusta olisi sovellettava maataloustuottei
den jalostukseen ja kaupan pitämiseen, jos tietyt edelly
tykset täyttyvät. Jalostukseksi tai kaupan pitämiseksi ei 
tässä yhteydessä pitäisi katsoa maatilatoimintaa, joka on 
tarpeen tuotteen valmistamiseksi ensimyyntiä varten, ku
ten viljan korjuuta, leikkuuta ja puintia tai munien pak
kaamista, eikä ensimyyntiä jälleenmyyjille tai jatkojalos
tajille. 

(8) Euroopan unionin tuomioistuin on todennut, että 
silloin kun unioni on päättänyt tiettyä maatalouden 
alaa koskevan yhteisen markkinajärjestelyn käyttöönotos
ta, jäsenvaltioilla on velvollisuus pidättyä sellaisten toi
menpiteiden toteuttamisesta, jotka saattaisivat poiketa 
markkinajärjestelystä tai haitata sitä ( 3 ). Sen vuoksi tätä 
asetusta ei pitäisi soveltaa tukeen, jonka määrä vahvis
tetaan ostettujen tai markkinoille saatettujen tuotteiden 
hinnan tai määrän mukaan. Sitä ei myöskään pitäisi so
veltaa tukeen, johon liittyy velvoite jakaa tuki alkutuotta
jien kanssa. 

(9) Tätä asetusta ei pitäisi soveltaa vientitukeen tai tukeen, 
jonka ehtona on käyttää kotimaisia tuotteita tuontituot
teiden sijaan. Sitä ei varsinkaan pitäisi soveltaa tukeen, 
jolla rahoitetaan jakeluverkon perustamista ja toimintaa 
muissa jäsenvaltioissa tai kolmansissa maissa. Tuki mes
sujen osallistumiskustannuksiin tai sellaisista selvityksistä 
tai konsulttipalveluista aiheutuviin kustannuksiin, joita 
tarvitaan uuden tai olemassa olevan tuotteen tuomiseksi 
uusille markkinoille toisessa jäsenvaltiossa tai kolman
nessa maassa, ei yleensä ole vientitukea. 

(10) Tätä asetusta sovellettaessa huomioon otettavalla kolmen 
vuoden jaksolla tilannetta olisi tarkasteltava jatkuvasti si
ten, että aina uuden vähämerkityksisen tuen myöntämi
sen yhteydessä otetaan huomioon kuluvan verovuoden 
sekä kahden edeltävän verovuoden aikana myönnetyn 
vähämerkityksisen tuen kokonaismäärä. 

(11) Jos yritys toimii tämän asetuksen soveltamisalan ulko
puolelle jätetyillä aloilla ja myös toimii muilla aloilla tai 
harjoittaa muita toimintoja, tätä asetusta olisi sovellettava 
näihin muihin aloihin tai toimintoihin edellyttäen, että 
asianomainen jäsenvaltio varmistaa tarkoituksenmukaisin
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keinoin, kuten eriyttämällä toiminnot tai kustannukset, 
että soveltamisalan ulkopuolelle jätetyillä aloilla harjoitet
tavat toiminnot eivät hyödy vähämerkityksisestä tuesta. 
Samaa periaatetta olisi sovellettava, jos yritys toimii aloil
la, joilla sovelletaan alhaisempia vähämerkityksisen tuen 
enimmäismääriä. Jos ei voida varmistaa, että toiminnot 
aloilla, joihin sovelletaan alhaisempia vähämerkityksisen 
tuen enimmäismääriä, saavat vähämerkityksistä tukea ai
noastaan näihin alhaisempiin enimmäismääriin asti, alhai
sinta enimmäismäärää olisi sovellettava yrityksen kaikkiin 
toimintoihin. 

(12) Tässä asetuksessa olisi vahvistettava säännöt sen varmis
tamiseksi, että ei ole mahdollista kiertää erityisissä asetuk
sissa tai komission päätöksissä säädettyjä tuen enimmäi
sintensiteettejä. Siinä olisi myös säädettävä selkeistä tuen 
kasautumista koskevista säännöistä, joita on helppo so
veltaa. 

(13) Tässä asetuksessa ei suljeta pois mahdollisuutta katsoa 
jonkin muun kuin tässä asetuksessa vahvistetun syyn pe
rusteella, että toimenpide ei ole perussopimuksen 107 ar
tiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea, esimerkiksi 
siitä syystä, että toimenpide noudattaa markkinatalous
sijoittajaperiaatetta tai siihen ei sisälly valtion varojen 
siirtoa. Erityisesti komission keskitetysti hallinnoima 
unionin rahoitus, joka ei kuulu suoraan tai välillisesti 
jäsenvaltion määräysvaltaan, ei ole valtiontukea eikä sitä 
pitäisi ottaa huomioon määritettäessä, onko asianomaista 
enimmäismäärää noudatettu. 

(14) Avoimuuden, tasapuolisen kohtelun ja tehokkaan seuran
nan varmistamiseksi tätä asetusta olisi sovellettava ai
noastaan vähämerkityksiseen tukeen, jonka osalta on 
mahdollista laskea etukäteen tarkka bruttoavustusekviva
lentti tarvitsematta tehdä riskinarviointia (”läpinäkyvä tu
ki”). Tällainen tarkka laskelma voidaan tehdä esimerkiksi 
avustusten, korkotukien ja rajattujen verovapautusten tai 
muiden sellaisten välineiden osalta, joille on määrätty 
yläraja, jolla voidaan varmistaa, ettei sovellettavaa enim
mäismäärää ylitetä. Ylärajan määrääminen tarkoittaa sitä, 
että niin kauan kuin tuen tarkka määrä ei ole tai ei vielä 
ole tiedossa, jäsenvaltion on oletettava, että tuen määrä 
vastaa ylärajaa, jotta voidaan varmistaa, että useat tuki
toimenpiteet yhdessä eivät ylitä tässä asetuksessa vahvis
tettua enimmäismäärää, ja soveltaa kasautumista koskevia 
sääntöjä. 

(15) Avoimuuden, tasapuolisen kohtelun ja vähämerkityksi
selle tuelle asetetun enimmäismäärän asianmukaisen so
veltamisen varmistamiseksi kaikkien jäsenvaltioiden olisi 
sovellettava samaa laskentamenetelmää. Laskemisen hel
pottamiseksi tukimäärät, jotka eivät ole raha-avustuksia, 
olisi muunnettava bruttoavustusekvivalentiksi. Muiden 
kuin avustuksina myönnettävien läpinäkyvien tukien tai 
useissa erissä maksettavien tukien bruttoavustusekviva
lentti on laskettava tällaisen tuen myöntämishetkellä voi
massa olevien markkinakorkojen perusteella. Valtiontuki
sääntöjen yhdenmukaisen, avoimen ja yksinkertaisen so
veltamisen vuoksi tässä asetuksessa tarkoitettuina mark
kinakorkoina olisi käytettävä viitekorkoja, sellaisina kuin 

ne on vahvistettu komission tiedonannossa viite- ja dis
konttokorkojen määrittämisessä sovellettavan menetel
män tarkistamisesta ( 1 ). 

(16) Lainoista koostuvaa tukea, myös lainojen muodossa 
myönnettävää vähämerkityksistä riskirahoitustukea, olisi 
pidettävä läpinäkyvänä vähämerkityksisenä tukena, jos 
bruttoavustusekvivalentti on laskettu tuen myöntämishet
kellä voimassa olevan markkinakoron perusteella. Jotta 
voitaisiin yksinkertaistaa lyhytaikaisten pienten lainojen 
käsittelyä, tähän asetukseen olisi sisällyttävä selkeä sääntö, 
jota on helppo soveltaa ja jossa otetaan huomioon sekä 
lainan määrä että sen kesto. Komission kokemuksen pe
rusteella sellaisten lainojen, jotka on suojattu vähintään 
50 prosenttia lainasta kattavalla vakuudella ja joiden 
määrä on 1 000 000 euroa viiden vuoden aikana tai 
500 000 euroa kymmenen vuoden aikana, bruttoavus
tusekvivalentin voidaan katsoa vastaavan vähämerkityksi
sen tuen enimmäismäärää. Yrityksiin, jotka eivät ehkä voi 
maksaa takaisin lainaa, myönnettävän tuen bruttoavus
tusekvivalentin määrittämiseen liittyvien vaikeuksien ta
kia, tätä sääntöä ei pitäisi soveltaa sellaisiin yrityksiin. 

(17) Pääomapanoksista koostuva tuki pitäisi katsoa läpinäky
väksi vähämerkityksiseksi tueksi ainoastaan, jos julkis
yhteisön panoksen kokonaismäärä on enintään vähämer
kityksisen tuen enimmäismäärä. Riskirahoitusta kos
kevissa suuntaviivoissa ( 2 ) tarkoitetuista oman pääoman 
ehtoisten tai luonteisten sijoitusten muotoisista riskirahoi
tustoimenpiteistä koostuvaa tukea ei pitäisi katsoa läpinä
kyväksi vähämerkityksiseksi tueksi, ellei kyseisellä toi
menpiteellä anneta pääomaa enintään vähämerkityksisen 
tuen enimmäismäärä. 

(18) Takauksista koostuva tuki, mukaan lukien takausten 
muodossa myönnettävä vähämerkityksinen riskirahoitus
tuki, olisi katsottava läpinäkyväksi, jos bruttoavustusekvi
valentti on laskettu komission tiedonannossa kyseisen 
kaltaisille yrityksille vahvistettujen safe harbour -maksu
jen perusteella ( 3 ). Jotta voitaisiin yksinkertaistaa sellaisten 
lyhytaikaisten takausten käsittelyä, joilla taataan enintään 
80 prosenttia suhteellisen pienestä lainasta, tähän asetuk
seen olisi sisällyttävä selkeä sääntö, jota on helppo sovel
taa ja jossa otetaan huomioon sekä takauksen kohteena 
olevan lainan määrä että takauksen kesto. Kun takaus 
kattaa enintään 80 prosenttia sen kohteena olevasta lai
nasta, taattu määrä on enintään 1 500 000 euroa ja ta
kauksen kesto on enintään viisi vuotta, voidaan katsoa, 
että takauksen bruttoavustusekvivalentti ei ylitä vähämer
kityksisen tuen enimmäismäärää. Näin on myös silloin, 
kun takaus kattaa enintään 80 prosenttia sen kohteena 
olevasta lainasta, taattu määrä on 750 000 euroa ja ta
kauksen kesto on enintään kymmenen vuotta. Lisäksi 
jäsenvaltiot voivat käyttää bruttoavustusekvivalentin las
kemiseen käytettävää menetelmää, joka on ilmoitettu ko
missiolle tuona aikana sovellettavan valtiontukia 
koskevan muun komission asetuksen nojalla ja jonka
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komissio on hyväksynyt olevan takaustiedonannon tai 
sitä seuraavan tiedonannon mukainen edellyttäen, että 
hyväksytty menetelmä koskee nimenomaisesti sellaista 
takaustyyppiä ja kohteena olevaa liiketoimityyppiä, johon 
tätä asetusta sovelletaan. Yrityksiin, jotka eivät ehkä voi 
maksaa takaisin lainaa, myönnettävän tuen bruttoavus
tusekvivalentin määrittämiseen liittyvien vaikeuksien ta
kia, tätä sääntöä ei pitäisi soveltaa sellaisiin yrityksiin. 

(19) Jos vähämerkityksistä tukea koskeva ohjelma pannaan 
täytäntöön rahoituksen välittäjien kautta, olisi varmistet
tava, että ne eivät saa valtiontukea. Tämä on mahdollista 
esimerkiksi siten, että valtion takauksista hyötyviä rahoi
tuksen välittäjiä vaaditaan maksamaan markkinaehtoinen 
takausmaksu tai siirtämään mahdollinen etu täysimääräi
sesti lopullisille tuensaajille, taikka noudattamalla vähä
merkityksisen tuen enimmäismäärää ja muita tämän ase
tuksen edellytyksiä myös välittäjien tasolla. 

(20) Komissio voi jäsenvaltion ilmoituksen yhteydessä tarkas
tella, muodostaako tukitoimenpide, joka ei ole avustus, 
laina, takaus, pääomapanos tai oman pääoman ehtoisen 
tai luonteisen sijoituksen muotoinen riskirahoitustoimen
pide, bruttoavustusekvivalentin, joka ei ylitä vähämerki
tyksisen tuen enimmäismäärää ja joka sen vuoksi voisi 
kuulua tämän asetuksen soveltamisalaan. 

(21) Komission velvollisuutena on varmistaa, että valtiontuki
sääntöjä noudatetaan, ja Euroopan unionista tehdyn so
pimuksen 4 artiklan 3 kohdassa vahvistetun yhteistyöpe
riaatteen mukaisesti jäsenvaltioiden olisi edistettävä tä
män tehtävän suorittamista ottamalla käyttöön tarvittavat 
välineet sen varmistamiseksi, ettei yhdelle yritykselle vä
hämerkityksistä tukea koskevan säännön nojalla myönne
tyn vähämerkityksisen tuen kokonaismäärä ylitä sallittua 
enimmäismäärää. Tätä varten jäsenvaltioiden olisi vähä
merkityksistä tukea myöntäessään ilmoitettava kyseiselle 
yritykselle myönnettävän vähämerkityksisen tuen määrä 
ja että se on luonteeltaan vähämerkityksistä, ja viitattava 
suoraan tähän asetukseen. Jäsenvaltioilta olisi edellytet
tävä myönnetyn tuen valvontaa sen varmistamiseksi, 
että asianomaisia enimmäismääriä ei ylitetä ja että kasau
tumista koskevia sääntöjä noudatetaan. Tämän velvoit
teen noudattamiseksi asianomaisen jäsenvaltion olisi en
nen tällaisen tuen myöntämistä saatava yritykseltä ilmoi
tus muusta tämän asetuksen tai muiden vähämerkityksi
sestä tuesta annettujen asetusten soveltamisalaan kuu
luvasta asianomaisen verovuoden ja kahden sitä edeltävän 
verovuoden aikana saadusta vähämerkityksisestä tuesta. 
Vaihtoehtoisesti jäsenvaltioiden olisi voitava perustaa kes
kusrekisteri, joka sisältää täydelliset tiedot myönnetystä 
vähämerkityksisestä tuesta, ja tarkastaa, että uusi myön
netty tuki ei ylitä asianomaista enimmäismäärää. 

(22) Ennen uuden vähämerkityksisen tuen myöntämistä kun
kin jäsenvaltion olisi tarkistettava, että vähämerkityksisen 
tuen enimmäismäärä ei ylity kyseisessä jäsenvaltiossa uu
den vähämerkityksisen tuen myötä ja että muut tämän 
asetuksen edellytykset täyttyvät. 

(23) Ottaen huomioon komission saama kokemus ja erityi
sesti tarve tarkistaa säännöllisesti valtiontukipolitiikkaa 
tämän asetuksen soveltamisaikaa olisi rajoitettava. Jos tä
män asetuksen voimassaolo päättyy ilman, että voimas
saoloa olisi jatkettu, jäsenvaltioilla olisi oltava tämän ase
tuksen soveltamisalaan kuuluvia vähämerkityksisiä tukia 
koskeva kuuden kuukauden sopeuttamisjakso, 

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN: 

1 artikla 

Soveltamisala 

1. Tätä asetusta sovelletaan yrityksille myönnettävään tukeen 
kaikilla aloilla, lukuun ottamatta 

a) tukea neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 ( 1 ) sovelta
misalaan kuuluville kalastus- ja vesiviljelyalalla toimiville yri
tyksille; 

b) tukea maataloustuotteiden alkutuotannon alalla toimiville 
yrityksille; 

c) tukea maataloustuotteiden jalostuksen ja kaupan pitämisen 
alalla toimiville yrityksille seuraavissa tapauksissa: 

i) kun tuen määrä on vahvistettu alkutuottajilta ostettujen 
tai kyseisten yritysten markkinoille saattamien tuotteiden 
hinnan tai määrän mukaan; 

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

d) tukea kolmansiin maihin tai jäsenvaltioihin suuntautuvaan 
vientiin eli tukea, joka liittyy suoraan vientimääriin, jakelu
verkon perustamiseen ja toimintaan tai muihin vientitoimin
taan liittyviin juokseviin kustannuksiin; 

e) tukea, jolla suositaan kotimaisia tuotteita tuontituotteiden 
kustannuksella.
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( 1 ) Neuvoston asetus (EY) N:o 104/2000, annettu 17 päivänä joulu
kuuta 1999, kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajär
jestelystä (EYVL L 17, 21.1.2000, s. 22).



2. Jos yritys toimii 1 kohdan a, b tai c alakohdan aloilla ja 
myös yhdellä tai useammalla tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvalla alalla tai harjoittaa muita toimintoja, jotka kuuluvat 
tämän asetuksen soveltamisalaan, tätä asetusta sovelletaan jäl
kimmäisiä aloja tai toimintoja varten myönnettyyn tukeen edel
lyttäen, että asianomainen jäsenvaltio varmistaa tarkoituksenmu
kaisin keinoin, kuten eriyttämällä toiminnot tai kustannukset, 
että soveltamisalan ulkopuolelle jätetyillä aloilla harjoitettaviin 
toimintoihin ei myönnetä vähämerkityksistä tukea tämän ase
tuksen mukaisesti. 

2 artikla 

Määritelmät 

1. Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 

a) ’maataloustuotteilla’ perussopimuksen liitteessä I lueteltuja 
tuotteita, lukuun ottamatta asetuksen (EY) N:o 104/2000 
soveltamisalaan kuuluvia kalastus- ja vesiviljelytuotteita; 

b) ’maataloustuotteiden jalostamisella’ maataloustuotteen käsit
telyä niin, että myös käsittelyn tuloksena saatava tuote on 
maataloustuote, lukuun ottamatta maatilatoimintaa, joka on 
tarpeen eläin- tai kasvituotteen valmistamiseksi ensimyyntiä 
varten; 

c) ’maataloustuotteiden kaupan pitämisellä’ tavaran pitämistä tai 
esille panemista myyntiä varten, myytäväksi tarjoamista, toi
mittamista tai muulla tavoin markkinoille saattamista lukuun 
ottamatta ensimyyntiä jälleenmyyjille tai jatkojalostajille alku
tuottajan toimesta tai tuotteen valmistamista tällaista ensi
myyntiä varten; alkutuottajan suorittama tuotteen myynti 
loppukäyttäjille katsotaan kaupan pitämiseksi, jos se tapah
tuu erillisissä, kyseiseen tarkoitukseen varatuissa tiloissa; 

2. ’Yhteen yritykseen’ sisältyvät tätä asetusta sovellettaessa 
kaikki yritykset, joiden välillä vallitsee vähintään yksi seuraavista 
suhteista: 

a) yrityksellä on enemmistö toisen yrityksen osakkeenomis
tajien tai jäsenten äänimäärästä; 

b) yritys on oikeutettu asettamaan tai erottamaan toisen yrityk
sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenten enemmistön; 

c) yrityksellä on oikeus käyttää määräysvaltaa toisessa yrityk
sessä tämän kanssa tehdyn sopimuksen taikka tämän perus
tamiskirjan, yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen määräyksen nojal
la; 

d) toisen yrityksen osakkeenomistajana tai jäsenenä olevan yri
tyksen hallinnassa on toisen yrityksen muiden osakkeen
omistajien tai jäsenten kanssa tehdyn sopimuksen nojalla 
yksin enemmistö kyseisen yrityksen osakkeenomistajien tai 
jäsenten äänimäärästä. 

Yritykset, joilla on jokin ensimmäisen alakohdan a–d alakoh
dassa tarkoitetuista suhteista yhden tai useamman toisen yrityk
sen kautta, katsotaan myös yhdeksi yritykseksi. 

3 artikla 

Vähämerkityksinen tuki 

1. Tukitoimenpiteiden ei katsota täyttävän kaikkia perussopi
muksen 107 artiklan 1 kohdan perusteita eikä niihin sen vuoksi 
sovelleta perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaista il
moitusvelvollisuutta, jos ne täyttävät tässä asetuksessa vahvis
tetut edellytykset. 

2. Jäsenvaltion yhdelle yritykselle myöntämän vähämerkityk
sisen tuen kokonaismäärä ei saa olla yli 200 000 euroa min
kään kolmen verovuoden jakson aikana. 

Jäsenvaltion maanteiden tavarakuljetuksia toisten lukuun suorit
tavalle yhdelle yritykselle myöntämän vähämerkityksisen tuen 
kokonaismäärä ei saa olla yli 100 000 euroa minkään kolmen 
verovuoden jakson aikana. Tätä vähämerkityksistä tukea ei saa 
käyttää maanteiden tavarakuljetuksiin tarkoitettujen ajoneuvojen 
hankintaan. 

3. Jos yritys suorittaa maanteiden tavarakuljetuksia toisten 
lukuun ja sillä on lisäksi muita toimintoja, joihin sovelletaan 
200 000 euron enimmäismäärää, kyseiseen yritykseen sovelle
taan 200 000 euron enimmäismäärää edellyttäen, että asian
omainen jäsenvaltio varmistaa tarkoituksenmukaisin keinoin, 
kuten eriyttämällä toiminnot tai kustannukset, että maanteiden 
tavarakuljetusten saama tuki on enintään 100 000 euroa ja että 
vähämerkityksistä tukea ei käytetä maanteiden tavarakuljetuksiin 
tarkoitettujen ajoneuvojen hankintaan. 

4. Vähämerkityksinen tuki katsotaan myönnetyksi sillä het
kellä, kun yritykselle annetaan laillinen oikeus tukeen asiaan 
sovellettavan kansallisen lainsäädännön nojalla, riippumatta 
ajankohdasta, jolloin vähämerkityksinen tuki maksetaan yrityk
selle. 

5. Edellä 2 kohdassa vahvistettuja enimmäismääriä sovelle
taan riippumatta vähämerkityksisen tuen muodosta tai tarkoi
tuksesta sekä siitä, rahoitetaanko jäsenvaltion myöntämä tuki 
kokonaan tai osittain unionin varoista. Kolmen verovuoden 
jakso määräytyy yrityksen kyseisessä jäsenvaltiossa soveltamien 
verovuosien perusteella. 

6. Edellä 2 kohdassa vahvistettujen enimmäismäärien sovel
tamiseksi tuki ilmaistaan käteisavustuksena. Kaikkien käytettä
vien lukujen on oltava bruttomääriä, toisin sanoen ne on ilmoi
tettava ennen verojen tai muiden maksujen vähentämistä. Jos 
tukea myönnetään muussa muodossa kuin avustuksena, tuen 
määrä on tuen bruttoavustusekvivalentti. 

Useassa erässä maksettava tuki diskontataan myöntämisajankoh
dan mukaiseen arvoon. Diskonttauksessa käytettävä korko on 
myöntämisen aikaan sovellettava diskonttokorko.
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7. Jos 2 kohdassa vahvistettu asianomainen enimmäismäärä 
ylittyisi seurauksena uuden vähämerkityksisen tuen myöntämi
sestä, kyseisen uuden tuen mihinkään osaan ei saa soveltaa tätä 
asetusta. 

8. Sulautumisten ja yrityskauppojen tapauksessa kaikki aikai
semmin jollekin sulautuvista yrityksistä myönnetty vähämerki
tyksinen tuki on otettava huomioon määritettäessä, ylittääkö 
uudelle yritykselle tai ostajayritykselle myönnettävä uusi vähä
merkityksinen tuki enimmäismäärän. Ennen sulautumaa tai yri
tyskauppaa sääntöjenmukaisesti myönnetty vähämerkityksinen 
tuki säilyy laillisena. 

9. Jos yksi yritys jaetaan kahdeksi tai useammaksi erilliseksi 
yritykseksi, ennen jakoa myönnetty vähämerkityksinen tuki on 
kohdennettava tuesta hyötyneelle yritykselle, eli periaatteessa 
yritykselle, joka ottaa hoitaakseen toiminnot, joihin vähämerki
tyksinen tuki käytettiin. Jos tällainen kohdentaminen ei ole 
mahdollista, vähämerkityksinen tuki on kohdennettava suh
teessa uusien yritysten pääoman kirjanpitoarvoon sinä päivänä, 
jona jakaminen tapahtui. 

4 artikla 

Bruttoavustusekvivalentin laskeminen 

1. Tätä asetusta sovelletaan ainoastaan tukeen, jonka osalta 
on mahdollista laskea etukäteen tarkka bruttoavustusekvivalentti 
tarvitsematta tehdä riskinarviointia (”läpinäkyvä tuki”). 

2. Avustuksista tai korkotuista koostuva tuki katsotaan läpi
näkyväksi vähämerkityksiseksi tueksi. 

3. Lainoista koostuva tuki katsotaan läpinäkyväksi vähämer
kityksiseksi tueksi, jos 

a) edunsaajaa ei ole asetettu yleistäytäntöönpanomenettelyyn 
maksukyvyttömyyden vuoksi eikä täytä kansallisessa lainsää
dännössä vahvistettuja edellytyksiä yleistäytäntöönpanome
nettelyyn asettamiselle velkojien pyynnöstä. Jos kyseessä on 
suuri yritys, edunsaajan tilanteen on vastattava vähintään 
luottoluokitusta B-; ja 

b) lainan vakuudet kattavat vähintään 50 prosenttia lainasta ja 
lainan määrä on 1 000 000 euroa (tai 500 000 euroa maan
teiden tavarakuljetuksia suorittavien yritysten tapauksessa) 
viiden vuoden aikana tai 500 0000 euroa (tai 250 000 euroa 
maanteiden tavarakuljetuksia suorittavien yritysten tapauk
sessa) kymmenen vuoden aikana; jos lainan määrä on näitä 
määriä pienempi ja/tai se myönnetään alle viideksi tai kym
meneksi vuodeksi, lainan bruttoavustusekvivalentti lasketaan 
vastaavana suhteellisena osuutena 3 artiklan 2 kohdassa vah
vistetusta asianomaisesta enimmäismäärästä; tai 

c) bruttoavustusekvivalentti on laskettu tuen myöntämisen ai
kaan sovellettavan viitekoron perusteella. 

4. Pääomapanoksista koostuva tuki voidaan katsoa läpinäky
väksi vähämerkityksiseksi tueksi ainoastaan, jos julkisyhteisön 
panoksen kokonaismäärä on enintään vähämerkityksisen tuen 
enimmäismäärä. 

5. Oman pääoman ehtoisten tai luonteisten sijoitusten muo
toisista riskirahoitustoimenpiteistä koostuva tuki voidaan katsoa 
läpinäkyväksi vähämerkityksiseksi tueksi ainoastaan, jos yhdelle 
yritykselle annettu pääoma ei ylitä vähämerkityksisen tuen 
enimmäismäärää. 

6. Takauksista koostuva tuki katsotaan läpinäkyväksi vähä
merkityksiseksi tueksi, jos 

a) edunsaajaa ei ole asetettu yleistäytäntöönpanomenettelyyn 
maksukyvyttömyyden vuoksi eikä täytä kansallisessa lainsää
dännössä vahvistettuja edellytyksiä yleistäytäntöönpanome
nettelyyn asettamiselle velkojien pyynnöstä. Jos kyseessä on 
suuri yritys, edunsaajan tilanteen on vastattava vähintään 
luottoluokitusta B-; ja 

b) takaus kattaa enintään 80 prosenttia lainasta ja taattu määrä 
on 1 500 000 euroa (tai 750 000 euroa maanteiden tavara
kuljetuksia suorittavien yritysten tapauksessa) ja takauksen 
kesto viisi vuotta tai taattu määrä on 750 000 euroa (tai 
375 000 euroa maanteiden tavarakuljetuksia suorittavien yri
tysten tapauksessa) ja takauksen kesto kymmenen vuotta; jos 
taattu määrä on näitä määriä pienempi ja/tai takaus myön
netään alle viideksi tai kymmeneksi vuodeksi, takauksen 
bruttoavustusekvivalentti lasketaan vastaavana suhteellisena 
osuutena 3 artiklan 2 kohdassa vahvistetusta asianomaisesta 
enimmäismäärästä; tai 

c) bruttoavustusekvivalentti on laskettu komission tiedonan
nossa vahvistettujen safe harbour -maksujen perusteella; tai 

d) ennen takauksen täytäntöönpanoa 

i) bruttoavustusekvivalentin laskemiseen käytettävä mene
telmä on ilmoitettu komissiolle tuona aikana sovelletta
van valtiontukia koskevan muun komission asetuksen 
nojalla ja on komission hyväksymä takaustiedonannon 
tai sitä seuraavan tiedonannon mukaisesti, ja 

ii) kyseinen menetelmä koskee nimenomaisesti sellaista ta
kaustyyppiä ja kohteena olevaa liiketoimityyppiä, johon 
tätä asetusta sovelletaan.
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7. Muista välineistä koostuva tuki katsotaan läpinäkyväksi 
vähämerkityksiseksi tueksi, jos välineessä määrätään ylärajasta, 
jolla voidaan varmistaa, että enimmäismäärää ei ylitetä. 

5 artikla 

Tuen kasautuminen 

1. Tämän asetuksen mukaisesti myönnettävä vähämerkityksi
nen tuki saa kasautua komission asetuksen (EU) N:o 
360/2012 ( 1 ) mukaisesti myönnettävän vähämerkityksisen tuen 
kanssa kyseisessä asetuksessa vahvistettuun enimmäismäärään 
asti. Se saa kasautua muiden vähämerkityksistä tukea koskevien 
asetusten mukaisesti myönnettävän vähämerkityksisen tuen 
kanssa tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa vahvistettuun 
enimmäismäärään asti. 

2. Vähämerkityksinen tuki ei saa kasautua samoihin tukikel
poisiin kustannuksiin myönnettävän valtiontuen tai samaan ris
kirahoitustoimenpiteeseen myönnettävän valtiontuen kanssa, jos 
tällainen kasautuminen ylittäisi komission antamassa ryhmä
poikkeusasetuksessa tai päätöksessä kunkin tapauksen erityisten 
olosuhteiden mukaan vahvistetun tuen enimmäisintensiteetin tai 
enimmäismäärän. Vähämerkityksinen tuki, jota ei ole myönnetty 
tai kohdennettu tiettyihin tukikelpoisiin kustannuksiin, saa ka
sautua muun valtiontuen kanssa, joka on myönnetty komission 
antaman ryhmäpoikkeusasetuksen tai päätöksen nojalla. 

6 artikla 

Seuranta 

1. Jos jäsenvaltio aikoo myöntää yritykselle vähämerkityksistä 
tukea tämän asetuksen mukaisesti, sen on ilmoitettava yrityk
selle kirjallisesti aiotusta tuen määrästä (bruttoavustusekvivalent
tina ilmaistuna) ja siitä, että tuki on luonteeltaan vähämerkityk
sistä. Sen on viitattava suoraan tähän asetukseen ja mainittava 
sen nimi ja tiedot julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä. Jos vähämerkityksistä tukea myönnetään tämän asetuk
sen mukaisesti eri yrityksille osana tukiohjelmaa ja yrityksille 
myönnetään ohjelmassa erisuuruisia yksittäisiä tukia, kyseinen 
jäsenvaltio voi täyttää edellä mainitun velvollisuuden ilmoitta
malla yrityksille kiinteän määrän, joka vastaa ohjelmassa myön
nettävää tuen enimmäismäärää. Tällaisessa tapauksessa kiinteän 
määrän perusteella määritetään, onko 3 artiklan 2 kohdassa 
vahvistettu enimmäismäärä saavutettu. Ennen tuen myöntämistä 
jäsenvaltion on saatava kyseiseltä yritykseltä kirjallisessa tai säh
köisessä muodossa ilmoitus kaikesta muusta sille tämän asetuk
sen tai muiden vähämerkityksisestä tuesta annettujen asetusten 
nojalla kahden edeltävän verovuoden ja kuluvan verovuoden 
aikana myönnetystä vähämerkityksisestä tuesta. 

2. Jos jäsenvaltio on perustanut vähämerkityksisen tuen kes
kusrekisterin, jossa on täydelliset tiedot kaikesta jäsenvaltion 
viranomaisten myöntämästä vähämerkityksisestä tuesta, 1 koh
taa ei enää sovelleta siitä alkaen, kun rekisteri kattaa kolme 
verovuotta. 

3. Jäsenvaltio saa myöntää uuden vähämerkityksisen tuen 
tämän asetuksen mukaisesti vasta varmistuttuaan siitä, ettei 
tuen myöntäminen nosta kyseiselle yritykselle myönnetyn vähä
merkityksisen tuen kokonaismäärää yli 3 artiklan 2 kohdassa 
vahvistetun asianomaisen enimmäismäärän ja että kaikkia tässä 
asetuksessa säädettyjä edellytyksiä noudatetaan. 

4. Jäsenvaltioiden on taltioitava ja koottava kaikki tämän 
asetuksen soveltamista koskevat tiedot. Näihin tallenteisiin on 
sisällyttävä kaikki tarvittavat tiedot sen osoittamiseksi, että tä
män asetuksen edellytyksiä on noudatettu. Yksittäistä vähämer
kityksistä tukea koskevat asiakirjat on säilytettävä kymmenen 
verovuoden ajan tuen myöntämispäivästä. Vähämerkityksisen 
tuen ohjelmaa koskevat asiakirjat on säilytettävä kymmenen 
verovuoden ajan siitä päivästä, jolloin ohjelmasta myönnetään 
viimeinen yksittäinen tuki. 

5. Asianomaisen jäsenvaltion on kirjallisesta pyynnöstä toi
mitettava komissiolle 20 työpäivän kuluessa tai pyynnössä mah
dollisesti vahvistetun pidemmän ajan kuluessa kaikki tiedot, 
joita komissio pitää tarpeellisina sen arvioimiseksi, onko tämän 
asetuksen edellytyksiä noudatettu, ja erityisesti yksittäisen yrityk
sen saaman, tässä asetuksessa ja muissa vähämerkityksisestä tu
esta annetuissa asetuksissa tarkoitetun vähämerkityksisen tuen 
kokonaismäärä. 

7 artikla 

Siirtymäsäännökset 

1. Tätä asetusta sovelletaan ennen sen voimaantuloa myön
nettyyn tukeen, jos tuki täyttää kaikki tässä asetuksessa säädetyt 
edellytykset. Komissio arvioi tuet, jotka eivät täytä näitä edelly
tyksiä, asiaa koskevien puitteiden, suuntaviivojen ja tiedonanto
jen mukaisesti. 

2. Asetuksen (EY) N:o 69/2001 edellytykset täyttävien yksit
täisten vähämerkityksisten tukien, jotka on myönnetty 2 päivän 
helmikuuta 2001 ja 30 päivän kesäkuuta 2007 välisenä aikana, 
ei katsota täyttävän kaikkia perussopimuksen 107 artiklan 1 
kohdan perusteita, mikä vuoksi ne vapautetaan perussopimuk
sen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvelvollisuudesta. 

3. Asetuksen (EY) N:o 1998/2006 edellytykset täyttävien yk
sittäisten vähämerkityksisten tukien, jotka on myönnetty 1 päi
vän tammikuuta 2007 ja 30 päivän kesäkuuta 2014 välisenä 
aikana, ei katsota täyttävän kaikkia perussopimuksen 107 artik
lan 1 kohdan perusteita, minkä vuoksi ne vapautetaan perus
sopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvelvolli
suudesta. 

4. Tämän asetuksen voimassaolon päättyessä vähämerkityk
sistä tukea koskeviin ohjelmiin, jotka täyttävät tämän asetuksen 
edellytykset, sovelletaan tätä asetusta edelleen kuuden kuukau
den ajan.
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( 1 ) Komission asetus (EU) N:o 360/2012, annettu 25 päivänä huhti
kuuta 2012, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
107 ja 108 artiklan soveltamisesta yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin 
liittyviä palveluja tuottaville yrityksille myönnettävään vähämerkityk
siseen tukeen (EUVL L 114, 26.4.2012, s. 8).



8 artikla 

Voimaantulo ja soveltamisaika 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014. 

Sitä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2020. 

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

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2013. 

Komission puolesta 
Puheenjohtaja 

José Manuel BARROSO
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