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KOMISJONI MÄÄRUS (EL) …/…, 

XXX, 

millega muudetakse määrust (EL) nr 360/2012 seoses selle kohaldamisaja 
pikendamisega ja tähtajaliste erandite tegemisega raskustes olevatele ettevõtjatele, et 

võtta arvesse COVID-19 pandeemia mõju 

(EMPs kohaldatav tekst) 

EUROOPA KOMISJON, 
võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, 
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 suhtes,1 eriti selle artikli 2 lõiget 1, 
olles konsulteerinud riigiabi nõuandekomiteega 
ning arvestades järgmist: 
(1) Vastavalt komisjoni määrusele (EL) nr 360/20122 ei peeta ettevõtjatele üldist 

majandushuvi pakkuvate teenuste osutamiseks antud teatavast piirmäärast väiksemat 
abi teatavatel tingimustel aluslepingu artikli 107 lõike 1 kõikidele tingimustele 
vastavaks ja seetõttu on see vabastatud aluslepingu artikli 108 lõikes 3 sätestatud 
teatamiskohustusest. 

(2) Määrus (EL) nr 360/2012 kehtib kuni 31. detsembrini 2020. 
(3) Tuleb tagada prognoositavus ja õiguskindlus, valmistades samas ette määruse (EL) nr 

360/2012 võimalikku tulevast ajakohastamist kooskõlas komisjoni määruse (EL) nr 
1407/20133 võimaliku tulevase ajakohastamisega. 

(4) Seepärast tuleks esiteks pikendada määruse (EL) nr 360/2012 kohaldamisaega. 
Teiseks tuleks kooskõlas komisjoni parema õigusloome suunistega hinnata määrust 
(EL) nr 360/2012 ja muid üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid käsitlevaid norme, 
mis on sätestatud komisjoni 20. detsembri 2012. aasta otsuses,4 komisjoni teatises 
Euroopa riigiabi eeskirjade kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvate teenuste 
osutamise eest makstava hüvitise suhtes5 ja komisjoni teatises „Euroopa Liidu 
raamistik riigiabi jaoks, mida antakse avalike teenuste eest makstava hüvitisena“ 

                                                 
1 ELT L 248, 24.9.2015, lk 1. 
2 Komisjoni 25. aprilli 2012. aasta määrus (EL) nr 360/2012 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 

107 ja 108 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele antava 
vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 114, 26.4.2012, lk 8). 

3 Nõukogu 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). 

4 Komisjoni 20. detsembri 2012. aasta otsus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 106 lõike 2 
kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele avalike teenuste 
eest makstava hüvitisena antava riigiabi suhtes, C(2011) 9380, (ELT L 7, 11.1.2012, lk 3). 

5 ELT C 8, 11.1.2012, lk 4. 
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(2011),6 niivõrd kuivõrd neid norme kohaldatakse tervishoiu- ja sotsiaalteenuste 
suhtes. Komisjon algatas kõnealuste normide hindamise juba 2019. aasta juunis. 
Määruse (EL) nr 360/2012 kohaldamisaega tuleks pikendada nii, et komisjon saaks 
võtta arvesse sellise toimivuskontrolli tulemusi, mis hõlmab ka määrust (EL) nr 
1407/2013. Seepärast tuleks määruse (EL) nr 360/2012 kohaldamisaja pikendamine 
viia kooskõlla määruse (EL) nr 1407/2013 kohaldamisaja pikendamisega kuni 31. 
detsembrini 2023. Kohaldamisaja pikendamine peaks võimaldama komisjonil saada 
terviklikuma ülevaate sellest, kuidas nende kahe määruse eri elemendid koos toimivad. 
Ajaliselt piiratud pikendamine peaks aitama tagada õiguskindluse üldist majandushuvi 
pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele ning see ei tohiks suurendada 
halduskoormust, kuna üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavate ettevõtjate 
suhtes kohaldatavaid hüvitamismeetmeid, mille maht ei ületa kolme majandusaasta 
jooksul 500 000 eurot, ei käsitata jätkuvalt riigiabina. 

(5) Seepärast tuleks määruse (EL) nr 360/2012 kohaldamisaega pikendada kolme aasta 
võrra. 

(6) Võttes arvesse COVID-19 puhangu majanduslikke ja rahalisi tagajärgi ettevõtjatele 
ning selleks, et tagada kooskõla komisjoni poolt vastu võetud üldiste 
poliitikameetmetega, eriti ajavahemikul 2020–2021, on vaja, et ettevõtjad, kes sattusid 
COVID-19 puhangu tagajärjel raskustesse, jääksid piiratud ajaks määruse (EL) nr 
360/2012 alusel abikõlblikeks. 

(7) Seepärast tuleks määrust (EL) nr 360/2012 vastavalt muuta, 
ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE: 

Artikkel 1 
Määrust (EL) nr 360/2012 muudetakse järgmiselt: 
a) artiklisse 1 lisatakse lõige 2a: 

„2a. Erandina lõike 2 punktist h kohaldatakse käesolevat määrust ettevõtjate suhtes, 
kes ei olnud 31. detsembril 2019 raskustes, kuid kes sattusid raskustesse 
ajavahemikul 1. jaanuarist 2020 kuni 30. juunini 2021.“; 

b) artikli 5 teine lõik asendatakse järgmisega: 
„Seda kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2023.“ 

Artikkel 2 
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 
Teatajas. 

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

 Komisjoni nimel 
 president 

                                                 
6 ELT C 8, 11.1.2012, lk 15. 


