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ELI PÄÄSTMIS- JA ÜMBERKORRALDAMISABI SUUNISTE 

LÄBIVAATAMINE 
 

KÜSIMUSTIK 
 
 
 
Kehtivad päästmis- ja ümberkorraldamisabi suunised kaotavad kehtivuse 2009. aasta 
oktoobris1. Selleks et valmistada ette kõnealuste suuniste läbivaatamist, palub komisjon 
kõikidel liikmesriikidel juba käesolevas etapis edastada oma kogemused käesoleva 
küsimustiku alusel. Soovime ka, et kõik muud huvitatud isikud esitaksid (võimaluse korral) 
oma seisukohad. Kõik täiendavad küsimustiku teemadest väljapoole jäävad märkused on 
samuti teretulnud. 

Tänan Teid ette vastuste eest. 

Vastuste esitamise tähtaeg on 30. november 2007. Vastused tuleb saata Euroopa Komisjonile 
aadressil: European Commission, DG COMP, State aid Registry, HT 1117, B-1049 Brussels, 
või eelistatavalt e-posti aadressil: stateaidgreffe@ec.europa.eu. 

Kuna komisjon kavatseb teha vastused käesolevale küsimustikule kättesaadavaks oma 
veebilehel, märkige palun, millist teavet peate konfidentsiaalseks. 
 
 
 
A.  Üldised küsimused 
 
1.a)  Suuniste reguleerimisala / kohaldamine 
 

Kas Teie riigi ametiasutused on andnud päästmis- ja ümberkorraldamisabi raskustesse 
sattunud äriühingutele alates aastast 2000? 
 
Juhul kui Teie riigi ametiasutused on andnud päästmis- ja ümberkorraldamisabi:  
 Kas võiksite nimetada juhtumite arvu (kokku ja iga aasta kohta eraldi)? Kui palju abi 

anti abikavade alusel? 
 Palun andke võimalikult täpne hinnang nende abisaajate osakaalu kohta, a) kes on riigi 

omandis ja b) kes asuvad abistatavas piirkonnas. 
 Millised olid abimeetmetega saavutatavad eesmärgid (töökohtade säilitamine, 

piirkondlikud kaalutlused jne)? Kas võiksite võimaluse korral iga nimetatud eesmärgi 
puhul märkida, mitmel protsendil juhtumitest kõnealust eesmärki järgiti? 

 Miks Teie ametiasutused leiavad, et riigiabi on asjakohane nende eesmärkide 
saavutamiseks? Kas loodetud eesmärgid lõpuks saavutati? Millisel määral mängib rolli 
majanduslik kontekst (näiteks riikliku või piirkondliku majanduse tugevus ja 

                                                 
1 Kehtivate suuniste ja sellega seotud komisjoni otsuste taustal vt ka päästmis- ja ümberkorraldamisabi  peatükki 
riigiabi tulemustabelis (sügis 2006): 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/2006_autumn_en.pdf 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/2006_autumn_en.pdf
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/2006_autumn_en.pdf
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kohandumisvõime)? Millist rolli mängib õiguslik kontekst (pankroti-
/maksejõuetusõiguse sätete tõhusus)?  

 Kas Teie ametiasutused jälgivad süstemaatiliselt abi saanud äriühingute arengut? Kas 
seeläbi saadud teabe põhjal võib öelda, et äriühingud, kes on saanud abi, on 
elujõulised pikema aja jooksul? Palun esitage mõned (hiljutised) näited.  

 
Juhul kui Teie riigi ametiasutused ei ole andnud päästmis- ja ümberkorraldamisabi: 
 Kas otsus mitte anda päästmis- ja ümberkorraldusabi on olnud poliitiline valik (otsene 

või kaudne) või ei ole raskustesse sattunud äriühingud Teie ametiasutustelt kunagi abi 
taotlenud? 

 Kui see on poliitiline valik, miks ei ole Teie ametiasutused pidanud asjakohaseks 
ümberkorraldamisabi anda? Kas selles on oma osa päästmis- ja ümberkorraldamisabi 
andmisega seotud varasemal (negatiivsel) kogemusel? Millisel määral mängib rolli 
majanduslik kontekst (näiteks riikliku või piirkondliku majanduse tugevus ja 
kohandumisvõime)? Millist rolli mängib õiguslik kontekst (pankroti-
/maksejõuetusõiguse sätete tõhusus)?  

 Kas Te kasutate muid vahendeid raskustesse sattunud äriühingute päästmise ja 
ümberkorraldamise hõlbustamiseks? 

 
 

1.b) Suuniste reguleerimisala / individuaalne kohaldamine 
 

Kas Teie /Teie äriühing või äriühing, mille osanik Te olete, on saanud päästmis- või 
ümberkorraldamisabi alates aastast 2000? 
 
Kui märgite „jah”:  
 Kas võiksite märkida aasta(d) ja meetmete arvu? Kas abi sisaldas päästmis- või 

ümberkorraldamisabi (või mõlemat)? Kas abi anti üksiktoetusena või abikava alusel? 
Palun märkige abisumma suurus.  

 Kas Teie äriühing on a) riigi omandis ja/või b) asub abistatavas piirkonnas? 
 Millised olid abimeetmetega saavutatavad eesmärgid (töökohtade säilitamine, 

piirkondlikud kaalutlused jne)? Kas võiksite võimaluse korral iga nimetatud eesmärgi 
puhul märkida selle suhtelise tähtsuse (näiteks peamine eesmärk, teisene eesmärk 
jne)? 

 Miks Teie ametiasutused leidsid, et riigiabi on asjakohane nende eesmärkide 
saavutamiseks? Kas loodetud eesmärgid lõpuks saavutati? Millisel määral mängis rolli 
majanduslik kontekst (näiteks riikliku või piirkondliku majanduse tugevus ja 
kohandumisvõime)? Millist rolli mängib õiguslik kontekst (pankroti-
/maksejõuetusõiguse sätete tõhusus)?  

 Kas Teie ametiasutused jälgisid süstemaatiliselt Teie äriühingu arengut pärast abi 
saamist? Kas Teie äriühing on olnud elujõuline pikema aja jooksul? Palun täpsustage.  

 
Juhul kui vaatamata raskustesse sattunud äriühingu seisundile ei ole Teie riigi 
ametiasutused Teie äriühingule andnud päästmis- ja ümberkorraldamisabi: 
 Kas see oli poliitiline valik (otsene või kaudne) või ei ole Teie äriühing ametiasutustelt 

kunagi abi taotlenud? 
 Kui see oli poliitiline valik, miks ei leidnud Teie ametiasutused olevat asjakohase 

ümberkorraldamisabi andmise? Kas selles on oma osa päästmis- ja 
ümberkorraldamisabi andmisega seotud varasemal (negatiivsel) kogemusel? Millisel 
määral mängis rolli majanduslik kontekst (näiteks riikliku või piirkondliku majanduse 
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tugevus ja kohandumisvõime)? Millist rolli mängib õiguslik kontekst (pankroti-
/maksejõuetusõiguse sätete tõhusus)?  

 Kas Teie äriühingu päästmist ja ümberkorraldamist hõlbustasid muud vahendid? Kui 
jah, siis millised? 

 
 
2.  Majanduslikud aspektid täpsemalt 
 
a)  Abi eesmärk 
 

Riigiabi tegevuskavas on sätestatud, et abikava ühisturuga kokkusobivuse hindamisel 
kasutab komisjon tasakaalustatuse kriteeriumi. Üheks tähtsaks tasakaalustatuse 
kriteeriumi elemendiks on täpselt määratletud üldistes huvides oleva eesmärgi olemasolu. 
Üle vaadatud päästmis- ja ümberkorraldamisabi suunistes tuleb seega selgelt määratleda 
eesmärgid, millega liikmesriigid saavad põhjendada päästmis- ja ümberkorraldamisabi 
andmist. 

 
Millised on Teie arvates päästmis- ja ümberkorraldamisabi andmise õigustatud 
eesmärgid/põhjendused? Kas päästmis- ja ümberkorraldamisabi meetmeid peaks kasutama 
juhul, kui see osutub tõhusaks majanduslikust seisukohast (kui jah, palun selgitage abi 
täpset eesmärki, näiteks et abi võimaldab äriühingul, kel on lühiajalised majanduslikud 
raskused, jääda püsima ja saada kasumit keskmise või pika aja jooksul), või peaks neid 
kasutama võrdsuse eesmärgil (kui jah, palun selgitage abi täpset eesmärki, näiteks 
sotsiaalsete raskuste vältimine pärast võimalikku pankrotti) või mõlemal juhul 
alternatiivselt/ kumulatiivselt? 

 
Kelle huve peaks Teie arvates kaitsma komisjoni päästmis- ja ümberkorraldamisabi 
poliitika nagu see on sätestatud suunistes (näiteks päästetud äriühingu tööjõud, äriühingu 
kliendid/tarnijad, äriühingu juhatus, konkurendid, konkurentide tööjõud, konkurentide 
turuseisund/turuosad, konkurents turul, ELi üldine tööhõive, tarbijad üldisemalt)? 

 
 
b)  Konkurentsi ja kaubanduse moonutused 
 

Tasakaalustatuse kriteeriumi teine element viitab riigiabi negatiivsele mõjule, mis avaldub 
eelkõige konkurentsis ja kaubanduses. Tasakaalustatuse tagamisel tuleb kindlaks teha, kas 
kõnealused moonutused on piiratud, et üldine tasakaal jääks positiivseks.  
 
Millised on Teie arvates kõige olulisemad konkurentsi ja kaubanduse moonutused, mida 
päästmis- ja ümberkorraldamisabi andmine võib kaasa tuua? 

 
Millisel määral ja millisel viisil (näiteks klientide, turuosade, töökohtade või 
laienemisvõimaluste kaotamine) võib Teie arvates äriühinguid kahjustada, kui antakse 
päästmis- ja ümberkorraldamisabi konkurendile kas Teie riigis või muus liikmesriigis? 
Kas võiksite esitada (hiljutisi) näiteid? 

 
 
 
 
c)  Asjakohasus – riikliku pankrotiõiguse/maksejõuetusõiguse kättesaadavus  
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Pankroti-/maksejõuetusseadus ja -menetlused võivad mõjutada ümberkorraldamist, kuna 
need mõjutavad raskustesse sattunud äriühingute olemasolevaid võimalusi. Kas võiksite 
(lühidalt!) tuua välja oma pankroti-/maksejõuetusõiguse ja -menetluste peamised jooned? 
Kas pankroti-/maksejõuetusseadust võib käsitleda alternatiivina päästmis- ja 
ümberkorraldamisabi meetmetele? Millised on teie pankroti/maksejõuetusseaduse 
peamised elemendid (juhul kui neid leidub), mis vähendavad asjaomaste tootmisvahendite 
(nende tähtsate osade) edasist tõrgeteta kasutamist?  
 
Kas Teie ametiasutused on enne ümberkorraldamisabi andmist teinud hüpoteetilise 
võrdluse abi andmise ja mõne alternatiivse sekkumise vahel (mis võimaluse korral viib 
(osalise) majandustegevuse jätkumiseni pärast pankroti-/maksejõuetusmenetlust), tuues 
välja nende erineva mõju tööhõivele ja majanduslikule tegevusele? Kui jah, siis millised 
olid võrdluse tulemused? 

 
Kas Teie riigi äriühingud saavad maksejõuetuse korral muud abi, näiteks maksed nõukogu 
määruse 80/987/EMÜ (töötajate kaitset tööandja maksejõuetuse korral käsitlevate 
liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise kohta)2  alusel? 

 
Kas leiate, et oleks vaja tugevamat sidet pankroti-/maksejõuetusmenetluste ning päästmis- 
ja ümberkorraldamisabi vahel, näiteks võimaldades päästmis- ja ümberkorraldamisabi 
vaid ametlike maksejõuetusmenetluste raames? 

 
 
B.  Kehtivate suuniste konkreetsed sätted 
 
1.  Raskustesse sattunud äriühingu määratlus 
 

Ühenduses puudub raskustesse sattunud äriühingu määratlus. Vaatamata sellele on 
kehtivate suuniste punktides 9 –12 ette nähtud mõned kriteeriumid.   
 Palun esitage oma kogemused kõnealuste kriteeriumide kohaldamisel. 
 Kas leiate, et kõnealused kriteeriumid on liiga laiaulatuslikud / liiga ranged, võttes 

arvesse asjaolu, et raskustesse sattunud äriühingute suhtes ei saa kohaldada teisi 
vahendeid nagu vähese tähtsusega abi, uurimis- ja arendustegevuse ning uuenduste 
raamistik või riskikapitali suunised? 

 Kas Teil on ettepanekuid kõnealuste kriteeriumide muutmiseks, et teha need 
toimivamaks/objektiivsemaks? 

 
 
2.  Kontsern 
 

Kehtivate suuniste punktis 13 nähakse ette erikord äriühingute puhul, kes kuuluvad 
suuremasse kontserni või kes võetakse üle suurema kontserni poolt üle. 
 Kas kõnealuse korra kohaldamine tekitab / on tekitanud erilisi probleeme, võttes 

arvesse ka riiklikes õigusaktides sisalduvaid konkreetseid sätteid kontsernide kohta ja 
selle kohta, kuidas on kontserni erinevad osad seotud pankrotimenetluste korral? 

                                                 
2  Nõukogu 20. oktoobri 1980. aasta direktiiv töötajate kaitsmise kohta tööandja maksejõuetuse korral; 
(EÜT L 283, 20.10.1980, lk 23), mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. septembri 2002. aasta 
direktiiviga, millega muudetakse nõukogu direktiivi 80/987/EMÜ töötajate kaitset tööandja maksejõuetuse korral 
käsitlevate liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 270, 8.10.2002, lk 10).  
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 Kas säte, mille kohaselt äriühingul, kes võetakse üle suurema kontserni poolt, ei ole 
tavatingimustes õigust saada ümberkorraldamisabi, on tekitanud erilisi probleeme 
riiklike äriühingute erastamise protsessis? 

 
 
3.  Päästmisabi 
 

Selleks, et määrata kindlaks abisumma suurus, mis oleks vajalik raskustesse sattunud 
äriühingu tegevuse jätkamiseks, viidatakse punkti 25 lõikes d kehtivate suuniste lisas 
esitatud valemile. Kas kõnealuse valemi kohaldamine tekitab / on tekitanud raskusi? Kas 
teeksite selles muudatusi? 
 
Kehtivate suuniste punktis 26 nähakse ette, et kui liikmesriik on esitanud 
ümberkorraldamiskava kuue kuu jooksul alates abi heakskiitmise kuupäevast, 
pikendatakse laenu tagastamise kuupäeva või tagatise andmise lõppkuupäeva kuni 
komisjon teeb kava kohta otsuse. Kas on olnud / võib olla olukordi, kus äriühingul oleks 
olnud vaja enam likviidsustoetust, et jääda püsima kuni komisjon kava heaks kiidab? 

 
 
4.  Elujõulisuse taastamine 

 
Vastavalt kehtivate suuniste punktile 35 peab ümberkorraldamiskava taastama äriühingu 
elujõulisuse pikaajalises perspektiivis. Suunistes ei ole kehtestatud täpseid 
finantsnäitajaid, mille põhjal saab hinnata elujõulisuse pikaajalisust.  
 Kas Teie arvates peaks suunistes kehtestama täpsed näitajad?  
 Kui jah, siis milliseid näitajaid võiks kasutada (näiteks omakapitali tulu, kasumi 

tulusiduvus võrreldes elujõuliste äriühingutega samas sektoris)? 
 
 
5.  Kompensatsioonimeetmed 

 
Kehtivate suuniste punktis 38 nähakse ette, et kompensatsioonimeetmeid peab võtma, et 
vähendada nii palju kui võimalik negatiivset mõju kaubandustingimustele. 
 Milliseid moonutusi peaks Teie arvates kompensatsioonimeetmete abil 

kõrvaldama/vältima?  
 Millised kompensatsioonimeetmed (näiteks varade loovutamine, tootmisvõimsuse 

piiramine, turutõkete vähendamine) on Teie arvates kõige sobivamad 
konkurentsiprobleemide lahendamisel? Kuidas peaks kõnealuseid meetmeid 
kohaldama keskmise suurusega ettevõtete puhul? Kuidas peaks neid kohaldama nn 
ühe-toote-ettevõtete puhul (need on äriühingud, kellest ei saa tütarettevõtet 
loovutamiseks lahutada)?  

 Kehtivate suuniste punktis 40 on sätestatud, et kompensatsioonimeetmed peavad 
olema proportsionaalsed äriühingu suuruse ja tema suhtelise tähtsusega asjaomasel 
turul (asjaomastel turgudel) ning et need peaksid toimima eelkõige sellel turul või 
nendel turgudel, kus äriühingul on pärast ümberkorraldamist märkimisväärne turuosa. 
Kas kõnealuse sätte kohaldamine tekitab/on tekitanud probleeme, eelkõige seoses 
küsimusega, kuidas määratleda asjaomast turgu (asjaomaseid turge)? 

 Kas kompensatsioonimeetmed on Teie kogemuse põhjal takistanud (keskmise või pika 
ajal jooksul) abi saanud asjaomase äriühingu elujõulisust? Millisel määral on 
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kompensatsioonimeetmed mõjutanud (positiivselt või negatiivselt) konkurentsitaset 
asjaomastel turgudel?  Näiteks, kas need on mõjutanud tarbijaid?  

 Millised probleemid on esile kerkinud kompensatsioonimeetmete 
kavandamisel/rakendamisel? Kas kompensatsioonimeetmed olid konkreetsetel 
juhtudel sobivad konkurentsiprobleemide lahendamiseks? Kas on tehtud hinnanguid 
turuseisundi kohta pärast kompensatsioonimeetmete rakendamist? 

 
 

6.  Äriühingute enda panus 
 
Abisaajatelt eeldatakse olulist panust ümberkorraldamiskavasse nende omavahenditest. 
Punktis 44 seatakse äriühingute panuse suurus sõltuvusse äriühingute suurusest. 
 Kas Teie arvates on punktis 44 sätestatud määrad asjakohased? 
 Kas on tekkinud probleeme äriühingute panuse arvutamisel konkreetsetel juhtudel? 

 
 

7.  Ümberkorraldamiskavad VKEde puhul 
 

Vastavalt kehtivate suuniste punktile 59 ei pea komisjon VKEde ümberkorraldamiskava 
kinnitama. Siiski peab kava heaks kiitma liikmesriik ja selle komisjonile edastama.  
 Millised on Teie kogemused seoses kõnealuste sätetega? Milliseid raskusi on tekkinud 

VKEde ümberkorraldamiskavade hindamisel?  
 Kuidas viisite läbi kõnealuse hindamise ja kuidas oli see riigisiseselt korraldatud, s.t 

kes oli pädev ametiasutus? 
 Kas olete läbi viinud VKEdele antud ümberkorraldamisabi järelhindamise? 

 
 

8.  Päästmis- ja ümberkorraldamisabi vorm 
 
Kehtivate suuniste punkti 25 lõikes a on sätestatud, et päästmisabi peab üldiselt koosnema 
likviidsustoetusest laenutagatise või laenu vormis. Ümberkorraldamisabi puhul sellised 
piirangud abi vormi suhtes ei kehti.  
 Kas leiate, et on asjakohane piirata ümberkorraldamisabi konkreetsete abivormidega?  
 Kui jah, siis millised vormid oleksid ümberkorraldamisabi puhul asjakohased? 

 
 

9. Järelevalve ja aastaaruanded 
 
Kehtivate suuniste punktides 49–51 ja punktis 86 on sätestatud aastaaruannete esitamise 
kord. Kõnealustes sätetes nähakse ette eelkõige a) korralised üksikasjalikud aruanded 
konkreetsete äriühingute kohta, kuni ümberkorraldamiskava eesmärgid loetakse 
saavutatuks (lihtsustatud eeskirjad VKEde puhul) ja b) konkreetsed aruandlusnõuded 
ümberkorraldamisabi kavade puhul. 
 Millised on Teie kogemused kõnealuste sätete järgimisel? 
 Kas Teie arvates leidub alternatiivseid meetmeid (mis on vähemalt sama tõhusad kui 

olemasolevad), et tagada  ümberkorraldamisabi käsitlevate komisjoni otsuste 
järgimine? 

 
 

C.  Muud märkused 
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Kas Teil on muid märkusi päästmis- ja ümberkorraldamisabi suuniste kohaldamise kohta 
muid märkusi või ettepanekuid suuniste muutmiseks? 


