
Keskkonnakaitseks antavat riigiabi käsitlevate suuniste läbivaatamine
Küsimustik

Nimetatud suunised kehtivad kuni 2007. aasta lõpuni. Suuniste läbivaatamise
ettevalmistamiseks kutsub komisjon kõiki liikmesriike ja teisi huvitatud pooli üles jagama
temaga kehtivate suunistega seotud kogemusi. Komisjon koostas küsimustiku, millele
tagasiside andmisel toetuda. Eriti teretulnud on üksikasjalikud kommentaarid, samuti on
kasulik teave nende valdkondade kohta, kus kehtivaid suuniseid tuleks kitsendada või
laiendada.

Küsimused on üsna avatud, et saada võimalikult palju kasulikke vastuseid ja kommentaare.
Teretulnud on igasugune täiendav teave, mis Teie arvates võiks olla kasulik
keskkonnakaitseks antavat riigiabi käsitlevate suuniste ajakohastamiseks.

Komisjon on vastuste eest ette tänulik.

Vastuste saatmise tähtaeg on 10 oktoober 2005. Vastused tuleb saata Euroopa Komisjonile
eelistatavalt meili teel (COMP-I1@cec.eu.) või postiga aadressil: European Commission, DG
COMP, rue de la Loi 200, 1049 Brussels.



KÜSIMUSTIK

A. Üldküsimused

1. Suuniste reguleerimisala ja kohaldamine

Kehtivate suuniste reguleerimisala on praegu piiratud keskkonnakaitseks antava riigiabiga.
Samas on mitmed valdkonnad keskkonnakaitseks antava abiga seotud ning abi määramise
põhimõtted on seal üldjoontes sarnased. Kas suuniste reguleerimisala tuleks jätta samaks või
tuleks seda laiendada muudesse valdkondadesse?

- Turvalisus ja keskkond: kas reguleerimisala peaks laienema ka sellistesse valdkondadesse
nagu �eraisiku ja keskkonna turvalisus�, �töövõtja turvalisus� ja �töövõtja tervishoid�. Kui
vastus on jaatav, kas lisaks kehtivatele keskkonnakaitseks antava riigiabi eeskirjadele on vaja
täiendavaid eeskirju?

Vastavalt kehtivatele keskkonnakaitseks antava riigiabi eeskirjadele kaetakse riigiabist ka
taotleja enda saaste vähendamiseks tehtavad investeeringud. Komisjon on veendunud, et tuleb
kehtestada selget vajadust üksikasjalikud eeskirjad, mis reguleeriksid riigiabi andmist
äriühingutele keskkonnakaitselisteks investeeringuteks, et toime tulla teiste äriühingute
tekitatud saastega. Vt üksikasjalikumat küsimust B7.

2. Majanduslikult täpsem lähenemisviis

Riigiabi tegevuskavas antakse ülevaade riigiabipoliitikas kasutavast üldisest tasakaalustatuse
kriteeriumist:

1. peab olema kindlaks tehtud täpselt määratletud, ühist huvi pakkuv eesmärk (nt
lähenemine, kasv, tööhõive, keskkond)

2. abivahend peab olema kooskõlas kindlakstehtud, ühist huvi pakkuva eesmärgiga:
� Riigiabi on sobiv poliitiline vahend
� Abimeede mõjub stimuleerivalt
� Abimeede on proportsionaalne probleemiga, mille lahendamiseks see on ette
nähtud

3. konkurentsimoonutused ja mõju kaubandusele on piiratud, nii et abimeede ei ole
kokkuvõttes vastuolus ühiste huvidega.

Kuigi kehtivad suunised on juba suurel määral tasakaalustatuse kriteeriumiga kooskõlas,
tuleks keskkonnakaitseks antavat riigiabi käsitlevate suuniste läbivaatamist kasutada selleks,
et kõnealust kriteeriumi selgelt rakendada ja toetuda kavandatavate eeskirjade paremaks
põhjendamiseks majanduslikult täpsemale lähenemisviisile.

Varasematest kogemustest lähtudes soovib komisjon kuulda arvamusi turgudel tuvastatud
probleemide kohta, mis mõjuvad kahjulikult keskkonnakaitsele ja mida saaks lahendada
riigiabi teel. Samuti soovitakse arvamusi muude põhjuste kohta, mida on toodud riigiabi
andmiseks keskkonnakaitse eesmärgil.

Üldisemas plaanis soovib komisjon koguda arvamusi selle kohta, kas kehtivates suunistes
kasutatava lähenemisviisi kohandamist peetakse vajalikuks, s.t konkurentsimoonutuste ja
kaubandusele avaldatava mõju täpsemat määratlemist konkreetse meetme puhul ning



erinevate eeskirjade kasutamise võimalust olenevalt majanduslikest näitajatest (nt turu
ülesehitus, asjaomane turg, abisaaja turuosa jne).

3. Võimalik grupierandi kehtestamine

Nagu on sätestatud riigiabi tegevuskavas, võiks keskkonnakaitseks antavale riigiabile
kehtestada grupierandi.  Millises valdkonnas / millistes valdkondades keskkonnakaitseks
antavale riigiabile võiks sellise grupierandi kehtestada?

4. Põhimõte, et saastaja maksab

Kas tuleks rangemalt rakendada põhimõtet, et saastaja maksab?  See võib tähendada suuniste
rangemat kohaldamist, mille tulemusena eraldatakse saastavatele äriühingutele vähem abi.
Kuidas see mõjutaks näiteks kehtivat maksuerandite süsteemi?

5. Kas kehtivat abimäära tuleks säilitada, suurendada või vähendada?

Üks oluline küsimus on see, kas kehtivate suunistega on võimalik luua stiimuleid sellise
kaitsetaseme saavutamiseks, mis ületab ühenduse nõuded. Kas suuniste erinevates
peatükkides kehtestatud abimäärasid tuleks kogemuste põhjal säilitada, suurendada või
vähendada?

6. Kas väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele ja toetatavatele piirkondadele antava
abi määra suurendamine on õigustatud?

Kehtivate suuniste kohaselt on mitmel juhul väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetele
antava riigiabi määr kuni 10% kõrgem kui teiste äriühingute puhul (punkt 35). Enamasti on
väikese ja keskmise suurusega ettevõtete võimalused turutegevuseks ja teabele juurdepääsuks
ning võib-olla ka riskikapitali kasutamiseks piiratud, seega on küsitav kas väikese ja keskmise
suurusega ettevõtetele antaval 10% suuremal riigiabil on keskkonnale positiivne mõju või
mitte.

Sama küsimuse võib esitada ka toetatavatele piirkondadele antava täiendava riigiabi kohta,
mis sisaldab sarnast soodustust (punkt 33�34), mida saab liita toetuse väikese ja keskmise
suurusega ettevõtete soodustusega. Kas soodustusel on positiivne mõju? Kas soodustuse
andmist peaks ka edaspidi lubama?

7. Keskkonnakaitsealase uuendustegevuse võimalik toetamine

Riigiabi tegevuskavas märgitakse, et komisjon püüab kooskõlas keskkonnatehnoloogiate
tegevuskavaga (ETAP) ergutada keskkonnasäästlikku uuendustegevust ja tootlikkuse
parandamist ökotõhususe teel.

Riigiabi keskkonnakaitse investeeringuteks võib äriühingutele anda investeeringute puhul,
mis võimaldavad vähendada saastamist suuremas ulatuses, kui ühenduse normid ette näevad.



Ühenduse normide kehtestamisel on sageli lähtutud parimatest olemasolevatest tehnilistest
võimalustest, seega võiks keskkonnakaitse investeeringuteks antav abi ergutada äriühinguid
kaasama tootmisprotsessi keskkonnasäästlikke uuendusi. Kehtivate eeskirjade kohaselt ei ole
ette nähtud abi investeeringuteks või tegevusabi uute ning vähem saastavate toodete jaoks,
mis asendavad rohkem saastavaid tavatooteid.

Kui abi antakse tegevuseks, mis ületab praegust tehnika arengutaset, võib seda teatud juhtudel
käsitleda riigiabina uute tehnoloogiate rakendamiseks. Keskkonnakaitseks antav riigiabi on
asjaomasest tehnoloogiast olenevalt sageli seotud uuendustegevusega. Millises valdkonnas
oleks Teie arvates oluline/ühisturuga kokkusobiv keskkonnasäästlikku uuendustegevust
toetada? Milliseid eeskirju on selleks vaja?
(Näiteks: finantssoodustused, energiakasutuse tõhusus, energiasäästlikkus, muud?)

8. Eraldi teatamise nõude määr

Kas tuleks läbi vaadata punktis 76 toodud määrad, mille kohaselt tuleb teatavate juhtumite
korral abist eraldi teatada? Kas juhtumi liigist sõltuvalt peaksid piirmäärad olema erinevad?

B. Kehtivate suuniste teatavad peatükid

9. Investeeringuteks suunatud riigiabi

Kas VKEdele tohib kolme aasta jooksul pärast ühenduse uute normide vastuvõtmist eraldada
üleminekuaja investeerimisabi, mille summa võib ulatuda kuni 15%ni abikõlblikest kuludest?
Tavaliselt ei anta riigiabi ühenduse normide täitmiseks, kuid ühenduse normidest kõrgema
keskkonnakaitse taseme saavutamiseks antav riigiabi võib moodustada kuni 30%
abikõlblikest kuludest. Kas VKEdele antav üleminekuaja investeerimisabi, mis moodustab
kuni 15% abikõlblikest kuludest, on tõhus? Kas seda määra peaks vähendama või
suurendama?

Riigiabi määr taastuva energia kasutamiseks ja energia koostootmiseks võib olla kuni 40%
abikõlblikest kuludest, erijuhtumite puhul võib see määr olla ka 100%. Milline taastuva
energia valdkond on teie arvates kõige uuenduslikum/milline on kõige vähem turuküps, mis
võiks õigustada nii kõrget riigiabi määra?  Kas Teie arvates on 100%ne määr õigustatud? Kas
seda peaks alandama?

Kas abikõlblike kulude selgem/rangem määratlemine võimaldaks probleeme vältida?

Kas saastatud tööstuskruntide kasutamiskõlblikuks muutmise puhul on õigustatud riigiabi
määr, mis katab 100% abikõlblikest kuludest? Kas abi 15%-line määr töö maksumusest on
õigustatud? On see määr liialt kõrge/madal?

Ümberpaigutamise eeskirjade rakendusala on piiratud ning hõlmab ainult pinnase kaitset. Kas
rakendusala tuleks kitsendada või laiendada, näiteks kaasata linnade keskkonnaturvalisuse
valdkond?

Kas riigiabi ühenduse normidest kõrgemate riiklike normide täitmiseks on õigustatud?



Tehnosiirde kulude katmiseks antav riigiabi: kas kolm kehtivat kriteeriumi vastavad
tegelikule turuolukorrale või peaks neid muutma?

Nagu eespool juba mainitud (punkt A.1), on komisjon veendunud, et tuleb kehtestada selget
vajadust üksikasjalikud eeskirjad, mis reguleeriksid riigiabi andmist äriühingutele
keskkonnakaitselisteks investeeringuteks, et toime tulla teiste äriühingute tekitatud saastega.
See hõlmab mitmeid olukordi, näiteks investeeringuteks suunatud riigiabi jäätmetöötlusesse
või taaskasutusvõimsuse tõstmiseks, investeeringud transpordi infrastruktuuri (näiteks
torujuhtme ehitamiseks), investeeringud tootmisvõimsuse suurendamiseks, et asendada
tavatooted keskkonnsõbralike toodetega. Uued eeskirjad peavad muu hulgas tagama, et
järgitakse põhimõtet, et saastaja maksab ning, et tegelikud keskkonnakaitselised tulemused
saavutatakse. Milliseid eeskirju oleks vaja ning kui suur võiks olla osutatud riigiabi?

Abikõlblike kulude arvutamine, arvestades viie aasta puhaskasumit, on mõnel juhul äärmiselt
keeruline. Kas arvutamise põhimõtet oleks vaja lihtsustada/ on see võimalik (võib-olla peaks
piirduma vaid teatavate juhtumite ja teatud mahtudega)?

10. Tegevuskulud � jäätmekäitlus, energiasäästlikkus, taastuvenergeetika, soojuse ja
elektri koostootmine ning maksude vähendamine/maksudest vabastamine

Kas tegevuskulude katmiseks antava riigiabi eeskirjad peaksid hõlmama ka jäätmekäitlust,
energiasäästlikkust, taastuvenergeetikat, soojuse ja elektri koostootmist ning maksude
vähendamist/maksudest vabastamist, kas eeskirjade rakendusala tuleks kitsendada või muuta?

Kas kahaneva ja püsiva tegevusabi määrad (punktid 45�46) ning abi osutamise viieaastane
periood on sobivad?

Kas maksusoodustuste/ maksudest vabastamise eeskirju tuleks muuta, et tagada õiglane
konkurents erinevates liikmesriikides nimetatud riigiabi saavate ettevõtjate vahel?

Kas tegevuskuludeks antava riigiabi korduva taotlemise eeskirjad on piisavalt selged ja
hõlmavad kõiki taastuvenergeetikale antava riigiabi liike? Kas taastuvate energiaallikate
kasutamiseks antav riigiabi 0,05 eurot/kWh on piisav (3. valikuvõimalus)? Kas selle
piirmääraga seoses on vastu võetud mõni otsus? Kui vastus on eitav, kas see valikuvõimalus
tuleks säilitada? Kas soojuse ja elektri koostootmisele antava riigiabi eeskirjade rakendusala
on liialt kitsas või liialt lai? Kas need eeskirjad vastavad ühenduse viimastele seadusandlikele
algatustele?


