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ÕIGUSLIK TEADE 

  
Käesoleva dokumendi eesmärk on konsulteerida liikmesriikide ekspertide ja huvitatud 
kolmandate isikutega. Tegemist on konkurentsi peadirektoraadi talituste koostatud 
töödokumendiga, mis ei pruugi kajastada Euroopa Komisjoni seisukohta. 
Euroopa Komisjon ega ükski tema nimel tegutsev isik ei vastuta käesolevas dokumendis 
sisalduva teabe kasutamise eest. Käesoleva dokumendi sisule tuginedes ei saa esitada mingeid 
nõudmisi. 



 

ET 2   ET 

SELETUSKIRI 

1) Ettepaneku taust ja eesmärgid 

Nõukogu 7. mai 1998. aasta määruses (EÜ) nr 994/98 (milles käsitletakse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingu artiklite 92 ja 93 kohaldamist teatavate horisontaalse riigiabi liikide suhtes)1, 
on antud komisjonile tõhusa järelevalve tagamiseks ja haldamise lihtsustamiseks, ilma et see 
nõrgestaks tema teostatavat järelevalvet, võimalus teatada määruste kaudu, et teatavad abi 
liigid sobivad kokku ühisturuga ning nende suhtes ei kohaldata seega artikli 88 lõikes 3 
sätestatud menetlust. Nendeks liikideks on vähese tähtsusega abi2, abi väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõttetele, abi uurimis- ja arendustegevusele, keskkonnakaitsele, tööhõivele ja 
koolitusele ning abi, mis on kooskõlas kaardiga, mis komisjon on kinnitatud iga liikmesriigi 
puhul piirkondliku abi andmiseks. 

2005. aasta juunis avaldatud riigiabi tegevuskava3 raames algatas komisjon konsultatsioonid 
huvitatud kolmandate isikutega4 ning tutvustas riigiabireformi kava, mis viiakse ellu 2005.-
2009. aastal tihedas koostöös liikmesriikide ja kõigi sidusrühmadega.  

Tegevuskavas teatas komisjon ka, et kaalub nõukogu määruse nr 994/98 reguleerimisala 
laiendamist, mis võimaldaks komisjonil loobuda teatamiskohustusest ka muude riigiabide, 
näiteks kultuuri edendamiseks ning kultuuripärandi säilitamiseks antava abi puhul. Käesoleva 
võimaldamismääruse reguleerimisala laiendamise vajadusele viidatakse hindamisaruandes, 
mille komisjon peab vastavalt nimetatud määruse artiklile esitama 5 iga viie aasta järel 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule5. Aruandes märgitakse ka, et praeguste 
grupierandimääruste reguleerimisala on vaja laiendada selleks, et piirata veelgi 
teatamiskohustust, jälgides samal ajal, et nimetatud määrused reguleeriksid ainult neid 
abiliike, mille puhul puuduvad tõsised konkurentsiprobleemid.  

Riigiabi kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks 

Käesoleva nõukogu määruse nr 994/98 alusel on komisjonil õigus võtta erandimäärus vastu 
kõikide riigiabide kohta, mis eraldatakse VKEdele. Sellest lähtuvalt võib komisjon loobuda 
teatamiskohustusest kultuuri edendamise ja kultuuripärandi säilitamise eesmärgil VKEdele 
antud riigiabi puhul. Sellise erandimääruse tegelik kasu jääks aga piiratuks, kuna riigiabi 
saajateks on enamasti suurettevõtted, eriti filmi- ja audiovisuaalsektoris. See tekitaks nii 
komisjonile kui ka liikmesriikidele ühetaoliste ning piiratud eelarvega juhtude käsitlemisel 
olulise lisakoormuse. Nimelt võivad ka suurettevõtted teostada teatavaid väikeseid projekte 
(isiklikud, tugeva kultuurisuunitlusega, väikese eelarvega filmid), kuid see ei õigusta 
komisjoni vahendite olulist kulutamist nende kontrollimiseks. Riigiabiteatiste käsitlemisest 
saadud kogemuse põhjal leiab komisjon, et nende kavade suhtes peaks olema teatavatel 

                                                 
1 EÜT L 142, 14.5.1998, lk 1–4. 
2 Teatamiskohustusest loobumise võimalus on nähtud ette määruse (EÜ) nr 994/98 artikliga 2. 
3 Eur-Lexi veebileht: 
 http://europa.eu.int/eur-

lex/lex/Result.do?code=52005DC0107&Submit=Search&RechType=RECH_celex&_submit=Search 
4 Riigiabikava üle konsulteerimise tulemuste täpne kokkuvõte asub konkurentsi peadirektoraadi 

veebilehel http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/action_plan/consult/saap.pdf. 
5 Komisjon koostas aruande liikmesriikide ja EFTA-riikide kogemusi kirjeldavate küsimustike ning 

liikmesriikide pädevate ametiasutustega 27. juunil 2006 toimunud mitmepoolse kohtumise järelduste 
põhjal. Aruanne edastati riigiabi nõuandekomiteele xx.xx.2006. 

http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/action_plan/consult/saap.pdf
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tingimustel võimalik teatamiskohustusest loobuda ning selleks tuleks vastavalt muuta 
nõukogu määrust nr 994/98. 

Riigiabi loodusõnnetuste puhul 

Eespool nimetatud põhjustel antakse komisjonile määruses nr 994/98 õigus loobuda 
teatamiskohustusest ka riigiabi puhul, mis eraldatakse loodusõnnetuse tagajärjel VKEdele, 
kuid seda ei võimaldata suurettevõtetele. 

Viimastel aastatel on liikmesriigid pidanud andma finantsabi Euroopas toimunud võimsate 
üleujutuste tõttu. Sellised olukorrad nõuavad liikmesriikide kiiret tegutsemist abi 
heakskiitmisel ja väljamaksmisel asjaomastele ettevõtetele. Eelteatise saatmise kohustus 
suurendab esiteks märkimisväärselt nii komisjoni talituste kui ka liikmesriikide 
halduskoormust ning seab teiseks paratamatult ajapiirangud abi väljamaksmiseks 
asjaomastele ettevõtetele. Teatiste käsitlemisest saadud kogemused aga näitavad, et tõsiste 
konkurentsimoonutuste risk on üsna väike.  

Üldiselt on suurettevõtetele antava abi puhul konkurentsimoonutuse oht küll suurem ning neil 
ei teki loodusõnnetuse tagajärjel üldiselt nii tõsiseid finantsraskusi kui VKEdel, kuid kui abi 
on selgelt määratletud ja piirdub loodusõnnetuse tagajärjel tekkinud materiaalsete kahjude 
hüvitamisega ning kahjusummat kontrollib sõltumatu üksus, näib teavitamiskohustuse 
kohaldamisest loobumine põhjendatud. Seega tuleks nõukogu määrust nr 994/98 muuta nii, et 
see hõlmaks ka kõnealust riigiabi liiki. 

Riigiabi põllumajanduses 

EÜ asutamislepingu artiklis 36 nähakse ette, et konkurentsieeskirju kohaldatakse 
põllumajandussaaduste (mida nimetatakse ka I lisa toodeteks) tootmise ja nendega kauplemise 
suhtes ainult nõukogu määratud ulatuses. Erinevalt muudest sektoritest ei tulene komisjoni 
õigus kontrollida põllumajanduses antavat riigiabi seega otseselt asutamislepingust, vaid 
asutamislepingu artikli 37 alusel vastuvõetud nõukogu õigusaktidest ning on allutatud 
piirangutele, mida nõukogul on õigus seada. Tegelikkuses nähakse kõikides ühist 
turukorraldust käsitlevates määrustes ette, et kõnealuste toodete suhtes kohaldatakse 
asutamislepingu artiklites 87–89 sätestatud riigiabieeskirju. Seepärast on kohane kohaldada 
põllumajanduses samu menetluseeskirju kui muudes sektorites.  

Nõukogu määruse nr 994/98 alusel on komisjonil õigus loobuda teatamiskohustusest ka 
põllumajandussaaduste tootmise, töötlemise ja turustamisega tegelevatele väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtetele eraldatava riigiabi puhul (nagu need on määratletud 
komisjoni 23. detsembri 2003. aasta määruses (EÜ) nr 1/2004, mis on praegu 
läbivaatamisel6). Määrus 1/2004 ei hõlma siiski ettevõtteid, mis on suuremad kui väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtted. Kogemused näitavad, et komisjon saab väga palju VKEdest 
suuremate ettevõtete (keda ei ole teatamiskohustusest vabastatud) saadetud põllumajandusliku 
riigiabi teateid, kus abisumma on üsna väike. Seega tuleks nõukogu määrust nr 994/98 muuta 
nii, et see hõlmaks ka kõnealust riigiabi liiki. 

Sotsiaalabi transpordisektoris 

                                                 
6 ELT L 1, 3.1.2004, lk 1. 
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Asutamislepingu artikli 87 lõike 2 punktis a peetakse ühisturuga kokkusobivaks 
üksiktarbijatele antavat sotsiaalabi, kui sellist abi antakse ilma asjassepuutuvate toodete 
päritolul põhineva diskrimineerimiseta. 

Viimase kümne aastaga on märkimisväärselt suurenenud komisjonile saadetud teatiste arv 
transpordisektoris antava sotsiaalabi kohta ning see on tõstnud komisjoni talituste ja 
liikmesriikide halduskoormust. Toetudes aga transpordisektoris antava sotsiaalabi7 
käsitlemisel saadud kogemustele märgib komisjon, et juhul kui toodete või teenuste päritolu 
või abi saavate tarbijakategooriate valimise puhul peetakse kinni mittediskrimineerimise 
põhimõttest, ei tekita need kavad eriti probleeme. Seepärast leiab komisjon, et teatavatel 
tingimustel tuleks nimetatud abi puhul loobuda teatamiskohustusest, sealhulgas suurettevõtete 
puhul, ning et selleks tuleks vastavalt muuta määrust (EÜ) nr 994/98. 

Läbipaistvussätted 

Riigiabi tegevuskavas teatas komisjon kavatsusest suurendada riigiabi valdkonna 
läbipaistvust, vältides samas kasutuid halduskulutusi ning tagades nende juhtumite tõhusa 
kontrolli, mis kujutavad konkurentsi moonutamise seisukohast suurimat ohtu. 
Võimaldamismääruse hindamisaruandest nähtub, et ka liikmesriigid soovivad vältida 
olukorda, kus erandimääruste vastuvõtmisest tekivad ülemäärased halduskulud.  

Määruse nr 994/98 artikli 3 lõikes 2 sätestatakse järgmist: „selliste määrustega vabastatud 
abisüsteemide rakendamisel või süsteemiväliste üksiktoetuste andmisel edastavad 
liikmesriigid komisjonile selliste abisüsteemide või vabastatud abisüsteemide väliste 
üksiktoetuste kohta kokkuvõtliku teabe Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamiseks“.  

1998. aastal, kui määrus nr 994/98 vastu võeti, peeti kõige kohasemaks avaldada kõnealused 
kokkuvõtted EÜTs. Võttes aga arvesse pärast laienemisi lisandunud uute keelte suurt arvu 
ning uute elektrooniliste sidevahendite väljaarendamist, on komisjon arvamusel, et 
kokkuvõtete avaldamine komisjoni veebilehel aitaks suurendada läbipaistvust ja lühendada 
avaldamistähtaegu ning vähendaks halduskoormust. Kolmandatel isikutel, sealhulgas 
ettevõtetel, on kergem vaadata riigiabiga seotud teavet ELT asemel komisjoni veebilehelt. 

Eespool nimetatud kokkuvõtete avaldamise kohustus ELTs tuleks seega asendada 
kohustusega avaldada need komisjoni veebilehel. 

Järelevalvesätted 

                                                 
7 Komisjoni 29. juuli 1998. aasta otsused Kanaari saarte (N387/1998) ja Baleaaride (N386/1998) elanike 

lennutranspordihüvitiste kohta.  
Komisjoni otsus, 17.8.1998, Madeira ühenduse kohta Portugali muude piirkondadega (N414/1998). 
Komisjoni otsus, 3.9.1999, Sitsiilia väiksemaid saari teenindavate liinide kohta (N 399/1999).  
Komisjoni 1. märtsi 2000. aasta otsused ühelt poolt Marseille’ ja Nizza ning teiselt poolt Ajaccio, 
Bastia, Calvi ja Figari vahel ühenduse pidamise kohta (N24/2000). Komisjoni 2. märtsi 2001. aasta 
otsused ühenduse pidamise kohta Ajaccio ja Bastia ning Montpellier’ vahel (N 638/2000) ning Ajaccio, 
Bastia, Calvi ja Figari ning Lyoni vahel (N 639/2000). Komisjoni otsus, 20.10.2004, Guadeloupe’i ja 
Prantsusmaa vahel ühenduse pidamise kohta (N 607/04). Sotsiaalabi Réunionile (385/04). Komisjoni 
otsus, 13.9.2006 – Prantsusmaa – Martinique'i ja Prantsusmaa vaheliste lennuliinide teatavaid 
reisijarühmi käsitleva sotsiaalse abikava N 516/2004 muutmise kohta (N 223/2006). Komisjoni otsus, 
2.7.2002, juhtumis N 781/2002 – Prantsusmaa – Individuaalsed sotsiaalabi kavad laevaühenduse 
pidamiseks Korsikaga. 
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Määruse nr 994/98 artikli 3 lõikes 3 sätestatakse järgmist: „Liikmesriigid registreerivad ja 
koondavad kogu teabe, mis käsitleb grupierandite kohaldamist. Kui komisjonil on teavet, 
mille põhjal on alust kahelda erandimääruse kohaldamise nõuetekohasuses, edastavad 
liikmesriigid komisjonile kogu teabe, mida see peab vajalikuks, et hinnata antud abi vastavust 
nimetatud määrusele“.  

Nagu on sätestatud riigiabi tegevuskavas, soovib komisjon erandimääruste reguleerimisala 
oluliselt laiendada ning vähendada seeläbi teatisi saatvate liikmesriikide halduskoormust. 
Abidest teatamata jätmine toob teisalt kaasa olukorra, kus komisjonil puudub enne abi 
väljamaksmist selle kohta ülevaade. Seepärast peaks komisjonil olema võimalik teostada 
proportsionaalset, kuid tõhusat järelkontrolli, et veenduda ühenduse õiguse asjakohaste sätete 
tegelikus järgimises. Kontrolle peaks saama teha erandimäärusega hõlmatud eri 
tegevusvaldkondades ka pisteliselt. Kontrollide tõhususe nimel peaks komisjonil olema 
võimalik taotleda liikmesriikidelt teavet teatava abi kokkusobivuse kohta ilma, et tal peaks 
olema eelnevaid tõendeid, mis annavad alust kahelda määruse ebaõiges rakendamises.  

Komisjon leiab seega, et eespool nimetatud artikli 3 lõiget 3 tuleks vastavalt muuta. 

Määruse nr 994/98 artikli 3 lõikes 4 sätestatakse järgmist: „Järgides komisjoni konkreetseid 
nõudeid, esitavad liikmesriigid vähemalt kord aastas komisjonile aruande grupierandite 
kohaldamise kohta, soovitavalt elektroonilises vormis“. Võttes arvesse uute elektrooniliste 
sidevahendite väljaarendamist, leiab komisjon, et elektrooniline edastamine on nüüdsest kõige 
kiirem ja tõhusam aruande saatmise viis. 

Võimaluse asemel saata aruanne elektrooniliselt vastavalt komisjoni kehtestatud menetlusele 
tuleks liikmesriikidele kehtestada kohustus saata nimetatud aruanne elektrooniliselt. 

Sätted erandimääruste vastuvõtmise kohta komisjonis 

Vastavalt määruse nr 994/98 artiklile 8 peab komisjon enne erandimääruse vastuvõtmist: 

- konsulteerima riigiabi nõuandekomiteega määruse eelnõu üle; 

- eelnõu avaldama, et anda kolmandatele isikutele võimalus esitada märkusi perioodi vältel, 
mis ei ole lühem kui üks kuu; 

- konsulteerima määruse eelnõu üle riigiabi nõuandekomiteega teist korda. 

Konsulteerimine toimub koosoleku vormis kõige varem kaks kuud pärast dokumentide 
saatmist liikmesriikidele. Seda tähtaega võib vähendada teise konsultatsiooni, kiireloomulistel 
juhtude või määruse kehtivusaja pikendamise puhul.  

. Riigiabi tegevuskavas avaldas komisjon muu hulgas soovi vähendada bürokraatiat ja 
teatatavate abide hulka ning kiirendada otsustusprotsessi. Seepärast on vaja menetlust 
lihtsustada, kuid tagada samal ajal täielik koostöö liikmesriikidega.  

Praeguse määrusega ette nähtud kahe koosoleku korraldamine koos liikmesriikide 
esindajatega nõuab tähtaegade seadmist ja olulist finantskulu.  

Koosolekute korraldamine ei tundu asjakohane kehtivate määruste pikendamisel või selliste 
väiksemate muudatuste tegemisel nagu määruste kohandamine uute õigusaktidega või 
aegunud sätete väljajätmine, kontrollimeetmete ajakohastamine jne. Nimetatud juhtude puhul 
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tehakse ettepanek kaotada koosolek, mida peetakse enne eelnõu avaldamist märkuste 
esitamiseks. Eelnõu avaldamise tulemusel saadud märkuste läbivaatamise järel on vaja 
liikmesriikidega küll konsulteerida, kuid selleks ei pea korraldama koosolekut. Tehakse 
ettepanek asendada koosolek liikmesriikide konsulteerimisega kirja teel. Enamiku 
liikmesriikide taotluse korral tundub koosoleku korraldamine siiski õigustatud.  

Ka uue määruse vastuvõtmise või oluliste muudatuste tegemise korral tuleks eelnõu 
avaldamise eelne esimene koosolek liikmesriikidega kaotada. Pärast eelnõu avaldamist 
saadud märkuste läbivaatamist on liikmesriikidega vaja konsulteerida. Ka tuleks näha ette 
võimalus korraldada uus koosolek, kui seda taotleb enamik liikmesriike. 

Läbipaistvuse suurendamiseks peab komisjon vajalikuks avaldada kõik eelnõud oma 
veebilehel, et anda kõikidele kolmandatele isikutele võimalus esitada kasulikke märkusi. 
Teabe kiirema edastamise nimel tuleks saata eelnõud liikmesriikidele elektrooniliselt. 

2) Kooskõla Euroopa Liidu muude tegevuspõhimõtete ja eesmärkidega 

Käesolev ettepanek on kooskõlas Euroopa Liidu üldeesmärkidega, eelkõige Lissaboni 
strateegia elluviimisega. Ettepanek on osa 2005.–2009. aasta riigiabireformi kavast, mis 
vastab Lissaboni strateegia taaskäivitamise puhul seatud uutele väljakutsetele. Riigiabi 
tegevuskavas esitas komisjon nimetatud riigiabireformi juhtpõhimõtted ning täpsustas, mil 
viisil ta kavatseb EÜ asutamislepingu riigiabieeskirjade kaudu õhutada liikmesriike aitama 
kaasa majanduskasvu ja tööhõive edendamise strateegiale.  

Et saavutada majanduskasvu ja tööhõive edendamise strateegia eesmärgid, teeb komisjon 
eelkõige ettepaneku praeguseid eeskirju lihtsustada ja ratsionaliseerida ning vähendada 
bürokraatiat ja teatatavate abide hulka ning kiirendada otsustusprotsessi. Eelnevast tulenevalt 
on ettepanek täielikult kooskõlas parema õigusloome eesmärgiga. 

3) Õiguslikud aspektid 

• Õiguslik alus 

Käesoleva ettepaneku õiguslik alus on EÜ asutamislepingu artikkel 89, millega antakse 
nõukogule õigus võtta vastu asjakohaseid määrusi, et määrata eelkõige tingimused, mille 
puhul kehtib artikli 88 lõige 3, ja selles nimetatud menetlusest vabastatud abi liigid. Nõukogu 
teeb otsuseid kvalifitseeritud häälteenamusega komisjoni ettepaneku põhjal ja pärast 
konsulteerimist Euroopa Parlamendiga. 

• Subsidiaarsus ja proportsionaalsus 

Kuna ettepanek kuulub ühenduse ainupädevusse, subsidiaarsuse põhimõtet ei kohaldata. 

Käesolev algatus ei lähe oma eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale ning on seega 
kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega. 

• Õigusakti valik 

Kavandatud õigusakt: määrus. 
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Määrus on ainus kohane õigusakt, et muuta nõukogu määrust (EÜ) nr 994/98, milles 
käsitletakse Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 92 ja 93 kohaldamist teatavate 
horisontaalse riigiabi liikide suhtes. 

2) Mõju eelarvele 

Ettepanek ei mõjuta ühenduse eelarvet. 
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Ettepanek: 

NÕUKOGU MÄÄRUS, 

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 994/98, milles käsitletakse Euroopa 
Ühenduse asutamislepingu artiklite 92 ja 93 kohaldamist teatavate horisontaalse riigiabi 

liikide suhtes 

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, 

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 89, 

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,8 

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust,9 

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust,10 

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust,11 

ning arvestades järgmist: 

(1) Nõukogu 7. mai 1998. aasta määruses (EÜ) nr 994/98, mis käsitleb Euroopa Ühenduse 
asutamislepingu artiklite 92 ja 93 kohaldamist teatavate horisontaalse riigiabi liikide 
suhtes12, on antud komisjonile võimalus teatada määruste kaudu, et teatavad abi liigid 
sobivad kokku ühisturuga ning nende suhtes ei kohaldata teatamiskohustust. Üheks 
selliseks liigiks on abi väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele.  

(2) Erandimääruse puudumise tõttu on liikmesriigid praegu kohustatud teatama kultuuri 
edendamise ja kultuuripärandi säilitamise riigiabikavadest. Komisjoni kogemustest 
nähtub, et selles valdkonnas teatatud kavad ei tekita üldiselt riigiabipoliitikas eriti 
probleeme. Seega võiks teatavate abikavade puhul ja teatavatel tingimustel loobuda 
teatamiskohustuse kohaldamisest. 

(3) Nõukogu määruse nr 994/98 alusel on komisjonil õigus loobuda teatamiskohustusest 
üksnes juhul, kui kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks eraldatakse 
abi väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Kuigi selle valdkonna abisaajateks 
on tihti suurettevõtted, eriti filmi- ja audiovisuaalsektoris, ei ole kohane kulutada 
teatavate väikeste projektide (isiklikud, tugeva kultuurisuunitlusega, väikese eelarvega 
filmid) kontrollimiseks isegi juhul, kui neid teostavad suurettevõtted, suures ulatuses 
komisjoni vahendeid. Et vältida tarbetuid riigiabist teatamise menetlusi ning 

                                                 
8 ELT C […], […], lk […]. 
9 ELT C […], […], lk […]. 
10 ELT C […], […], lk […]. 
11 ELT C […], […], lk […]. 
12 EÜT L 142, 14.5.1998, lk 1–4. 
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võimaldada komisjonil keskenduda nendele riigiabi liikidele, mis moonutavad 
konkurentsi kõige enam, tuleks seega laiendada määruse (EÜ) nr 994/98 
reguleerimisala kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks eraldatavale 
riigiabile.  

(4) Erandimääruse puudumise tõttu on liikmesriigid praegu kohustatud teatama ka 
loodusõnnetustega seotud riigiabikavadest. Komisjoni kogemustest nähtub, et selles 
valdkonnas teatatud kavad ei tekita üldiselt riigiabipoliitikas eriti probleeme. Lisaks on 
sellistest õnnetustest mõjutatud ettevõtted sageli väga tõsistes majandusraskustes, mis 
nõuab liikmesriikide kiiret tegutsemist. Seega võiks nimetatud abikavade suhtes 
teatamiskohustusest teatavatel tingimustel loobuda. 

(5) Nõukogu määruse nr 994/98 alusel on komisjonil õigus teatamiskohustusest loobuda 
üksnes juhul, kui loodusõnnetuse tagajärjel eraldatakse abi väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtetele. Loodusõnnetuste korral koostavad liikmesriigid üldiselt aga 
kõiki ettevõtteid hõlmavad abikavad. Kuigi suurettevõtetele antava abi puhul on 
konkurentsimoonutuse oht suurem kui väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
puhul, võib kõnealuse abi puhul teatamiskohustusest siiski loobuda, kehtestades 
teatavad tingimused, mille eesmärk on vältida põhjendamatu abi eraldamist. Seega 
tuleks laiendada määruse (EÜ) nr 994/98 reguleerimisala loodusõnnetuse tagajärjel 
tekkinud kahjude hüvitamiseks antavale riigiabile. 

(6) Määruse (EÜ) nr 994/98 alusel on komisjonil õigus loobuda teatamiskohustusest 
põllumajandussaaduste tootmise, töötlemise ja turustamisega tegelevatele väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtetele eraldatava riigiabi puhul (nagu need on määratletud 
komisjoni 23. detsembri 2003. aasta määruses (EÜ) nr 1/2004, mis on praegu 
läbivaatamisel13) . Määrus nr 1/2004 ei hõlma siiski ettevõtteid, mis on suuremad kui 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted. Kogemused näitavad, et komisjon saab 
väga palju VKEdest suuremate ettevõtete (keda ei ole teatamiskohustusest vabastatud) 
saadetud põllumajandusliku riigiabi teatisi, kus abisumma on üsna väike. Seega tuleks 
määrust (EÜ) nr 994/98 muuta nii, et see hõlmaks ka kõnealust riigiabi liiki. 

(7) Erandimääruse puudumise tõttu on liikmesriigid praegu kohustatud teatama ka 
transpordivaldkonna sotsiaalabi kavadest. Selle valdkonna kogemused aga näitavad, et 
juhul kui toodete või teenuste päritolu või abi saavate tarbijakategooriate valimise 
puhul peetakse kinni mittediskrimineerimise põhimõttest, ei tekita need kavad eriti 
probleeme. Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 994/98 reguleerimisala laiendada, et 
lihtsustada sotsiaalabikavade rakendamist transpordisektoris, kehtestades selleks 
teatavad tingimused.  

(8) Määruse (EÜ) nr 994/98 artikli 3 lõikes 2 osutatud kokkuvõtete avaldamine on 
liikmesriikide poolt vastu võetud meetmete läbipaistvuse tagamiseks oluline; nende 
avaldamine Euroopa Ühenduste Teatajas oli kõnealuse määruse vastuvõtmise ajal 
kõige tõhusam vahend. Võttes aga arvesse uute elektrooniliste sidevahendite 
väljaarendamist, on kokkuvõtete avaldamine komisjoni veebilehel tõenäoliselt kiirem 
ja tõhusam lahendus, mis suurendaks ka läbipaistvust kolmandate isikute suhtes. Seega 
tuleks kõnealused kokkuvõtted avaldada Euroopa Liidu Teataja asemel komisjoni 
veebilehel.  

                                                 
13 ELT L 1, 3.1.2004, lk 1. 
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(9) Määruse (EÜ) nr 994/98 artikli 3 lõikes 3 osutatud teavet on vaja eelkõige selleks, et 
komisjonil oleks pidev ülevaade kõikidest liikmesriikides olemasolevatest 
abikavadest, nagu nähakse ette EÜ asutamislepingu artikli 88 lõikes 1. Erandimääruste 
reguleerimisala olulisest laiendamisest tulenevalt väheneb komisjoni eelkontroll, 
mistõttu komisjonil tuleks võimaldada teha ühenduse õiguse nõuetekohase järgimise 
tagamiseks tõhusamaid järelkontrolle. Et kontrollid oleksid tõhusad, peaks komisjonil 
olema võimalik taotleda liikmesriikidelt teavet teatava abi kokkusobivuse kohta ilma, 
et tal oleks eelnevalt tingimata tõendeid, mis annavad alust kahelda määruse ebaõiges 
rakendamises. 

(10) Vastavalt määruse (EÜ) nr 994/98 artikli 3 lõikele 4 on liikmesriigid kohustatud 
edastama komisjonile aruande grupierandite kohaldamise kohta. Võttes arvesse uute 
elektrooniliste sidevahendite väljaarendamist, on praegu tõenäoliselt kõige kiirem ja 
tõhusam saata nimetatud aruanne elektrooniliselt, vastavalt komisjoni kehtestatud 
korrale. 

(11) Erandimääruste vastuvõtmisest saadud kogemustest tulenevalt tuleks määruse nr 
994/98 artiklis 8 osutatud menetlusaega lühendada ning võimaldada erandimääruste 
korrapärast läbivaatamist majanduslike ja õiguslike muutuste arvessevõtmiseks. 
Määruse kehtivusaja pikendamise või väiksemate muudatuste tegemise puhul ei tundu 
eelnõu avaldamise eelne konsulteerimine nõuandekomiteega vajalik. Pärast eelnõu 
avaldamist tuleks näha ette nõuandekomitee konsulteerimine kirjaliku menetluse teel. 
Siiski peab olema võimalik korraldada koosolek, kui seda taotleb enamik liikmesriike.  

(12) Ka uue määruse vastuvõtmise või oluliste muudatuste tegemise korral tuleks eelnõu 
avaldamise eelne nõuandekomiteega konsulteerimine kaotada. Tuleks säilitada pärast 
eelnõu avaldamist korraldatav nõuandekomitee koosolek ja näha liikmesriikidele ette 
võimalus pidada veel üks koosolek, kui seda taotleb neist enamik. 

(13) Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 994/98 vastavalt muuta, 

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE: 

Artikkel 1 

Määrust (EÜ) nr 994/98 muudetakse järgmiselt: 

1) Artikli 1 lõike 1 punkti a lisatakse järgmised alapunktid v, vi ja vii: 

„v) kultuuri edendamisele ja kultuuripärandi säilitamisele; 

vi) loodusõnnetuse tagajärjel tekkinud kahjude hüvitamisele; 

vii) põllumajandussaaduste tootmisele, töötlemisele ja turustamisele.“  

2) Artikli 1 lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt c: 

„c) sotsiaalabi transpordisektoris.“ 

3) Artikli 3 lõiked 2, 3 ja 4 asendatakse järgmisega: 
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«2. Selliste määrustega vabastatud abisüsteemide rakendamisel või süsteemiväliste 
üksiktoetuste andmisel edastavad liikmesriigid komisjonile elektrooniliselt ja vastavalt 
komisjoni kehtestatud korrale selliste abisüsteemide või süsteemiväliste üksiktoetuste kohta 
kokkuvõtliku teabe, mis avaldatakse komisjoni veebilehel algkeeles. 

3. Liikmesriigid registreerivad ja koondavad kogu teabe, mis käsitleb grupierandite 
kohaldamist. Komisjoni nõudmisel edastavad liikmesriigid kogu teabe, mida komisjon peab 
vajalikuks, et hinnata antud abi vastavust asjaomasele määrusele. 

4. Liikmesriigid esitavad komisjonile vastavalt tema kehtestatud korrale vähemalt kord 
aastas elektroonilise aruande grupierandite kohaldamise kohta. Komisjon teeb need aruanded 
teistele liikmesriikidele kättesaadavaks. Artiklis 7 osutatud nõuandekomitee vaatab kord 
aastas nimetatud aruanded läbi ja annab neile hinnangu.“ 

4) Artikkel 8 asendatakse järgmisega: 

« 1. Enne iga määruse vastuvõtmist konsulteerib komisjon riigiabi nõuandekomiteega. 

2. a) Kui komisjon teeb ettepaneku määruse vastuvõtmiseks või muutmiseks, 
konsulteeritakse komiteega koosoleku vormis, mille kutsub kokku komisjon. 
Koosolekuteatele lisatakse arutatavad eelnõud ja dokumendid. Koosolekul on võimalik näha 
ette nõuandekomitee teistkordne konsulteerimine, kui seda nõuavad komitee liikmed 
lihthäälteenamusega. 

2. b) Kui komisjon teeb ettepaneku pikendada olemasoleva määruse kehtivusaega või teha 
selles väiksemaid muudatusi, kutsub ta nõuandekomitee liikmeid esitama ühe kuu jooksul 
ettepaneku kohta märkusi. Kutsele lisatakse arutatavad eelnõud ja dokumendid. Kui komitee 
liikmetest enamik siiski lihthäälteenamusega seda nõuab, korraldatakse koosolek. 

Kõnealune koosolek toimub kõige varem kaks kuud pärast kutse saatmist liikmesriikidele. 
Lõike 2 punktis b osutatud konsulteerimise või komitee liikmete vastava nõude puhul 
lihthäälteenamusega võib selleks tähtajaks kehtestada ühe kuu; tähtaega võib lühendada ka 
kiireloomuliste juhtude korral.  

4. Koosolekutel esitab komisjoni esindaja komiteele võetavate meetmete eelnõu. Komitee 
esitab eelnõu kohta oma arvamuse, vajadusel hääletades. 

5. Koosolekul esitatud arvamus protokollitakse, kirjaliku konsulteerimise käigus esitatud 
arvamuste kohta koostatakse kokkuvõte; lisaks sellele on igal liikmesriigil õigus taotleda oma 
seisukoha protokollimist või lisamist kõnealusesse kokkuvõttesse. Nõuandekomitee võib 
soovitada kõnealuse arvamuse avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas. 

6. Komisjon võtab komitee arvamust maksimaalselt arvesse. Ta teatab komiteele, kuidas 
arvamust on arvesse võetud.“ 

 

Artikkel 2 

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. 
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Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides. 

Brüssel, 

 Nõukogu nimel 
 eesistuja 
 […] 
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LISA 

 


