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KOMISJONI TEATIS, 

mis käsitleb riikliku regionaalabi kaarte käsitlevate piirkondliku riigiabi suuniste 
(2014–2020), riskifinantseerimisinvesteeringute edendamiseks antavat riigiabi 

käsitlevate suuniste, keskkonna- ja energiaalase riigiabi suuniste, raskustes olevate 
mittefinantsettevõtjate päästmiseks ja ümberkorraldamiseks antavat riigiabi käsitlevate 

suuniste ning üleeuroopalise tähtsusega projektide elluviimise toetamiseks antava 
riigiabi kokkusobivust siseturuga analüüsida võimaldavaid kriteeriume käsitleva 
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KOMISJONI TEATIS, 

mis käsitleb riikliku regionaalabi kaarte käsitlevate piirkondliku riigiabi suuniste 
(2014–2020), riskifinantseerimisinvesteeringute edendamiseks antavat riigiabi 

käsitlevate suuniste, keskkonna- ja energiaalase riigiabi suuniste, raskustes olevate 
mittefinantsettevõtjate päästmiseks ja ümberkorraldamiseks antavat riigiabi käsitlevate 

suuniste ning üleeuroopalise tähtsusega projektide elluviimise toetamiseks antava 
riigiabi kokkusobivust siseturuga analüüsida võimaldavaid kriteeriume käsitleva 

komisjoni teatise pikendamist 
EELNÕU 

 

(1) 2020. aasta lõpus aeguvad järgmised 2012. aasta riigiabi ajakohastamise algatuse 
raames vastu võetud riigiabi eeskirjad: 
- Riikliku regionaalabi kaarte käsitlevad piirkondliku riigiabi suunised aastateks 

2014-20201;  
- Suunised riskifinantseerimisinvesteeringute edendamiseks antava riigiabi kohta2; 
- Keskkonna- ja energiaalase riigiabi suunised3; 
- Suunised raskustes olevate mittefinantsettevõtjate päästmiseks ja 

ümberkorraldamiseks antava riigiabi kohta4; ning 
- Üleeuroopalist huvi pakkuvaid tähtsaid projekte käsitlev teatis5. 

(2) Tagamaks prognoositavuse ja õigluskindluse riigiabi ajakohastamise raames vastu 
võetud riigiabi eeskirjade võimaliku edasise ajakohastamise ettevalmistamisel, võtab 
komisjon meetmeid kahes etapis.  

(3) Esiteks pikendab komisjon veel kahe aasta võrra, kuni 31. detsembrini 2022 nende 
riigiabi eeskirjade kehtivusaega, mis muidu kaotaksid kehtivuse 2020. aasta lõpuks. 
Teiseks hindab komisjon kooskõlas komisjoni parema õigusloome suunistega 
kõnealuseid eeskirju koos riigiabi ajakohastamise raames vastu võetud muude riigiabi 
eeskirjadega. Komisjon algatas 7. jaanuaril 2019 eespool nimetatud eeskirjade 
toimivuskontrolli vormis hindamise. Selle põhjal võib komisjon otsustada edaspidi 
eespool nimetatud eeskirjade kehtivust pikendada või neid vajaduse korral 
ajakohastada. 

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

                                                 
1  Regionaalabi suunised aastateks 2014–2020, ELT C 209, 23.7.2013, lk 1-45. 
2  Komisjoni teatis – Suunised riskifinantseerimisinvesteeringute edendamiseks antava riigiabi kohta, ELT 

C 19, 22.1.2014, lk 4–34. 
3  Komisjoni teatis –  Keskkonna- ja energiaalase riigiabi suunised aastateks 2014–2020, (ELT C 200, 

28.6.2014, lk 1–55). 
4  Komisjoni teatis – Suunised raskustes olevate mittefinantsettevõtjate päästmiseks ja 

ümberkorraldamiseks antava riigiabi kohta, (ELT C 249, 31.7.2014, lk 1-28). 
5  Komisjoni teatis – Kriteeriumid, mis võimaldavad analüüsida üleeuroopalise tähtsusega projektide 

elluviimise toetamiseks antava riigiabi kokkusobivust siseturuga, (ELT C 188, 20.6.2014, lk 4–12). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52014XC0731(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52014XC0731(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52014XC0620(01)
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


 

 

(5) Seepärast on asjakohane 2020. aasta lõpus kehtivuse kaotavaid riigiabi eeskirju 
lühiajaliselt pikendada, et komisjon saaks eeskirju nõuetekohaselt hinnata ning tagada 
liikmesriikide ja sidusrühmade jaoks prognoositavuse ja stabiilsuse.  

(6) Eespool esitatut arvesse võttes pikendab komisjon riikliku regionaalabi kaarte 
käsitlevate piirkondliku riigiabi suuniste (2014–2020), 
riskifinantseerimisinvesteeringute edendamiseks antavat riigiabi käsitlevate suuniste, 
keskkonna- ja energiaalase riigiabi suuniste, raskustes olevate mittefinantsettevõtjate 
päästmiseks ja ümberkorraldamiseks antavat riigiabi käsitlevate suuniste ning 
üleeuroopalise tähtsusega projekte käsitleva teatise kehtivust kuni 31. detsembrini 
2022. 

(7) Regionaalabi kaartidega seoses kutsub komisjon liikmesriike üles teatama riiklike 
regionaalabi kaartide kehtivuse pikendamisest. Liikmesriikidel on võimalus teatada 
ajavahemikku 1. jaanuarist 2021 kuni 31. detsembrini 2022 käsitlevate regionaalabi 
kaartide kohandamisest allpool sätestatud metoodika kohaselt. See metoodika 
võimaldab teha juba heakskiidetud riiklikes regionaalabi kaartides teatavatel 
tingimustel piiratud muudatusi.  

Eespool esitatut arvesse võttes  
muudetakse regionaalabi suuniseid aastateks 2014–2020 järgmiselt: Punkti 178 järele 
lisatakse järgmised lõiked:  

„1781 Riiklike regionaalabi kaartide kehtivuse lõppemist 31. detsembril 2020 arvesse 
võttes kutsub komisjon liikmesriike üles teatama komisjonile oma kavatsusest riiklike 
regionaalabi kaartide kehtivust pikendada. Liikmesriigid võivad teha riiklikesse 
regionaalabi kaartidesse piiratud muudatusi vastavalt allpool esitatud tingimustele ja 
metoodikale. 
 
1782 Komisjon koostab 2020. aasta juuniks ajavahemiku 1. jaanuarist 2021 kuni 31. 
detsembrini 2022 jaoks loetelu NUTS 2 piirkondadest, mille SKP elaniku kohta jääb 
alla 75 % ELi keskmisest6, mis ei ole kantud suuniste I lisasse ning avaldab selle 
analüüsi tulemuste kohta teatise. Komisjon teeb eespool nimetatud ajal kindlaks, kas 
kõnealused piirkonnad võivad olla ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 punkti a 
alusel regionaalabikõlblikud, ning määrab abi osakaalu taseme, mis vastab nende 
SKP-le elaniku kohta. Komisjon kohandab eespool nimetatud ajal ka nende NUTS 2 
piirkondade abi osakaalu, mis on juba kantud suuniste I lisasse kui punkti a alad, 
juhul kui nende SKP elaniku kohta õigustab suuremat abi osakaalu. Kui hiljuti 
kindlaks määratud NUTS 2 piirkonnad, mille SKP elaniku kohta jääb alla 75 % ELi 
keskmisest, on komisjoni poolt ajavahemikuks 2014–2020 heaks kiidetud riikliku 
regionaalabi kaardil tähistatud punkti c aladena, kohandatakse vastavalt suuniste I 
lisas7 osutatud punkti c alade elanikkonna hõlmatuse protsenti8. Komisjon avaldab I 
lisasse tehtavad vajalikud muudatused juuniks 2020. 
 

                                                 
6  Kõige värskemate kättesaadavate, ostujõu standardi järgi mõõdetud SKPd ühe elaniku kohta käsitlevate 

andmete alusel, mille Eurostat on avaldanud NUTS 2 tasemel kolme aasta keskmise alusel. 
7  Muudetud komisjoni teatisega, millega muudetakse dokumendi „Regionaalabi suunised aastateks 2014–

2020” I lisa C/2016/3514, ELT C 231, 25.6.2016, lk. 1–18. 
8  Kohandatud elanikkonna hõlmatuse ülemmäär arvutatakse esialgse kaardi koostamisel kasutatud 

rahvastikuandmete alusel. Punkti c alade rahvaarvu kohandatud määr saadakse 1. jaanuarist 2017 kuni 31. 
detsembrini 2020 riikliku regionaalabi kaardile punkti c aladena kantud alade elanikkonna lahutamisel, 
ning see võib ajavahemikuks 1. jaanuarist 2021 kuni 31. detsembrini 2022 saada Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 107 lõike 3 punkti c alusel regionaalabikõlblikuks. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52013XC0723(03)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=CELEX:52014XC0122(04)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=CELEX:52014XC0628(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52014XC0731(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52014XC0731(01)


 

 

1783 Liikmesriik võib punkti c aladele määratud kohandatud määra piires muuta oma 
riikliku regionaalabi kaardil sisalduvat punkti c alade loetelu ajavahemikuks 1. 
jaanuarist 2021 kuni 31. detsembrini 2022. Need muudatused ei tohi olla suuremad 
kui 50 % liikmesriigi punkti c alade kohandatud hõlmatusest.  
 
1784 Liikmesriigid peavad 1. septembriks 2020 komisjonile teatama oma kavatsusest 
pikendada regionaalabi kaartide ja/või nende riiklike regionaalabi kaartide mis tahes 
muudatuste kehtivust, mis tuleneb täiendavate punkti a alade lisamisest, olemasolevate 
punkti a alade abi osakaalu kohandamisest ja punkti c alade vahetamisest. 
1785 Pärast riiklike regionaalabi kaartide kehtivuse pikendamise heakskiitmist kuni 
31. detsembrini 2022 võivad liikmesriigid otsustada pikendada olemasolevaid 
abikavasid, mis on heaks kiidetud käesolevate suuniste alusel. Selliste kavade 
igasugusest pikendamisest tuleb komisjonile teatada aegsasti enne kavade kehtivusaja 
lõppu.“ 

- Riskifinantseerimisinvesteeringute edendamiseks antavat riigiabi käsitlevate suuniste 
punkt 174 asendatakse järgmisega:  
 
„Komisjon kohaldab käesolevates suunistes sätestatud põhimõtteid, kui hinnatakse 
alates 1. juulist 2014 kuni 31. detsembrini 2022 antava mis tahes 
riskifinantseerimisabi kokkusobivust siseturuga.“  
 

- Keskkonna- ja energiaalase riigiabi suuniste punkt 108 asendatakse järgmisega:  
 
„Käesolevaid suuniseid kohaldatakse kuni 2022. aastani. Nendega tuleks siiski 
sillutada teed 2030. aasta raamistikus seatud eesmärkide saavutamisele. Esmajoones 
eeldatakse, et ajavahemikul 2020–2030 hakkavad taastuvad energiaallikad 
konkureerima võrguga, mis tähendab, et toetused ja erandid 
tasakaalustamiskohustustest tuleks järk-järgult kaotada. Käesolevad suunised on selle 
eesmärgiga kooskõlas ning tagavad turupõhiste mehhanismidega ülemineku 
kulutõhusale energiatarnele.“  
 

- Keskkonna- ja energiaalase riigiabi suuniste punkt 246 asendatakse järgmisega:  
 
„Käesolevaid suuniseid kohaldatakse alates 1. juulist 2014 ning nendega asendatakse 
1. aprillil 2008 avaldatud keskkonnakaitseks antavat riigiabi käsitlevad ühenduse 
suunised. Käesolevaid suuniseid kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2022.“ 

 
- Raskustes olevate mittefinantsettevõtjate päästmiseks ja ümberkorraldamiseks antavat 

riigiabi käsitlevate suuniste punkt 135 asendatakse järgmisega: 
 
Komisjon kohaldab käesolevaid suuniseid 1. augustist 2014 kuni 31. detsembrini 
2022.“ 

 
- Üleeuroopalise tähtsusega projekte käsitleva teatise punkt 50 asendatakse järgmisega: 

 
Käesolevat teatist kohaldatakse 1. juulist 2014 kuni 31. detsembrini 2022. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=CELEX:52014XC0122(04)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=CELEX:52014XC0628(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=CELEX:52014XC0628(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52014XC0731(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52014XC0731(01)

