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Euroopa Komisjon (edaspidi „komisjon”) teatab Teile, et on pärast eespool osutatud 
riigiabikava kohta Eesti ametiasutustelt saadud teabe analüüsimist otsustanud mitte 
esitada vastuväiteid asjaomase kava kohta, kuna see on Euroopa Liidu toimimise lepingu 
(edaspidi „ELi toimimise leping”) artikli 107 lõike 3 punkti b kohaselt siseturuga 
kokkusobiv. 

 
Komisjon lähtus otsust tehes järgmistest asjaoludest. 

1. MENETLUS 

(1) Eesti saatis komisjonile eelteate eespool nimetatud abikava kohta 14. augusti 
2015. aasta kirjaga, mille komisjon registreeris 18. augustil 2015. Eesti teatas 
abikavast ELi toimimise lepingu artikli 108 lõike 3 kohaselt 11. septembri 2015. 
aasta kirjaga, mis registreeriti komisjonis samal päeval. 
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2. KIRJELDUS  

2.1. Pealkiri 

(2) Sigade Aafrika katku likvideerimiskulude katmine ja kahjude hüvitamine 
suurettevõtjatele1. 

2.2. Eesmärk 

(3) Teatatud abi eesmärk on hüvitada suurettevõtjatele sigade Aafrika katku 
likvideerimismeetmete kulud ja korvata selle haiguse põhjustatud kahjud. 

2.3. Eelarve 

(4) Abikava hinnanguline kogueelarve on 20 miljonit eurot (millest 75 % rahastab liit 
vastavalt määrusele (EL) nr 652/20142 ning 25 % rahastatakse riigieelarvest). 

2.4. Abi vorm 

(5) Otsetoetus ja subsideeritud teenused 

2.5. Kestus 

(6) Teatatud abikava kohaldatakse alates 5. augustist 2015 tekkinud abikõlblike 
kulude suhtes ja abi võib anda kuni 31. detsembrini 2020. 

(7) Eesti ametiasutused on kohustunud mitte andma mis tahes abi enne, kui komisjon 
on abikava heaks kiitnud. 

2.6. Õiguslik alus 

(8) Õiguslik alus on: 

(a) loomatauditõrje seadus; 

(b) põllumajandusministri 02.02.2010 määrus nr 6 „Nõuded eksperdi 
arvamusele, sealhulgas aretuslooma ja looma väärtuse arvutamise kord”; 

(c) põllumajandusministri 23.11.2004 määrus nr 179 „Sigade klassikalise 
katku ja sigade Aafrika katku tõrje eeskiri”. 

2.7. Abisaajad 

(9) Suured seakasvatusettevõtjad. 

                                                 
1  Suurettevõtjad on ettevõtjad, kes ei täida kriteeriume, mis on ette nähtud komisjoni 25. juuni 2014. 

aasta määruse (EL) nr 702/2014 (Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise 
kohta, millega teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse 
siseturuga kokkusobivaks) I lisas (ELT L 193, 1.7.2014, lk 1).  

2  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 652/2014, 15. mai 2014, millega nähakse ette sätted 
toiduahela, loomade tervise ja heaolu ning taimetervise ja taimse paljundusmaterjaliga seotud kulude 
haldamise kohta ning muudetakse nõukogu direktiive 98/56/EÜ, 2000/29/EÜ ja 2008/90/EÜ, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 178/2002, (EÜ) nr 882/2004 ja (EÜ) nr 396/2005, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/128/EÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) 
nr 1107/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 66/399/EMÜ, 76/894/EMÜ ja 
2009/470/EÜ (ELT L 189, 27.6.2014, lk 1). 
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2.8. Abikava kirjeldus 

(10) Sigade Aafrika katk on haigus, mis on kantud Maailma Loomatervise 
Organisatsiooni loetelusse ja mida Maailma Loomatervise Organisatsioon 
kirjeldab väga nakkava sigade, metssigade ja Ameerika metssigade 
hemorraagilise haigusena. Sigade Aafrika katk on loetletud ka määruse (EL) nr 
652/2014 I ja II lisas. Liidu tasandil on sigade Aafrika katku tõrjeks kehtestatud 
erisätted nõukogu direktiivis 2002/60/EÜ3. 

(11) Eestis tuvastas sigade Aafrika katku esinemise pädev loomatervise ja 
veterinaarasutus Veterinaar- ja Toiduamet 20. juulil 2015. 5. augustil 2015 jõudis 
see haigus esimesse suurettevõttesse. 

(12) Käesoleva abikava alusel antakse abi ainult siis, kui ettevõtja on täitnud nõuded, 
mis tulenevad loomatauditõrje seadusest ja sigade klassikalise katku ja sigade 
aafrika katku tõrje eeskirjast. Viimati nimetatud dokument on riiklik programm 
sigade Aafrika katku ennetamiseks, kontrolliks ja tõrjeks ning selles on nähtud 
ette ennetavad meetmed ning abinõud, mis tuleb võtta haiguspuhangu tekkimise 
korral. 

(13) Likvideerimismeetmete puhul on abikõlblikud kulud: 

(a) loomade hukkamise või tapmise kulud ja sellega seotud transpordikulud; 

(b) korjuste transpordi ja kõrvaldamise kulud; 

(c) põllumajandusettevõtete ja seadmete puhastamise, desinfektsiooni või 
desinfitseerimise kukud, mis põhinevad patogeeni epidemioloogial ja 
tunnustel; 

(d) saastunud sööda transpordi- ja hävitamise kulud ja selliste saastunud 
seadmete hävitamise kulud, mida ei ole võimalik desinfitseerida; 

(e) testide ja muude kontrollimeetmete kulud. 

(14) Likvideerimismeetmete jaoks antakse abi subsideeritud teenustena. 

(15) Hüvitis loomahaiguste põhjustatud kahju korvamiseks võib katta  

(a) pädeva asutuse nõudel hukatud või tapetud loomade või haiguse tagajärjel 
surnud loomade turuväärtuse; 

(b) pädeva asutuse nõudel hävitatud sööda ja seadmete kulu. 

(16) Eesti ametiasutused on kinnitanud, et abisummat vähendatakse kõigi nende 
kulude võrra, mis ei ole seotud sigade Aafrika katku puhanguga ja mida abisaaja 
oleks kandnud ka muul juhul. 

                                                 
3  Nõukogu direktiiv 2002/60/EÜ, 27. juuni 2002, millega kehtestatakse erisätted sigade Aafrika katku 

tõrjeks ja muudetakse direktiivi 92/119/EMÜ seoses Tescheni haiguse ja sigade Aafrika katkuga (EÜT 
L 192, 20.7.2002, lk 27). 
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(17) Täiskasvanud loomade eest makstav hüvitis arvutatakse vastavalt 
põllumajandusministri 02.02.2010 määrusele nr 6 „Nõuded eksperdi arvamusele, 
sealhulgas aretuslooma ja looma väärtuse arvutamise kord” looma surmale, 
hukkamisele või tapmisele eelnenud kvartali keskmiste lihahindade alusel. 
Aretusloomade eest makstav hüvitis arvutatakse, lähtudes eksperdi arvamusest, 
mis esitatakse nimetatud määruses ette nähtud nõuete alusel. Kuni 77 päeva 
vanuste põrsaste väärtus arvutatakse põrsa surmale, hukkamisele või tapmisele 
eelnenud kuul kehtinud keskmisele hinnale. 

(18) Hävitatud sööda ja seadmete eest makstav hüvitis arvutatakse sööda ja seadmete 
tegeliku väärtuse alusel. 

(19) Sigade Aafrika katku põhjustatud kahju korvamiseks ette nähtud hüvitist antakse 
otsetoetusena, mis makstakse otse asjaomasele ettevõtjale. 

(20) Eesti ametiasutused on kohustunud maksma abisaajatele abi nelja aasta jooksul 
alates kuupäevast, mil sigade Aafrika katku põhjustatud kulu või kahju tekkis. 

(21) Eesti ametiasutused on kinnitanud, et abi ja abisaaja muud võimalikud saadavad 
toetused, sealhulgas muude siseriiklike või liidu meetmete kohased maksed4 või 
kindlustushüvitused samade abikõlblike kulude eest, ei ületa 100% abikõlblikke 
kulusid. 

(22) Eesti ametiasutused on kinnitanud, et abi piirdub pädeva asutuse poolt ametlikult 
tuvastatud sigade Aafrika katku puhangust põhjustatud kulude ja kahjudega. 

(23) Eesti ametiasutused on kinnitanud, et abi ei ole seotud meetmetega, mille kohta 
on liidu õigusaktides sätestatud, et nende meetmete kulu tuleb kanda abisaajal. 

(24) Eesti ametiasutused on kinnitanud, et abi ei anta juhul, kui on tuvastatud, et 
abisaaja põhjustas haiguse puhkemise tahtlikult või ettevaatamatusest. 

2.9. Kumulatsioon 

(25) Eesti ametiasutused on kinnitanud, et kõnealune abi ei tohi kumuleeruda muude 
toetustega, mida saadakse muudest kohalikest, piirkondlikest, riiklikest või liidu 
abikavadest samade abikõlblike kulude katmiseks. 

2.10. Muud siduvad kohustused 

(26) Eesti ametiasutused kinnitasid, et raskustes ettevõtjatele Euroopa Liidu suuniste 
riigiabi kohta põllumajandus- ja metsandussektoris ning maapiirkondades 
aastateks 2014–2020 (edaspidi „suunised”)5 punkti 35(15) tähenduses võib 
maksta hüvitist sigade Aafrika katku põhjustatud kahju korvamiseks üksnes siis, 
kui rahalised raskused tekkisid selle haiguse tõttu. Raskustes äriühingutele võib 
siiski ilma sellise piiranguta abi anda põhjenduses (13) osutatud 
likvideerimismeetmete kulude hüvitamiseks. 

                                                 
4  Eesti ametiasutused on kinnitanud, et kõnealust abi ei kumuleerita muude riiklikest või liidu 

vahenditest makstava toetustega samade abikõlblike kulude katmiseks, nagu on öeldud põhjenduses 
(25). 

5  ELT C 204, 1.7.2014, lk 1. 
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(27) Eesti ametiasutused kohustuvad peatama abi maksmise, kui abisaaja käsutuses on 
varem ebaseaduslikult saadud abi, mis komisjoni otsusega (mis käsitleb kas 
üksikabi või abikava) on tunnistatud siseturuga kokkusobimatuks, seni, kuni 
toetusesaaja on tagasi maksnud või maksnud blokeeritud kontole kogu 
ebaseadusliku ja siseturuga kokkusobimatu abi, sealhulgas vastava 
tagasinõudmisel kehtiva intressisumma. 

(28) Eesti ametiasutused on võtnud endale kohustuse avaldada suuniste punkti 128 
kohaselt nõutav teave tähtajaks, mis on sätestatud suuniste punktis 131. 

3. HINDAMINE 

3.1. Riigiabi olemasolu ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 1 tähenduses 

(29) Selleks et kohaldada Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 lõiget 1, peab 
abikava andma ettevõtjale majandusliku eelise, mida ta ei oleks saanud tavapärase 
äritegevuse käigus; abi tuleb anda teatavatele ettevõtjatele, soodustust peab 
andma riik või seda tuleb anda riigi ressurssidest ja see peab mõjutama 
liikmesriikidevahelist kaubandust. 

(30) Meedet rahastatakse riigi ressurssidest, riigieelarvest. Abist saavad kasu vaid 
teatavad ettevõtjad (suured seakasvatusettevõtjad), nagu on märgitud põhjenduses 
(9). 

(31) Abikava võib moonutada konkurentsi, kuna see annab abisaajatele majandusliku 
eelise tugevdades nende positsiooni turul. Vastavalt Euroopa Kohtu praktikale 
osutab konkurentsi moonutamise ohule ainuüksi asjaolu, et ettevõtja 
konkurentsivõime tugevneb võrreldes konkureerivate ettevõtjatega tänu 
majanduseelisele, mida ta ei oleks saanud oma tavapärase majandustegevuse 
käigus.6 

(32) Ettevõtjale antav võib mõjutada liikmesriikide vahelist kaubandust, kui kõnealune 
ettevõtja tegutseb liidusisesele kaubandusele avatud turul7. Asjaomane 
majandusharu on EL tasandil konkurentsile avatud ja seetõttu tundlik iga meetme 
suhtes, mida antakse ühes või mitmes liikmesriigis. Kuna ELis kaubeldakse 
sealihaga palju8, võib abikava mõjutada liikmesriikide vahelist kaubandust. 

(33) Eespool esitatut silmas pidades on ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 1 
tingimused täidetud. Seega võib järeldada, et kavandatav abikava kujutab endast 
riigiabi nimetatud artikli tähenduses. Kõnealust abi võib pidada ühisturuga 
kokkusobivaks ainult juhul, kui see kuulub mõne ELi toimimise lepinguga ette 
nähtud erandi alla. 

                                                 
6   Euroopa Kohtu 17. septembri 1980. aasta otsus kohtuasjas 730/79: Philip Morris Holland BV vs. 

Euroopa Ühenduste Komisjon, ECLI:EU:C:1980:209. 
7  Vt eelkõige Euroopa Kohtu 13. juuli 1988. aasta otsus kohtuasjas C-102/87: Prantsuse Vabariik vs. 

Euroopa Ühenduste Komisjon, ECLI:EU:C:1988:391. 
8  2014. aastal eksporditi Eestist EL liikmesriikidesse 30 289 tonni sealiha ja Eestisse imporditi 39 349 

tonni sealiha. Allikas: Eurostat (Comext). 
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3.2. Abi kokkusobivus siseturuga 

(34) Käesoleval juhtumil on ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 punkt c sobiv 
siseturuga kokkusobivuse alus. Selle sätte kohaselt võib ühisturuga 
kokkusobivaks pidada abi teatud majandustegevuse või teatud 
majanduspiirkondade arengu soodustamiseks, kui niisugune abi ei mõjuta 
kaubandustingimusi ebasoovitavalt sellisel määral, mis oleks vastuolus ühiste 
huvidega. 

(35) Põllumajandussektoris kehtib nimetatud erand abile, mis on kooskõlas riigiabi 
suunistega. 

(36) Suuniste punktist 364 tuleneb, et komisjon loeb loomahaiguste tõrje kulude ning 
kõnealuste loomahaiguste tekitatud kahju hüvitamiseks antavat abi aluslepingu 
artikli 107 lõike 3 punkti c alusel siseturuga kokkusobivaks, kui abi on kooskõlas 
suunistes sätestatud ühiste hindamispõhimõtetega ja suuniste II osa jaos 1.2.1.3 
ette nähtud tingimustega. 

3.2.1. Suuniste II osa jaos 1.2.1.3 sätestatud tingimused 

(37) Suuniste punkti 365 kohaselt lubab komisjon loomahaiguste tõrjega seotud 
kulude ja nende haiguste põhjustatud kahju korvamiseks abi anda üksnes 
põllumajandustoodete esmatootmisega tegelevatele ettevõtjatele. Põhjendusest (9) 
nähtub, et see nõue on täidetud. 

(38) Vastavalt suuniste punktile 366 võib abi anda ainult seoses loomahaigustega, 
mille kohta on olemas liidu või riiklikud eeskirjad, ja üldise programmi osana 
liidu, riigi või piirkonna tasandil liidu, riigi või piirkonna tasandil loomahaiguse 
leviku ennetamiseks, kontrolliks või tõrjumiseks. Suuniste punktis 367 on 
sätestatud, et nendes kavades peab olema asjaomaseid ennetus-, kontrolli- ja 
tõrjemeetmeid kirjeldatud. Sigade Aafrika katk on hõlmatud liidu eeskirjadega (vt 
põhjendus (10)) ja samuti on olemas siseriiklikud eeskirjad, millega on määratud 
kindlaks ennetavad meetmed ning meetmed, mis tuleb võtta sigade Aafrika katku 
puhangu korral (vt põhjendus (12)). Seega on suuniste punktides 366 ja 367 ette 
nähtud nõuded täidetud. 

(39) Suuniste punktis 368 ei ole lubatud abi anda seoses meetmetega, mille suhtes on 
liidu õigusaktidega ette nähtud, et selliste meetmete maksumuse peab tasuma 
abisaaja. Liidu õigusnormide kohaselt ei pea sigade Aafrika katku tõrje kulusid 
tasuma abisaaja. 

(40) Suuniste punktis 369 on sätestatud, et abi makstakse otse asjaomasele ettevõtjale. 
Suuniste punktis 376 on siiski sätestatud, et tõrjemeetmete kuludega seotud abi 
tuleb anda mitterahalises vormis ning  maksta see tõrjemeetmete osutajale. Seega 
kohaldatakse teatatud abi korral punktis 369 ette nähtud nõudeid üksnes sigade 
Aafrika katku tekitatud kahju hüvitamiseks antavale abile. Eesti ametiasutuste 
esitatud teabe (vt põhjendus (19)) alusel võib järeldada, et see nõue on täidetud. 

(41) Suuniste punktis 370 on sätestatud, et kui on tuvastatud, et haiguse on tahtlikult 
või ettevaatamatusest põhjustanud abisaaja, siis üksikabi ei tuleks anda. Eesti 
ametiasutused on kinnitanud, et seda nõuet järgitakse (vt põhjendus (24)). 



 
7 

(42) Suuniste punktis 371 on lubatud abi anda üksnes siis, kui tegemist on 
loomahaigusega, mis on esitatud Maailma Loomatervise Organisatsiooni 
koostatud loomahaiguste loetelus või loomahaiguste ja zoonooside puhul 
loetletud määruse (EL) nr 652/2014 I ja II lisas. Sigade Aafrika katk on kantud 
Maailma Loomatervise Organisatsiooni koostatud loomahaiguste loetellu ja ka 
määruse (EL) nr 652/2014 I ja II lisasse (vt põhjendus (10)). 

(43) Vastavalt suuniste punktile 372 tuleb abikavad kehtestada kolme aasta jooksul 
alates loomahaiguse põhjustatud kulu või kahju tekkimise kuupäevast ning abi 
tuleb välja maksta nelja aasta jooksul pärast kõnealust kuupäeva. Kõnealuse 
abikava kohaselt kavatsevad Eesti ametiasutused hüvitada alates 5. Augustist 
2015 tekkinud kulud (vt põhjendus (6)). Lisaks on Eesti võtnud kohustuse maksta 
abisaajatele abi nelja aasta jooksul alates kuupäevast, mil sigade Aafrika katku 
põhjustatud kulu või kahju tekkis (vt põhjendus (20)). Seega on suuniste punktis 
372 sätestatud tingimused täidetud. 

(44) Suuniste punktis 375 on esitatud kontrolli- ja tõrjemeetmetega seotud 
abikõlblikud kulud. Suuniste punktis 376 on sätestatud, et nimetatud abikõlblike 
kulude puhul on ette nähtud mitterahaline abi, mis tuleb anda tõrjemeetmete 
pakkujale. Eesti ametiasutuste esitatud teabe põhjal võib järeldada, et 
abikõlblikud kulud tõrjemeetmete võtmiseks (vt põhjendus (13)) vastavad 
nimetatud suuniste punktis 375 nimetatud kuludele ja et abi antakse subsideeritud 
teenustena (vt põhjendus (14)), nagu on nõutud suuniste punktis 376. 

(45) Suuniste punkti 377 kohaselt arvutatakse loomahaiguste tekitatud kahju 
hüvitamiseks makstava abi summa i) loomahaiguste leviku tõttu või ii) riikliku 
programmi või pädeva asutuse kehtestatud erakorralise meetme osana tapetud või 
hukatud või surnud loomade või nendega seotud loomsete saaduste turuväärtuse 
alusel. Eesti ametiasutuste esitatud teabest (vt põhjendus (15)) võib järeldada, et 
suuniste punkti 377 nõuded on täidetud. 

(46) Suuniste punktis 379 on sätestatud, et tapetud või hukatud või surnud loomade 
või nendega seotud loomsete saaduste turuväärtus määratakse kindlaks loomade 
ja saaduste väärtuse alusel vahetult enne loomahaiguse kahtluse tekkimist või 
kinnitamist. Eesti ametiasutused on selgitanud (vt põhjendus (17)), et loomade 
turuväärtus arvutatakse eelneva kvartali (täiskasvanud loomad) või eelmise kuu 
(põrsad) keskmise lihahinna alusel ja aretusloomade puhul eksperdiarvamuse 
põhjal. Hüvitis hävitatud sööda ja seadmete eest arvutatakse nende tegeliku 
väärtuse alusel (vt põhjendus (18)). Seepärast võib järeldada, et teatatud abikava 
on suuniste punkti 379 esitatud nõudega kooskõlas. 

(47) Suuniste punktis 378 on nõutud, et abi summat tuleb vähendada kõigi nende 
kulude võrra, mis ei ole seotud loomahaigusega ja mida abisaaja oleks kandnud 
ka muul juhul. Eesti ametiasutused on kinnitanud, et abi antakse selle nõudega 
kooskõlas (vt põhjendus (16)). 

(48) Suuniste punkt 380 piirab abi pädeva asutuse poolt ametlikult tuvastatud 
loomahaiguse puhangu põhjustatud kahju korvamiseks antud abiga. Eesti 
ametiasutused on kinnitanud, et seda nõuet järgitakse (vt põhjendus (22)). 

(49) Suuniste punkti 382 kohaselt ei tohi  abi ja abisaaja muud võimalikud saadavad 
maksed, sealhulgas muude siseriiklike või liidu meetmete kohased maksed või 
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kindlustushüvitused samade abikõlblike kulude eest,  ületada 100% abikõlblikest 
kuludest. Eesti ametiasutused on kohustunud seda nõuet järgima (vt põhjendus 
(21)). 

(50) Eespool kirjeldatu põhjal järeldab komisjon, et suuniste II osa jaos 1.2.1.3 
loetletud tingimused on täidetud. 

3.2.2. Üldised hindamispõhimõtted 

(51) Vastavalt suuniste punktidele 38, 42 ja 364 kohaldatakse ühiseid 
hindamispõhimõtteid sellise abi suhtes, mida antakse vastavalt ELi toimimise 
lepingu artikli 107 lõike 3 punktile c. 

(52) Nagu on märgitud põhjenduses (3), on käesoleva teatatud abikava eesmärk on 
hüvitada suurettevõtjatele sigade Aafrika katku likvideerimismeetmete kulud ja 
korvata selle haiguse põhjustatud kahjud. Kuna kõnealune abi tagab elujõulise 
toidutööstuse ja kuna kahju hüvitamine ei ole vastuolus põllumajandustoodete 
ühise turukorralduse põhimõtetega, võib teatatud abikava pidada suuniste 
punktides 43 ja 44 esitatud ühiste eesmärkidega kooskõlas olevaks. Teavitatud 
kava kuulub suuniste jao 1.2 kohaldamisalasse. Kooskõlas suuniste punktiga 48 
on komisjon seisukohal, et abi on kooskõlas maaelu arengu eesmärkidega ja aitab 
kaasa nende saavutamisele. 

(53) Võttes arvesse teatatud abikava eesmärki, ei ole täheldatud negatiivset mõju 
keskkonnale suuniste punkti 52 tähenduses. 

(54) Kuna teatatud abikava vastab suuniste II osa jaos 1.2.1.3 sätestatud 
eritingimustele (vt põhjendus (50)), on komisjon kooskõlas suuniste punktidega 
55 ja 57 arvamusel, et abi on vajalik ja et see on sobiv vahend ühist huvi pakkuva 
eesmärgi saavutamiseks. 

(55) Suuniste punkt 69 piirab suuniste II osa jao 1.2. alusel antava abi ettevõtjatega, 
kes on teinud mõistlikke jõupingutusi kõnealuse ohu vähendamiseks. Nagu 
kirjeldatud põhjenduses (12), võib teatatud abikava raames abi anda üksnes siis, 
kui asjaomane ettevõtja on täitnud asjakohastest siseriiklikest õigusaktidest 
tulenevad nõuded, mistõttu võib suuniste punktis 69 ette nähtud nõudeid pidada 
täidetuks. 

(56) Suuniste punkti 75 alapunkti f kohaselt ei pea suuniste II osa jao 1.2.1.3 alusel 
loomahaiguste tõrje kulude ja nende haiguste põhjustatud kahju korvamiseks 
antaval abil olema ergutav mõju. 

(57) Nagu eespool kirjeldatud (vt põhjendused (44), (45) ja (49)), on abikõlblikud 
kulud ja maksimaalne abisumma kooskõlas suuniste II osa 1.2.1.3 jaoga ning 
seega kooskõlas suuniste punktiga 84. Selle põhjal loetakse proportsionaalsuse 
kriteeriumid täidetuks. 

(58) Kuna käesolev abikava vastab suuniste II osa jaos 1.2.1.3 sätestatud tingimustele 
(vt põhjendus (50)) ega ületa maksimaalset abisummat (vt põhjendus (49)), leiab 
komisjon kooskõlas suuniste punktiga 113, et negatiivne mõju konkurentsile ja 
kaubandusele on minimaalne. 
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(59) Eesti on võtnud kohustuse järgida suunistes ette nähtud läbipaistvusnõudeid (vt 
põhjendus (28)). 

3.2.3. Muud siduvad kohustused 

(60) Komisjon märgib, et vastavalt suuniste punktile 26 saab raskustes olevatele 
ettevõtjatele anda sigade Aafrika katku põhjustatud kahju korvamiseks hüvitist 
üksnes siis, kui rahalised raskused tekkisid kõnealuse haiguse tõttu (vt põhjendus 
(26)). Rääkides kontrolli- ja tõrjemeetmetega seotud kuludest leiab komisjon, et 
suuniste punktis 26 nimetatud rahvatervise kaitse huvides ja seoses vajadusega 
olla kooskõlas määruse (EL) nr 702/2014 artikli 1 lõike 6 punktis a sätestatud 
erandiga, peaks raskustes ettevõtjatel olema õigus saada abi kõigi abikõlblike 
kulude osas vastavalt suuniste punktile 375 ja mitte olema piiratud punkti 375 
alapunktis c osutatud abikõlblike kuludega. See kohaldub kõigile abikavadele, 
millest on teatatud pärast käesoleva otsuse vastuvõtmist. Lisaks, et tagada 
õiguskindlus nii liikmesriikidele kui ka ettevõtjatele, teeb komisjon vastavad 
muudatused suuniste punkti 26. 

(61) Komisjon märgib, et Eesti katkestab teatatud abi maksmise, kui abisaaja 
käsutuses on varem ebaseaduslikult saadudabi, mis on komisjoni otsusega 
kuulutatud ühisturuga kokkusobimatuks kooskõlas suuniste punktiga 27 (vt 
põhjendus (27)). 

3.2.4. Abikava kestus 

(62) Suuniste punkti 719 kohaselt lubab komisjon ainult piiratud kestusega abikavasid. 
Abikavad, v.a need, mida kaasrahastatakse vastavalt määruse (EL) nr 1305/20139 
ja selle rakendusmäärus ei tohi kohaldada kauem kui seitse aastat. Põhjendusest 
(6) nähtub, et see nõue on täidetud. 

4. KOKKUVÕTE 

(63) Kooskõlas eespool kirjeldatud asjaoludega leiab komisjon, et suuniste 
asjakohaseid sätteid on järgitud. 

(64) Sellest tulenevalt on komisjon otsustanud mitte esitada abi kohta vastuväiteid, 
sest see on kokkusobiv siseturuga vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 107 
lõike 3 punktile c. 

(65) Kui käesoleva kirja mis tahes osa suhtes kehtib ametisaladuse hoidmise kohustus 
vastavalt komisjoni teatisele ametisaladuste kohta ning seda ei tohiks avaldada, 
teavitage sellest komisjoni viieteistkümne tööpäeva jooksul alates käesoleva teate 
saatmisest. Kui komisjon ei ole nimetatud tähtajaks põhjendatud taotlust saanud, 
käsitletakse seda kui Eesti nõusolekut käesoleva kirja täieliku teksti avaldamiseks. 
Kui Eesti soovib, et teatava teabe suhtes kehtiks ametisaladuse hoidmise 
kohustus, märkige ära vastavad osad ja esitage põhjendus iga osa kohta, mille 
avaldamise ärahoidmist taotletakse. 

                                                 
9  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1305/2013, 17. detsember 2013, Euroopa Maaelu 

Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487). 
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Taotlus tuleks saata elektrooniliselt, turvatud e-posti süsteemi Public Key 
Infrastructure (PKI) kaudu vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 794/200410 
artikli 3 lõikele 4 järgmisele aadressile:  
agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu. 

Komisjoni nimel 
 
 
  

komisjoni liige  
Phil HOGAN 

 

                                                 
10  Komisjoni määrus (EÜ) nr 794/2004, 21. aprill 2004, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 

659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks 
(ELT L 140, 30.4.2004, lk 1). 
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