
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Muu asiaMnrovvvvvesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisestaJulkaistu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2021

810/2021

Valtioneuvoston asetus
vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta 

annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
lisätään vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustami-

sesta annettuun valtioneuvoston asetukseen (714/2015) 1 §:ään uusi 5 momentti ja asetuk-
seen uusi 2 a ja 2 b § seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Tätä asetusta sovelletaan myös valtiontukena myönnettävään avustukseen, jollei sovel-

lettavasta Euroopan unionin valtiontukisääntelystä muuta johdu. Valtiontukena myönnet-
tävään avustukseen sovellettavasta Euroopan unionin valtiontukisääntelystä ja siitä johtu-
vista edellytyksistä säädetään 2 a ja 2 b §:ssä.

2 a §

Valtiontukena myönnettävän avustuksen oikeusperusta

Kun valtionavustusta myönnetään valtiontukena, avustuksen tulee olla Euroopan unio-
nin valtiontukisääntelyn mukaista.

Valtiontukena myönnettävän avustuksen oikeusperustana tulee olla:
1) tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen

107 ja 108 artiklan mukaisesti annettu komission asetus (EU) N:o 651/2014, jäljempänä
yleinen ryhmäpoikkeusasetus;

2) tiettyjen maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden tukimuotojen toteamisesta si-
sämarkkinoille soveltuviksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108
artiklan mukaisesti annettu komission asetus (EU) N:o 702/2014, jäljempänä maatalou-
den ryhmäpoikkeusasetus;

3) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamises-
ta vähämerkityksiseen tukeen annettu komission asetus (EU) N:o 1407/2013, jäljempänä
yleinen de minimis -asetus.

Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen nojalla valtionavustusta voidaan myöntää mainitun
asetuksen 25 tai 36 artiklan ja maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen nojalla mainitun ase-
tuksen 14, 22 tai 39 artiklan mukaisiin tukimuotoihin.
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2 b §

Valtiontukena myönnettävän avustuksen edellytykset

Kun avustuksen oikeusperustana on yleinen ryhmäpoikkeusasetus tai maatalouden ryh-
mäpoikkeusasetus:

1) avustusta ei saa myöntää yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 2 artiklan 18 kohdassa tai
maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen 2 artiklan 14 kohdassa tarkoitetulle vaikeuksissa
olevalle yritykselle;

2) avustusta ei saa myöntää eikä myönnettyä avustusta antaa, jos hakija ei ole noudat-
tanut eräiden valtion tukea koskevien Euroopan unionin säännösten soveltamisesta anne-
tun lain (300/2001) 1 §:ssä tarkoitettua tuen takaisinperintäpäätöstä;

3) myönnettävällä avustuksella on oltava yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 6 artiklassa
tai maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen 6 artiklassa tarkoitettu kannustava vaikutus; ja

4) avustuksen tulee täyttää muut oikeusperustana olevassa Euroopan unionin asetuk-
sessa säädetyt yleiset edellytykset ja kyseessä olevalle tukimuodolle säädetyt erityiset
edellytykset.

Kun valtionavustuksen oikeusperustana on yleinen de minimis -asetus, avustuksen tu-
lee täyttää kyseisessä asetuksessa säädetyt edellytykset.

————
Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä syyskuuta 2021.
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