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Valtiontuki: Komissio jatkaa kriisiajan tilapäisten valtiontukisääntöjen
käyttöä tietyin muutoksin

Bryssel 28. lokakuuta 2022

Komissio on tänään hyväksynyt muutoksia kriisiajan tilapäisiin valtiontukisääntöihin eli ns. tilapäisiin
kriisipuitteisiin. Tarkoituksena on, että EU-maat voisivat edelleen hyödyntää EU:n
valtiontukisääntöjen mahdollistamaa joustoa ja tukea taloutta Venäjän käydessä sotaa Ukrainassa.
Puitteet hyväksyttiin alun perin 23. maaliskuuta 2022. Ensimmäisen kerran niitä muutettiin 20.
heinäkuuta 2022 ns. talvivalmiuspaketin täydentämiseksi ja REPowerEU-suunnitelman tavoitteiden
tukemiseksi.

Tänään hyväksytyissä muutoksissa otetaan huomioon jäsenmailta erityisen kyselyn ja 5. lokakuuta
2022 ja 25. lokakuuta 2022 järjestettyjen kohdennettujen kuulemisten yhteydessä saatu palaute
sekä äskettäin annettu asetus hätätoimista korkeisiin energiahintoihin puuttumiseksi (asetus (EU)
2022/1854) ja komission ehdotus uudeksi asetukseksi, jolla puututaan kaasun korkeisiin hintoihin
EU:ssa ja varmistetaan toimitusvarmuus tänä talvena. Tänään hyväksyttiin seuraavat muutokset:

Kaikkia tilapäisten kriisipuitteiden tarjoamia tukimahdollisuuksia jatketaan 31. joulukuuta
2023 saakka.

Sallitun valtiontuen enimmäismääriä nostetaan maatalousalalla toimivien yritysten osalta
250 000 euroon, kalastus- ja vesiviljelyalalla toimivien yritysten osalta 300 000 euroon ja
kaikilla muilla aloilla toimivien yritysten osalta enimmillään 2 miljoonaan euroon.

Energiayhtiöiden maksuvalmiutta energiakaupankäynnissä voidaan nyt tukea entistä
joustavammin. Poikkeustapauksissa ja tiukoin varotoimin jäsenmaat voivat antaa julkisia
takauksia, joiden kattavuus on yli 90 prosenttia, jos takaukset annetaan energiapörssien
edellyttämiin vakuuksiin. Tämä on linjassa komission 18. lokakuuta 2022 hyväksymän
delegoidun säädöksen kanssa. Säädöksessä sallitaan vakuudettomien pankkitakausten ja
julkisten takausten käyttö tietyin edellytyksin hyväksyttävänä keinona täyttää energiayhtiöiltä
vaadittavien vakuuksien korotuspyynnöt.

Energiakustannusten noususta kärsiviä yrityksiä voidaan – tietyin varotoimin – tukea
joustavammin ja tukimahdollisuuksia laajennetaan. Jäsenmaille annetaan mahdollisuus
laskea tuen määrä joko aiemman tai nykyisen energiankulutuksen perusteella. Tässä on
kuitenkin vältettävä puuttumasta markkinakannustimiin energiankulutuksen vähentämiseksi ja
varmistettava talouden toiminnan jatkuvuus. Lisäksi jäsenmaat voivat entistä joustavammin
tukea esimerkiksi tilanteesta erityisen paljon kärsiviä energiaintensiivisiä aloja edellyttäen, että
liialliset korvaukset vältetään. Suurempia tukimääriä saavien yritysten on tilapäisten
kriisipuitteiden mukaisesti sitouduttava pienentämään energiankulutuksensa hiilijalanjälkeä ja
parantamaan energiatehokkuuttaan.

Lisäksi mahdollistetaan uusia tukitoimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään sähkön
kysyntää asetuksen (EU) 2022/1854 mukaisesti.

Myös yritysten pääomapohjan vahvistamista koskevien tukitoimenpiteiden
arviointiperusteita selkeytetään. Tällaisen vakavaraisuustuen olisi oltava i) välttämätöntä,
asianmukaista ja oikeasuhteista, ii) valtiolle on koiduttava tuesta riittävä korvaus ja iii) tukeen
on liitettävä kilpailun turvaamiseksi ehtoja, kuten osinko- ja bonusmaksujen ja yritysostojen
kielto.

Tilapäiset puitteet eivät rajoita mahdollisuutta sallia muita välttämättömiä ja oikeasuhteisia
tukitoimenpiteitä suoraan perussopimuksen ja erityisesti SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan b
alakohdan nojalla.

Lisäksi komissio on tänään päättänyt jatkaa mahdollisuutta myöntää investointitukia kestävän
elpymisen edistämiseksi covid-19-pandemiaan liittyvien tilapäisten valtiontukipuitteiden nojalla
31. joulukuuta 2023 saakka.

Kilpailupolitiikasta vastaavan komission johtavan varapuheenjohtajan Margrethe Vestagerin
lausunto asiasta on täällä.

https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/ukraine_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/statement_22_1949
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_4622
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_4608
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/IP_22_3131
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_6000
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_6403
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/1854
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_6225
https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/emir-rts-2022-7536_en.pdf
https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/coronavirus/temporary-framework_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_6471


Taustaa

Kriisiajan tilapäiset valtiontukipuitteet hyväksyttiin 23. maaliskuuta 2022, jotta EU-maat voisivat
hyödyntää EU:n valtiontukisääntöjen mahdollistamaa joustoa ja tukea taloutta tilanteessa, jossa
Venäjä käy sotaa Ukrainassa. Kriisiajan tilapäisiä valtiontukipuitteita muutettiin ensimmäisen kerran
20. heinäkuuta 2022 talvivalmiuspaketin täydentämiseksi REPowerEU-suunnitelman tavoitteiden
mukaisesti.

Venäjän määräysvallassa ja EU:n pakotteiden kohteina olevat yhteisöt jätetään näiden tukien
ulkopuolelle.

Tilapäiset kriisipuitteet ovat voimassa 31. joulukuuta 2023 asti. Oikeusvarmuuden turvaamiseksi
komissio arvioi myöhemmin, onko kriisipuitteiden voimassaoloa syytä jatkaa.

Lisätietoja tilapäisistä kriisipuitteista ja muista toimista, joita komissio on toteuttanut Venäjän
Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen taloudellisten vaikutusten lieventämiseksi, on saatavissa täältä.
Komissio esitti viimeksi yleisen lähestymistapansa energiakriisissä 18. lokakuuta 2022 antamassaan
tiedonannossa ”EU:n toimet energiahädässä – varautuminen, hankinnat ja suojautuminen
yhdessä”. On ratkaisevan tärkeää, että pyritään EU:n yhteisiin ratkaisuihin ja vältetään hajanaisia
kansallisia ratkaisuja, jotka riippuvat jäsenmaiden erilaisesta finanssipoliittisesta liikkumavarasta.
Komissio arvioi REPowerEU-suunnitelman tarpeet kattaen investoinnit, joilla nopeutetaan siirtymistä
puhtaaseen energiaan ja vältetään sisämarkkinoiden pirstoutuminen, ottaen huomioon investointien
vastaanottokyvyn ja hyödyntäen EU:n onnistuneista taloudellisen yhteisvastuun mekanismeista
saatuja oppeja. Tämän REPowerEU-suunnitelman täydentävien rahoituslähteiden tarkastelun
perusteella komissio on valmis ehdottamaan lisätoimia, joilla varmistetaan Euroopan teollisuuden
kilpailukyky ja energiaitsenäisyys EU:ssa.

Yleiskatsaus mahdollisuuksiin myöntää valtiontukea maakaasun ja sähkön hintojen poikkeuksellisen
jyrkästä noususta johtuviin lisäkustannuksiin on täällä.

IP/22/6468

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Arianna PODESTA (+32 2 298 70 24)
Nina FERREIRA (+32 2 299 81 63)
Maria TSONI (+32 2 299 05 26)

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti
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