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Lugupeetud proua minister, 
 
Euroopa Komisjon (edaspidi „komisjon”) teatab Teile, et ta on pärast eespool osutatud 
riigiabikava kohta Eesti ametiasutustelt saadud teabe analüüsimist otsustanud mitte 
esitada vastuväiteid kõnealuse kava kohta, kuna see on Euroopa Liidu toimimise lepingu 
(edaspidi „ELi toimimise leping”) artikli 107 lõike 3 punkti c kohaselt siseturuga 
kokkusobiv. 
 
Komisjoni otsus põhineb järgmistel kaalutlustel.  
 

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 12. novembri 2015. 
aasta kirjaga, mis registreeriti komisjonis 13. novembril 2015. 

2. KIRJELDUS 

2.1. Pealkiri 

(2) Starditoetus metsandussektori tootjarühmadele (Eesti maaelu arengukava meetme 
M09.1 metsanduse osa) 

2.2. Eesmärk 

(3) Kõnealuse teatega soovisid Eesti ametiasutused toetada tootjarühmade loomist 
metsandussektoris. 
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2.3. Õiguslik alus 

(4) Õiguslik alus on järgmine: 

(a) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus; 

(b) Maaeluministri määruse eelnõu „Tootjarühma loomise ja arendamise 
toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem 
kord”. 

2.4. Kestus 

(5) Alates komisjoni otsuse kuupäevast kuni 31. detsembrini 2023. 

2.5. Eelarve 

(6) Meetme 9.1 hinnanguline summaarne eelarve ajavahemikuks 2015–2023 on 6 
miljonit eurot (millest 89 % rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) ja 11 % riigieelarvest). Eesti ametiasutuste väitel 
ei ole võimalik hinnata eelarve jaotust meetme põllumajanduse ja metsanduse osa 
vahel, kuna see sõltub eri sektoritest laekunud taotluste arvust. 

2.6. Abi saajad 

(7) Metsandussektoris tegutsevad tootjarühmad, keda on tunnustanud pädev asutus 
nende poolt esitatud äriplaani alusel. 

(8) Abikava on ette nähtud ainult väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
toetamiseks. 

2.7. Abikava kirjeldus 

(9) Eesti ametiasutused on kinnitanud, et teatatud abikava kasutatakse ainult 
koostoimes EAFRD-poolse Eesti maaelu arengukava meetme 9.1 
kaasrahastamisega. Seepärast on kõnealuse teatatud kava eesmärk luua õiguslik 
alus Eesti maaelu arengukava meetme 9.1 metsanduse osa rakendamiseks. 

(10) Abi antakse tunnustatud tootjarühmadele nende äriplaanis kirjeldatud tootjarühma 
loomise ja arendamisega seotud tegevusteks. 

(11) Toetus arvutatakse tootjarühma turustatud aastatoodangu alusel ja makstakse 
kindlate iga-aastaste osasummadena esimese viie aasta jooksul alates kuupäevast, 
mil pädev asutus tunnustas tootjarühma äriplaani alusel. 

(12) Eesti ametiasutused on kinnitanud, et abi viimane osa makstakse välja alles pärast 
äriplaani nõuetekohase rakendamise kontrollimist. 

(13) Abi saamiseks peab abitaotleja esitama taotluse riiklikule makseasutusele (PRIA) 
ja märkima selles ära rühma äriteabe, kogu teabe, mis on vajalik selle 
tõendamiseks, et rühm on abikõlblik, kavandatud tegevuse kirjelduse ja taotletava 
abi summa. 

(14) Abi suhtes kohaldatakse järgmisi ülemmäärasid: 
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Toetuse maksimaalne määr, %  

müügitulule 
suurusega kuni 
1 miljon eurot 

Müügitulu osale, mis 
ületab 1 miljoni eurot 

Toetuse 
maksimaalne 
suurus kokku 

(eurodes) 

1. ja 2. aastal arvates 
rühma tunnustamist  

10 5 100 000 

3. aastal arvates 
rühma tunnustamist 

8 4 95 000 

4. aastal arvates 
rühma tunnustamist 

6 3 90 000 

5. aastal arvates 
rühma tunnustamist 

4 2 85 000 

 

(15) Abi maksimaalne summa ühele tootjarühmale on 470 000 eurot. 

(16) Eesti ametiasutused on kinnitanud, et tootjarühma raames sõlmitud kokkulepped, 
tehtud otsused ja kooskõlastatud tavad vastavad konkurentsiõiguse asjaomastele 
sätetele, eelkõige Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitele 101 ja 102. 

(17) Eesti ametiasutused on kinnitanud, et abi ei anta a) tootjaorganisatsioonidele, 
üksustele või asutustele, nagu äriühingud või kooperatiivid, kelle eesmärk on ühe 
või mitme metsandusettevõtte haldamine ning kes seetõttu on käsitatavad 
üksiktootjatena; või b) muudele metsaühistutele, kes täidavad selliseid ülesandeid 
nagu vastastikune abi ja metsanduse majandamisteenused oma liikmete 
ettevõtetes, ilma et nad oleksid kaasatud ühisesse toodangu turunõuetele 
kohandamisse. 

(18) Eesti ametiasutused on selgitanud, et abi ei anta vahetult tootjatele, vaid ainult 
tootjarühmadele. 

2.8. Kumulatsioon 

(19) Eesti ametiasutused on kinnitanud, et kõnealust abi ei või kumuleerida muude 
toetustega, mida saadakse muudest kohalikest, piirkondlikest, riiklikest või liidu 
abikavadest samade abikõlblike kulude katmiseks. 

2.9. Muud siduvad kohustused 

(20) Eesti ametiasutused on kinnitanud, et seda toetust ei kohaldata ettevõtjate suhtes, 
kes on raskustes olevad ettevõtjad vastavalt Euroopa Liidu suunistele riigiabi 
kohta põllumajandus- ja metsandussektoris ning maapiirkondades aastateks 
2014–2020 (edaspidi „suunised”),1 punkti 35 alapunkt 15. 

                                                 
1  ELT C 204, 1.7.2014, lk 1, muudetud komisjoni teatisega, millega muudetakse Euroopa Liidu 

suuniseid riigiabi kohta põllumajandus- ja metsandussektoris ning maapiirkondades aastateks 2014–
2020) (ELT C 390, 24.11.2015, lk 5). 
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(21) Eesti ametiasutused on kohustunud 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. 

(22) Eesti ametiasutused on võtnud kohustuse avaldada suuniste punkti 128 kohaselt 
nõutava teabe tähtajaks, mis on sätestatud suuniste punktis 131. Eesti 
ametiasutused on otsustanud üksikabi andmise teadete avaldamise suhtes 
kasutada suuniste punktis 130 kirjeldatud erandit. 

3. HINNANG 

3.1. Abi olemasolu – ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 1 kohaldamine 

(23) 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. 

(24) Kõnealune abikava annab eelise selle kaudu toetuse saajatele. See tugevdab nende 
positsiooni võimaldades valitud tootjatel vabaneda riigi ja EAFRD vahendite abil 
ühest osast tootjarühma asutamiskuludest, mida nad tavaliselt peaksid ise 
kandma. Vastavalt Euroopa Kohtu praktikale osutab konkurentsi moonutamise 
ohule juba ainuüksi asjaolu, et ettevõtja konkurentsivõime tugevneb võrreldes 
konkureerivate ettevõtjatega tänu majanduseelisele, mida ta ei oleks saanud oma 
tavapärase majandustegevuse käigus2. 

(25) Vastavalt Euroopa Kohtu pretsedendiõigusele näib ettevõtjale antav abi 
kahjustavat liikmesriikidevahelist kaubandust, kui kõnealune ettevõtja tegutseb 
ELi-sisesele kaubandusele avatud turul3. Teatatud abi saajad tegutsevad 
metsandussektoris, milles toimub ELi-sisene kaubandus4. Asjaomane 
majandusharu on EL tasandil konkurentsile avatud ja seetõttu tundlik iga meetme 
suhtes, mida antakse ühes või mitmes liikmesriigis. Seepärast võib kõnealune 
kava moonutada konkurentsi ja kahjustada liikmesriikidevahelist kaubandust. 

(26) Eespool öeldut 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 asutamislepingus ettenähtud 
erandi alla. 

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

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

Euroopa Ühenduste Komisjon (ECLI:EU:C:1988:391). 
4  Eurostati andmetel eksportis Eesti 2014. aastal 2 998 460 m³ ja importis 240 200 m³ ümarpuitu, 

küttepuid ja muid põhilisi puidutooteid. 
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3.2. Abi seaduslikkus – ELi toimimise lepingu artikli 108 lõike 3 kohaldamine 

(27) Komisjonile teatati abikavast 12. novembril 2015. Seda kava ei ole varem 
rakendatud. Seega on Eesti täitnud ELi toimimise lepingu artikli 108 lõikes 3 
sätestatud kohustuse. 

3.3. Abi kokkusobivus siseturuga 

3.3.1. ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 punkti c kohaldamine 

(28) ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 punktis c on sätestatud, et siseturuga 
kokkusobivaks võib pidada abi teatava majandustegevuse või teatavate 
majanduspiirkondade arengu soodustamiseks, kui see abi ei kahjusta 
kaubandustingimusi sellisel määral, mis oleks vastuolus ühiste huvidega. 

(29) Selleks et erand oleks kohaldatav, peab riigiabi vastama riigiabi käsitlevate liidu 
asjakohaste õigusaktide nõuetele. 

(30) Metsandussektorile EAFRDst kaasrahastatava abi puhul kohaldatakse suuniseid. 

(31) Teatatud abikava suhtes kohaldatakse kõnealuste suuniste II osa jagu 2.7. 

(32) Suuniste punktist 578 järeldub, et komisjon loeb metsandussektoris 
tootjarühmadele ja -organisatsioonidele starditoetusena antava riigiabi Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 punkti c kohaselt siseturuga 
kokkusobivaks, kui see vastab suunistes sätestatud üldistele 
hindamispõhimõtetele ning suuniste II osa 2. peatüki jaos 2.7 sätestatud 
konkreetsetele nõuetele. 

3.3.2. Suuniste II osa jaos 2.7 sätestatud tingimused 

(33) Suuniste punktis 579 on märgitud, et ainult selline tootjarühm, kes on ametlikult 
tunnustatud asjaomase liikmesriigi pädeva asutuse poolt tootjarühma esitatud 
äriplaani alusel, võib olla abikõlblik, ning et abi antakse tingimusel, et liikmesriik 
on kohustatud kontrollima, kas äriplaani eesmärgid on saavutatud viie aasta 
jooksul alates tootjarühma tunnustamisest. Põhjendustest 7, 11 ja 12 ilmneb, et 
see nõue on täidetud. 

(34) Suuniste punktis 580 on nõutud, et tootjarühma raames sõlmitud kokkulepped, 
tehtud otsused ja kooskõlastatud tavad vastaksid konkurentsiõiguse asjaomastele 
sätetele, eelkõige Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitele 101 ja 102. Eesti 
ametiasutused on kinnitanud, et seda nõuet on järgitud (vt põhjendus 16), 

(35) Suuniste punktis 581 on täpsustatud, et abi ei anta a) tootjaorganisatsioonidele, 
üksustele või asutustele, nagu äriühingud või kooperatiivid, kelle eesmärk on ühe 
või mitme metsandusettevõtte haldamine ning kes seetõttu on käsitatavad 
üksiktootjatena; või b) muudele metsaühistutele, kes täidavad selliseid ülesandeid 
nagu vastastikune abi ja metsanduse majandamisteenused oma liikmete 
ettevõtetes, ilma et nad oleksid kaasatud ühisesse toodangu turunõuetele 
kohandamisse. Eesti ametiasutused on kinnitanud, et seda nõuet on järgitud (vt 
põhjendus 17), 



6 

(36) Suuniste punktiga 582 on abi piiratud tootjarühmadega, kes on VKEd. Eesti 
ametiasutused on kinnitanud, et abikava on piiratud VKEdega (vt põhjendus 8); 
seega on see nõue täidetud. 

(37) Suuniste punktis 583 on sätestatud alternatiiv, et abi tootjarühmadele andmise 
asemel on lubatud anda abi otse tootjatele. Eesti ametiasutused on täpsustanud, et 
teatatud abikava raames antakse abi üksnes tootjarühmadele (vt põhjendus 18). 

(38) Suuniste punktis 585 on sätestatud, et kui abi antakse maaelu arengu programmi 
osana, arvutatakse see tootjarühma turustatud toodangu keskmise väärtuse alusel, 
ja et abi tuleb maksta kindlate iga-aastaste osasummadena mitte kauem kui viie 
aasta jooksul, alates kuupäevast, mil pädev asutus tunnustas tootjarühma tema 
äriplaani alusel. Lisaks sellele peab abi olema kahanev. Vastavalt Eesti 
ametiasutuste esitatud teabele on need nõuded täidetud (vt põhjendused 11 ja 14).  

(39) Suuniste punktis 586 on nõutud, et abi viimane osa makstakse välja alles pärast 
seda, kui on kontrollitud, et äriplaan on nõuetekohaselt rakendatud. Eesti 
ametiasutuste esitatud teabest ilmneb, et see nõue on täidetud (vt põhjendus 12). 

(40) Suuniste punktiga 588 on abi kogusumma piiratud 500 000 euroga. Eesti 
ametiasutuste esitatud teabest ilmneb, et see nõue on täidetud (vt põhjendus 15). 

(41) Eespool kirjeldatu põhjal järeldab komisjon, et suuniste II osa jaos 2.7 loetletud 
tingimused on täidetud. 

3.3.3. Üldised hindamispõhimõtted 

(42) Vastavalt suuniste punktidele 38, 42 ja 578 kohaldatakse ühiseid 
hindamispõhimõtteid sellise abi suhtes, mida antakse vastavalt ELi toimimise 
lepingu artikli 107 lõike 3 punktile c. 

(43) Nagu öeldud põhjenduses 3, on kõnealuse teatatud abikava eesmärk toetada 
metsandussektori tootjarühmade asutamiskulusid. Teatatud abikava aitab kaasa 
ühise eesmärgi saavutamisele kooskõlas suuniste punktidega 43 ja 44. Teatatud 
abikava kasutatakse ainult koostoimes Eesti maaelu arengukava meetme 9.1 
kaasrahastamisega EAFRD vahenditest. Kooskõlas suuniste punktiga 46 on 
komisjon seepärast seisukohal, et selline abi on kooskõlas maaelu arengu 
eesmärkidega ja aitab kaasa nende saavutamisele. 

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

(45) Kuna teatatud abikava vastab suuniste II osa jaos 2.7 sätestatud eritingimustele (vt 
põhjendus 41), on komisjon kooskõlas suuniste punktidega 55 ja 57 arvamusel, et 
abi on vajalik ja et see on sobiv vahend ühist huvi pakkuva eesmärgi 
saavutamiseks. 

(46) Vastavalt suuniste punktidele 70 ja 71 ei tohi projekti alustada enne abitaotluse 
esitamist ning see taotlus peab sisaldama vähemalt taotleja nime, suurust, 
toetatava tegevuse kirjeldust koos kuupäevade ja abi saava tegevuse teostamiseks 
vajaliku summa ja abikõlblike kuludega. Põhjendusest 13 ilmneb, et see nõue on 
täidetud. 



7 

(47) Nagu eespool kirjeldatud (vt põhjendused 38 ja 40), on abikõlblikud kulud ja 
maksimaalne abisumma kooskõlas suuniste II osa jaoga 2.7 ning seega kooskõlas 
suuniste punktiga 84. Selle põhjal loetakse proportsionaalsuse kriteeriumid 
täidetuks. 

(48) Kuna käesolev abikava vastab suuniste II osa jaos 2.7 sätestatud tingimustele (vt 
põhjendus 41) ega ületa maksimaalset abisummat (vt põhjendus 40), leiab 
komisjon kooskõlas suuniste punktiga 113, et negatiivne mõju konkurentsile ja 
kaubandusele on minimaalne. 

(49) Suuniste punktides 128–132 on sätestatud suuniste kohased läbipaistvusnõuded. 
Eesti on võtnud kohustuse järgida kõnealuseid nõudeid (vt põhjendus 22). 

3.3.4. Muud siduvad kohustused 

(50) Komisjon märgib, et raskustes olevad ettevõtjad on kooskõlas suuniste punktiga 
26 võimalike toetusesaajate hulgast välja jäetud (vt põhjendus 20) ning et 
kooskõlas suuniste punktiga 27 katkestab Eesti teatatud toetuse maksmise, kui 
toetusesaaja käsutuses on varem ebaseaduslikult saadud abi, mis on komisjoni 
otsusega kuulutatud ühisturuga kokkusobimatuks (vt põhjendus 21). 

3.3.5. Abikava kestus 

(51) Suuniste punkti 719 kohaselt lubab komisjon ainult piiratud kestusega abikavasid. 
Sellised abikavad, mis hõlmavad riigiabimeetmeid, mida saab kaasfinantseerida 
ka EAFRD vahenditest nõukogu määruse (EL) nr 1305/20135 kohaselt, peaksid 
kehtima üksnes programmitöö perioodil 2014–2020. Vastavalt määruse (EL) 
nr 1303/20136 artikli 65 lõikele 2 on kulutused abikõlblikud EAFRD toetuse 
saamiseks, kui makseasutus maksab asjaomase toetuse välja enne 31. detsembrit 
2023. Teatatud abikava kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2023 (vt põhjendus 5) 
ja seepärast võib selle lugeda vastavaks kulude abikõlblikkuse nõuetele 
programmitöö perioodil 2014–2020. 

4. KOKKUVÕTE 

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

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. 

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 käesolevat kirja käsitleva teate 
saatmisest. Kui komisjon ei ole nimetatud tähtajaks põhjendatud taotlust saanud, 

                                                 
5  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). 

6  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1303/2013, millega 
kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, 
Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, 
nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 
1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320).  
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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. 

Teie taotlus tuleks saata elektrooniliselt, turvatud e-posti süsteemi Public Key 
Infrastructure (PKI) kaudu vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 794/20047 artikli 3 
lõikele 3 järgmisele aadressile: agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu. 

Komisjoni nimel 

 

komisjoni liige 
Phil HOGAN 

 

 

 

                                                 
7  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 
(EÜT L 140, 30.4.2004, lk 1).  
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