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TARKISTUS 3
esittäjä(t): Ieke van den Burg, PSE-ryhmän puolesta

Mietintö A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
Julkisen palvelun korvausten muodossa annettava valtiontuki

Päätöslauselmaesitys

Tarkistus 4 a
Päätösluonnos

1 artiklan iii a kohta (uusi)

 (iii a) Julkisen palvelun velvoitteesta 
maksettavat korvaukset paikallisten ja 
alueellisten viranomaisten määrittelemille 
yksiköille, joiden tehtävänä on tuottaa 
yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä 
palveluja:
– kun palvelua tarjoaa yksikkö itse ja sillä 
ehdolla, että yksikön kaikki toiminta 
tapahtuu kyseisen paikallisen tai 
alueellisen viranomaisen alueella eikä 
kilpaile kyseisen alueen ulkopuolella,
– kun palvelu on uskottu toimivaltaisesta 
paikallisesta tai alueellisesta 
viranomaisesta oikeudellisesti erilliselle 
yksikölle ja kun sitä valvotaan samoin 
ehdoin kuin palveluja, joita kyseinen 
paikallinen tai alueellinen viranomainen 
hoitaa suoraan.

Or. en

Perustelu
Paikallisviranomaisia koskevan vapaan hallinnon periaatteen vuoksi (joka on myös kirjattu 
perustuslakisopimukseen) on tärkeää suojella paikallisia yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin 
liittyviä palveluja. Tämä on Euroopan parlamentin 14. tammikuuta 2004 antaman 
päätöslauselman mukaista (35 ja 36 kohta).
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16.2.2005 A6-0034/4

TARKISTUS 4
esittäjä(t): Ieke van den Burg, PSE-ryhmän puolesta

Mietintö A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
Julkisen palvelun korvausten muodossa annettava valtiontuki

Päätöslauselmaesitys

Tarkistus 5 a (uusi)
Päätösluonnos

1 artiklan iv a kohta (uusi)

 (iv a) Julkisen palvelun velvoitteesta 
maksettavat korvaukset julkisoikeudellisille 
laitoksille sellaisina kuin ne on määritelty 
julkisia rakennusurakoita sekä julkisia 
tavara- ja palveluhankintoja koskevien 
sopimusten tekomenettelyjen 
yhteensovittamisesta 31 päivänä 
maaliskuuta 2004 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2004/18/EY1, sikäli kuin ne toteuttavat 
yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä 
palveluja koskevia toimintoja.
1 EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114.

Or. en

Perustelu
Tämä poistaisi tarpeen ilmoittaa korvauksista, joita maksetaan ei-kaupallisille, yleisen edun 
mukaisille palveluille, joita julkisoikeudelliset laitokset tarjoavat (sellaisina kuin ne on 
määritelty julkisia hankintoja koskevassa tuoreessa direktiivissä) ja joiden voitaisiin väittää 
olevan luonteeltaan "taloudellisia", mutta jotka eivät ole millään tavoin luonteeltaan 
kaupallisia tai teollisia ja joiden vaikutus sisämarkkinoihin on olematon tai hyvin vähäinen. 
Tämä täydentäisi niitä päätöksen säännöksiä, jotka liittyvät sairaaloihin ja sosiaaliseen 
asuntotuotantoon. (Julkisoikeudellinen laitos on määritelty muun muassa laitokseksi "joka on 
nimenomaisesti perustettu tyydyttämään yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole teollista 
tai kaupallista luonnetta".)
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16.2.2005 A6-0034/5

TARKISTUS 5
esittäjä(t): Ieke van den Burg, PSE-ryhmän puolesta

Mietintö A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
Julkisen palvelun korvausten muodossa annettava valtiontuki

Päätöslauselmaesitys

Tarkistus 1 a (uusi)
Päätösluonnos

Johdanto-osan 7 kappale

Julkisen palvelun velvoitteesta maksettavana 
korvauksena myönnettävä valtiontuki
voi osoittautua tarpeelliseksi, jotta yleisiin 
taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien
palvelujen tuottamisesta vastaavat yritykset 
voisivat toimia sellaisten periaatteiden 
pohjalta ja sellaisissa olosuhteissa, joita 
niille uskottujen tehtävien hoitaminen 
edellyttää. Tämänkaltaiset tuet voivat tietyin 
edellytyksin olla perustamissopimuksen 
86 artiklan 2 kohdan nojalla 
perustamissopimuksen mukaisia.

Julkisen palvelun velvoitteesta maksettavana 
korvauksena myönnettävä julkinen tuki
voi osoittautua tarpeelliseksi, jotta yleisiin 
taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien
palvelujen tuottamisesta vastaavat yritykset 
voisivat toimia sellaisten periaatteiden 
pohjalta ja sellaisissa olosuhteissa, joita 
niille uskottujen tehtävien hoitaminen 
edellyttää. Tämänkaltaiset tuet ovat julkisen 
palvelun velvoitteesta maksettavia 
korvauksia tietyin ehdoin, jotka on 
määritelty tässä päätöksessä, ja näin ollen 
ne ovat EY:n perustamissopimuksen 
86 artiklan 2 kohdan nojalla 
perustamissopimuksen mukaisia.

Or. en

Perustelu
Tämän komission päätöksen soveltamisalan selventämiseksi ja asiassa Altmark annetun 
tuomion päätelmien mukaisesti sellaisina kuin ne on toistettu mainitun päätöksen johdanto-
osan 4 ja 5 kappaleessa, on tärkeää esittää se periaate, että yleisiin taloudellisiin 
tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille julkisen palvelun velvoitteesta 
maksettavat korvaukset eivät ole valtiontukea mainitussa päätöksessä määriteltyjen ehtojen 
pohjalta.
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16.2.2005 A6-0034/6

TARKISTUS 6
esittäjä(t): Ieke van den Burg, PSE-ryhmän puolesta

Mietintö A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
Julkisen palvelun korvausten muodossa annettava valtiontuki

Päätöslauselmaesitys

Tarkistus 11 a (uusi)
Yhteisön kehys

 2 kohta

2. Komission – päivänä – kuuta tekemässä 
päätöksessä N:o –., joka koskee EY:n 
perustamissopimuksen 86 artiklan 
määräysten soveltamista yleisiin 
taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja 
tuottaville yrityksille julkisen palvelun 
velvoitteesta maksettavina korvauksina 
myönnettävään valtiontukeen, tarkennetaan 
edellytykset, joiden perusteella tietyt 
julkisen palvelun velvoitteesta maksettavat 
korvaukset ovat perustamissopimuksen 
86 artiklan 2 kohdan mukaista valtiontukea 
eivätkä näin ollen kuulu 
ennakkoilmoitusvelvollisuuden piiriin. 
Julkisen palvelun velvoitteesta maksettavat 
korvaukset, jotka ovat valtiontukea ja jotka 
eivät kuulu päätöksen N:o – 
soveltamisalaan, kuuluvat 
ennakkoilmoitusvelvollisuuden piiriin. 
Näiden yhteisön suuntaviivojen 
tarkoituksena on tarkentaa edellytykset, 
joiden perusteella mainittujen valtiontukien 
voidaan katsoa soveltuvan 
yhteismarkkinoille EY:n 
perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohdan 
määräysten mukaisesti.

2. Komission – päivänä – kuuta tekemässä 
päätöksessä N:o –., joka koskee EY:n 
perustamissopimuksen 86 artiklan 
määräysten soveltamista, määritellään 
yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä 
palveluja tuottaville yrityksille julkisen 
palvelun velvoitteesta maksettavan 
korvauksen käsite, ja tarkennetaan 
edellytykset, joiden perusteella nämä 
julkiset tuet ovat perustamissopimuksen 
86 artiklan 2 kohdan mukaisia, eivätkä näin 
ollen kuulu ennakkoilmoitusvelvollisuuden 
piiriin. Julkiset tuet, jotka eivät kuulu 
päätöksen N:o – soveltamisalaan, kuuluvat 
ennakkoilmoitusvelvollisuuden piiriin. 
Näiden yhteisön suuntaviivojen 
tarkoituksena on tarkentaa edellytykset, 
joiden perusteella mainittujen julkisten 
tukien voidaan katsoa olevan 
yhteismarkkinoille soveltuvia valtiontukia 
EY:n perustamissopimuksen 86 artiklan 
2 kohdan määräysten mukaisesti.

Or. en
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Perustelu
Samojen henkilöiden päätösluonnokseen esittämien tarkistusten mukaisesti on tärkeää tehdä 
hyvin selvä ero julkisen palvelun tehtävien rahoittamiseen myönnettävien julkisten tukien 
kahden luokan välillä: yhtäältä niiden tukien, joita maksetaan korvauksena senkaltaisten 
julkisten palvelujen velvoitteesta, jotka on määritelty komission päätöksessä (tuet joita 
ennakkoilmoitusvelvollisuus ei koske), ja toisaalta niiden muiden julkisten tukien, joilla 
osallistutaan julkisen palvelun tehtävien rahoittamiseen ja joiden yhteensopivuutta 
mainituissa suuntaviivoissa esitettyjen sääntöjen kanssa komissio voi tutkia EY:n 
perustamissopimuksen 86 artiklaa soveltaen.
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TARKISTUS 7
esittäjä(t): Ieke van den Burg, PSE-ryhmän puolesta

Mietintö A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
Julkisen palvelun korvausten muodossa annettava valtiontuki

Päätöslauselmaesitys

Tarkistus 13 a (uusi)
Yhteisön kehys

6 kohta

6. Yhteisöjen tuomioistuin on asiassa 
Altmark 24. heinäkuuta 2003 antamassaan 
tuomiossa tarkentanut edellytykset, joiden 
täyttyessä julkisen palvelun velvoitteesta 
maksettavat korvaukset eivät ole 
valtiontukea. Kun korvaussumma 
määritetään todellisen tarjouskilpailun tai 
hyvin johdettujen keskisuurten yritysten 
kustannusten perusteella, voidaan yleensä 
lisätä yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin 
liittyvien palvelujen tehokkuutta niiden 
tarjontaa vaarantamatta 3 . Näyttää kuitenkin 
siltä, että asiassa Altmark annetussa 
tuomiossa vahvistetut korvauksen 
määrittämisperusteet eivät tietyissä 
tapauksissa täyty ja että kyseiset korvaukset 
luokitellaan sen tähden valtiontueksi.

6. Yhteisöjen tuomioistuin on asiassa 
Altmark 24. heinäkuuta 2003 antamassaan 
tuomiossa tarkentanut edellytykset, joiden 
täyttyessä julkiset tuet eivät ole 
valtiontukea. Kun tukisumma määritetään 
todellisen tarjouskilpailun tai hyvin 
johdettujen keskisuurten yritysten 
kustannusten perusteella, voidaan yleensä 
lisätä yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin 
liittyvien palvelujen tehokkuutta niiden 
tarjontaa vaarantamatta 3 . Näyttää kuitenkin 
siltä, että asiassa Altmark annetussa 
tuomiossa vahvistetut tuen 
määrittämisperusteet eivät tietyissä 
tapauksissa täyty ja että kyseiset tuet 
luokitellaan sen tähden valtiontueksi.

(Jos tarkistus hyväksytään, se edellyttää 
vastaavia muutoksia kaikkialle tekstiin, 
erityisesti kohta 10, alaotsake 2.4 sekä 
kohdat 12, 17 ja 22.) 

Or. en
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Perustelu
Samojen henkilöiden päätösluonnokseen esittämien tarkistusten mukaisesti on tärkeää tehdä 
hyvin selvä ero julkisen palvelun tehtävien rahoittamiseen myönnettävien julkisten tukien 
kahden luokan välillä: yhtäältä niiden tukien, joita maksetaan korvauksena senkaltaisten 
julkisten palvelujen velvoitteesta, jotka on määritelty komission päätöksessä (tuet joita 
ennakkoilmoitusvelvollisuus ei koske) ja jotka Altmark-tuomion perusteella eivät ole 
valtiontukea, ja toisaalta niiden muiden julkisten tukien, joilla osallistutaan julkisen palvelun 
tehtävien rahoittamiseen ja joiden yhteensopivuutta mainituissa suuntaviivoissa esitettyjen 
sääntöjen kanssa komissio voi tutkia EY:n perustamissopimuksen 86 artiklaa soveltaen.
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16.2.2005 A6-0034/8

TARKISTUS 8
esittäjä(t): Ieke van den Burg, PSE-ryhmän puolesta

Mietintö A6-0034/2005
Sophia in 't Veld
Julkisen palvelun korvausten muodossa annettava valtiontuki

Päätöslauselmaesitys

Johdanto-osan A kappale

A. ottaa huomioon, että korkealuokkaiset keskeiset julkiset palvelut (poistetaan) ovat 
merkittävä sosiaaliseen ja taloudelliseen yhteenkuuluvuuteen vaikuttava tekijä mutta 
ne voivat myös vaikuttaa huomattavasti Euroopan talouden kilpailukykyyn,

Or. en


