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KOMISJONI MÄÄRUS (EL) …/…, 

XXX, 

komisjoni 18. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1407/2013 (milles käsitletakse 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi 
suhtes) ning komisjoni 17. juuni 2014. aasta määruse (EL) nr 651/2014 (ELi aluslepingu 
artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga 

kokkusobivaks) muutmise kohta seoses nende kehtivusajaga 
EELNÕU 

(EMPs kohaldatav tekst) 

EUROOPA KOMISJON, 
võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 108 lõiget 4, 
võttes arvesse nõukogu 13. juuli 2015. aasta määrust (EL) 2015/1588, milles käsitletakse 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist teatavate horisontaalse 
riigiabi liikide suhtes1 ja mida on muudetud nõukogu 26. novembri 2018. aasta määrusega 
(EL) 2018/19112,  
olles konsulteerinud riigiabi nõuandekomiteega  
ning arvestades järgmist: 
(1) Mitmed 2012. aasta riigiabi ajakohastamise algatuse raames vastu võetud riigiabi 

eeskirjad kaotavad kehtivuse 2020. aasta lõpuks. Konkreetselt kaotavad 31. detsembril 
2020 kehtivuse komisjoni määrused (EL) nr 1407/20133 ja nr 651/20144. 

(2) Prognoositavuse ja õiguskindluse tagamiseks ning riigiabi ajakohastamise raames 
vastu võetud riigiabi eeskirjade võimaliku tulevase muutmise ettevalmistamiseks 
võtab komisjon meetmeid kahes etapis. 

(3) Esiteks pikendab komisjon kahe aasta võrra nende riigiabi eeskirjade kehtivusaega, 
mis muidu kaotaksid kehtivuse 2020. aasta lõpuks. Teiseks hindab komisjon neid 
eeskirju kooskõlas komisjoni parema õigusloome suunistega koos muude riigiabi 
eeskirjadega, mis võeti vastu riigiabi ajakohastamise programmi raames. Komisjon 
algatas 7. jaanuaril 2019 nende eeskirjade toimivuskontrolli vormis hindamise. Selle 
põhjal võib komisjon otsustada, kas edaspidi eeskirjade kehtivust veelgi pikendada või 
neid vajaduse korral ajakohastada. 

(4) Võttes arvesse toimivuskontrolli suurt ulatust ja asjaolu, et hindamiste tulemused ei 
ole enne 2020. aasta algust kättesaadavad, ei saa sidusrühmade jaoks pärast 2020. 

                                                 
1 ELT L 248, 24.9.2015, lk 1–8. 
2 ELT L 311, 7.12.2018, lk 8. 
3 Komisjoni 18. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 
24.12.2013, lk 1–8). 

4 Komisjoni 17. juuni 2014. aasta määrus (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 
kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 
26.6.2014, lk 1–78). 

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_et
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-guidelines-evaluation-fitness-checks.pdf
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aastat kehtima hakkavate eeskirjade kohaldamiseks õiguskindluse ja stabiilsuse 
tagamiseks nende eeskirjade väljatöötamist käsitlevat poliitilist otsust õigeaegselt 
vastu võtta. Pikendamine võimaldab seega eeskirju nõuetekohaselt hinnata ning tagada 
liikmesriikide jaoks eeskirjade prognoositavuse ja stabiilsuse. 

(5) Eespool esitatut arvesse võttes pikendab komisjon määruste (EL) nr 1407/2013 ja nr 
651/2014 kehtivusaega kahe aasta võrra kuni 31. detsembrini 2022. 

(6) Seepärast tuleks komisjoni määruseid (EL) nr 1407/2013 ja nr 651/2014 vastavalt 
muuta. 

(7) Võttes arvesse komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 kehtivusaja pikendamist, võib 
mõni liikmesriik soovida pikendada meetmeid, mille kohta on esitatud kõnealuse 
määruse artikli 11 kohane kokkuvõtlik teave. Läbipaistvuse tagamiseks on asjakohane, 
et liikmesriigid edastavad komisjonile ajakohastatud kokkuvõtliku teabe nende 
meetmete pikendamise kohta. 

(8) Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 
Teatajas, 

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE: 

Artikkel 1 
Määruse (EL) nr 1407/2013 artikli 8 teine lõik asendatakse järgmisega: 
„Seda kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2022.“ 

Artikkel 2 
(1) Määruse (EÜ) nr 651/2014 artikli 2 punkt 27 asendatakse järgmisega: 
„„abi saavad piirkonnad“ — ajavahemikuks 1. juulist 2014 kuni 31. detsembrini 2020, mida 
on pikendatud 31. detsembrini 2022, heakskiidetud regionaalabi kaardis määratletud 
piirkonnad, mille suhtes kohaldatakse aluslepingu artikli 107 lõike 3 punkte a ja c.“ 
(2) Määruse (EL) nr 651/2014 artikli 59 teine lõik asendatakse järgmisega: 
„Seda kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2022.“  

Artikkel 3 
Kui liikmesriik soovib määruse (EL) nr 651/2014 muutmise tõttu pikendada meetmeid, mille 
kohta on komisjonile esitatud kokkuvõtlik teave vastavalt määruse (EL) nr 651/2014 artiklile 
11, tuleb nende meetmete pikendamist käsitlevat kokkuvõtlikku teavet nõuetekohaselt 
ajakohastada ja edastada see komisjonile 20 tööpäeva jooksul pärast seda, kui liikmesriik on 
teinud pikendamisotsuse. 
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Artikkel 4 

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. 

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides. 
Brüssel, 

 Komisjoni nimel 
 president 
  
  
 


