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Laki
eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetun
lain muuttamisesta
Annettu Naantalissa 7 päivänä elokuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta
annetun lain (300/2001) nimike sekä 1 ja 2 §, sellaisina kuin niistä ovat 1 ja 2 § laissa
187/2008, seuraavasti:

Laki
eräiden valtion tukea koskevien Euroopan unionin säännösten soveltamisesta
1§
Tuen maksamisen keskeyttäminen ja
takaisinperintä
Euroopan komission tekemä päätös Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
107 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuen maksamisen keskeyttämisestä tai takaisinperimisestä on pantava Suomessa viipymättä täytäntöön. Täytäntöönpanon on velvollinen suorittamaan se viranomainen, joka on myöntänyt
kyseisen tuen. Jos tuen on myöntänyt muu
kuin viranomainen, täytäntöönpanoon on velvollinen ryhtymään se viranomainen, joka
yksin tai yhdessä muiden viranomaisten
kanssa käyttää määräysvaltaa tuen myöntäneessä yhteisössä. Jos komission päätöksen ja
tämän momentin perusteella ei ole mahdolHE 230/2014
LaVM 26/2014
EV 319/2014

lista yksilöidä toimivaltaista viranomaista, takaisinperinnän täytäntöönpanosta vastaa työja elinkeinoministeriö, jäljempänä ministeriö.
Komission takaisinperintäpäätös pannaan
täytäntöön takaisinperinnästä vastuussa olevan viranomaisen päätöksellä. Päätöksessä on
yksilöitävä tuen takaisinmaksuun velvolliset
yritykset, takaisinperittävä määrä ja sille
maksettava korko sekä muut tarpeelliset seikat siten kuin komission päätöksessä määrätään.
Takaisinperinnän täytäntöönpanoa koskeva
kansallisen viranomaisen päätös voidaan
panna täytäntöön verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetyssä järjestyksessä. Päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen saa ha-

2

1016/2015

kea muutosta valittamalla vain, jos korkein
hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Päätös
on pantava täytäntöön muutoksenhausta huolimatta.
2§
Tietojen antaminen ja ilmoitusmenettely
Sen estämättä, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999)
tai muussa laissa säädetään salassapidosta, on
ministeriöllä oikeus saada asianomaisilta tahoilta ne tiedot, jotka ovat välttämättömiä
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen
93 artiklan soveltamista koskevista yksityis-

kohtaisista säännöistä annetussa neuvoston
asetuksessa (EY) N:o 659/1999 säädetyn tiedonantovelvollisuuden täyttämiseksi. Ministeriö välittää tiedot edelleen Euroopan unionin viranomaisille.
Tuen ilmoitusmenettelyn ja muun tiedonantovelvollisuuden kansallisesta järjestämisestä annetaan tarvittaessa tarkemmat säännökset valtioneuvoston asetuksella.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.
Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintopäätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
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