EUROOPA KOMISJON

Brüssel, 21.05.2014
C(2014) 3165 final

AVALIK VERSIOON
Käesolev komisjoni töödokument
avaldatud üksnes teavitamise eesmärgil.

Teema:

on

Riigiabi nr SA38621 (2014/N) – Eesti
Regionaalabi kaart aastateks 2014–2020

Lugupeetud härra minister,
1.

MENETLUS

(1)

Komisjon võttis 28. juunil 2013 vastu regionaalabi suunised aastateks 2014–20201
(edaspidi „regionaalabi suunised”). Vastavalt regionaalabi suuniste punktile 178 peaks
iga liikmesriik teatama komisjonile ühtsest regionaalabi kaardist, mida kohaldatakse
alates 1. juulist 2014 kuni 31. detsembrini 2020. Vastavalt regionaalabi suuniste
punktile 179 avaldatakse heakskiidetud regionaalabikaart Euroopa Liidu Teatajas ja
see moodustab kõnealuste suuniste lahutamatu osa.

(2)

15. aprillil 2014 saatis Eesti e-teate (registreeriti komisjonis 15. aprillil 2014 nr
2014/042739 all), milles Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi toimimise
leping”) artikli 108 lõiget 3 järgides esildati Eestis alates 1. juulist 2014 kuni 31.
detsembrini 2020 kohaldatav regionaalabi kaart.

2.

KIRJELDUS

(3)

Kõnealuses teates tegid Eesti ametiasutused ettepaneku, et ELi toimimise lepingu
artikli 107 lõike 3 punktis a sätestatud erandi alusel on ajavahemikus 1. juulist 2014
kuni 31. detsembrini 2020 kogu Eesti territooriumi regionaalabikõlblik, ja kehtestada
abi ülemmääraks 25% brutotoetusekvivalendist.
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(4)

Eesti ametiasutuste sõnul võib eespool nimetatud abi ülemmäära suurendada keskmise
suurusega ettevõtjate puhul 10 protsendipunkti võrra ja väikeettevõtjate puhul 20
protsendipunkti võrra.

3.

HINDAMINE
3.1.

ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 punkti a kohaselt
regionaalabikõlblik piirkond ja kõnealuses piirkonnas kohaldatav abi
ülemmäär

(5)

Eesti koosneb ühest ainsast NUTS 2 geograafilisest üksusest (EE00 Eesti).

(6)

Vastavalt regionaalabi suuniste I lisale on Eesti SKP ühe elaniku kohta2 võrdne 75%ga
ELi keskmisest või sellest väiksem. Seepärast on kõnealune piirkond ELi toimimise
lepingu artikli 107 lõike 3 punktis a sätestatud erandi kohaselt regionaalabikõlblik.

(7)

Vastavalt regionaalabi suuniste punkti 172 alapunktile c ei tohi regionaalabi ülemmäär
ületada 25% brutotoetusekvivalendist piirkondades, mis kuuluvad ELi toimimise
lepingu artikli 107 lõike 3 punktis a sätestatud erandi alla ja kus SKP ühe elaniku
kohta on üle 60% EL 27 keskmisest. Vastavalt regionaalabi suuniste I lisale on Eesti
SKP ühe elaniku kohta 65% EL 27 keskmisest ja seega on kõnealuste suuniste punkti
172 alapunkti c kriteeriumid täidetud.
3.2.

VKEdele antava abi ülemmäära suurendamine

(8)

Eelmise punkti kohase abi ülemmäära suurendamine 10 protsendipunkti võrra
keskmise suurusega ettevõtjate puhul ja 20 protsendipunkti võrra väikeettevõtjate
puhul on kooskõlas regionaalabi suuniste punktiga 177.

(9)

Eesti ametiasutused on kinnitanud, et VKEde puhul kehtivat kõrgemat abi ülemmäära
ei kohaldata regionaalabi suuniste punkti 20 alapunktis l määratletud suurtele
investeerimisprojektidele antava abi suhtes.
3.3.

(10)
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Muud Eesti ametiasutuste võetud kohustused

Komisjon võtab teadmiseks järgmised Eesti ametiasutuste esitatud teates võetud
kohustused:
a)

Eesti ametiasutused on kinnitanud, et kõikidest kavatsustest anda regionaalabi
teatatakse komisjonile kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 108 lõikega 3
kas abikavana või eraldi teatena, v.a grupierandi määruse kohaldamise korral;

b)

Eesti ametiasutused on kinnitanud, et investeeringuteks ettenähtud regionaalabi
andmise korral järgitakse abi ülemmäära, mis kehtib asjaomase piirkonna
suhtes, nagu on määratletud regionaalabi kaardil, mille on heaks kiitnud
komisjon ja mis on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas;

c)

Eesti ametiasutused on kinnitanud, et suurte investeerimisprojektide (nagu on
määratletud regionaalabi suuniste punkti 20 alapunktis l) korral kohandatakse
asjaomasele piirkonnale (nagu on määratletud regionaalabi kaardil, mille on
heaks kiitnud ja avaldanud komisjon) antava abi ülemmäära vastavalt
regionaalabi suuniste punkti 20 alapunktis c esitatud valemile.

SKP väljendatuna ostujõu standardis ühe elaniku kohta aastatel 2008–2010. (EL 27 = 100)
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3.4.

Kokkuvõte

(11)

Eespool toodut silmas pidades on komisjon seisukohal, et Eesti teatatud
regionaalabikaart ajavahemikuks alates 1. juulist 2014 kuni 31. detsembrini 2020 on
kooskõlas regionaalabi suunistega.

(12)

Komisjon tuletab meelde, et regionaalabi kaardil kindlaks määratud abi ülemmäärasid
kohaldatakse üksnes nende investeeringute suhtes, mida tehakse sektorites, mis
regionaalabi suuniste punkti 10 määratluse kohaselt kuuluvad kõnealuste suuniste
reguleerimisalasse. Eelkõige kohaldatakse abi ülemmäärasid põllumajandustoodete
töötlemise ja turustamise suhtes üksnes selles ulatuses, mis on kindlaks määratud
ühenduse suunistes riigiabi kohta põllumajandus- ja metsandussektoris3 või mis tahes
muudes neid asendavates suunistes.

4.

OTSUS

(13)

Komisjon on sellest tulenevalt otsustanud järgmist:
– kiita heaks lisas esitatud Eesti regionaalabikaart ajavahemikuks alates 1. juulist
2014 kuni 31. detsembrini 2020, kuna see vastab aastateks 2014–2020 ettenähtud
regionaalabisuunistes kehtestatud tingimustele;
– avaldada käesoleva otsuse lisas esitatud regionaalabikaart Euroopa Liidu Teatajas.
Käesoleva kirja täielik tekst autentses keeles avaldatakse järgmisel veebisaidil:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Järelepärimised käesoleva kirja kohta palutakse saata tähitud kirja või faksiga aadressil:
European Commission
Directorate-General for Competition
State Aid Registry
B-1049 Brussels
Faks: +32 2 29 61242
Lugupidamisega
Komisjoni nimel

asepresident
Joaquín ALMUNIA

3

ELT C 319, 27.12.2006, lk 1.

3

Juhtumit SA.38621 käsitleva otsuse LISA

Regionaalabi suunised aastateks 2014–2020
(ELT C 209, 23.7.2013, lk 1)
EESTI – Regionaalabi kaart, mida kohaldatakse ajavahemikus 1.7.2014–31.12.2020
Piirkonna
kood

Piirkonna nimetus

Suurettevõtjatele antava regionaalabi
ülemmäär1

ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 punkti a alusel abikõlblik piirkond kuni
31.12.2020
EE
EE00

1

EESTI
Eesti

25 %

Kuni 50 miljoni euro suuruste abikõlblike kuludega investeerimisprojektide korral suurendatakse
ülemmäära keskmise suurusega ettevõtjate jaoks 10 protsendipunkti ja väikeettevõtjate jaoks 20
protsendipunkti võrra (VKEd on määratletud komisjoni 6. mai 2003. aasta soovituses mikro-, väikeste ja
keskmise suurusega ettevõtjate määratlemise kohta (ELT L 124, 20.5.2003, lk 36). Suurte
investeerimisprojektide korral, mille abikõlblikud kulud on suuremad kui 50 miljonit eurot, kohandatakse
seda ülemmäära vastavalt aastateks 2014–2020 ettenähtud regionaalabi suuniste punkti 20 alapunktile c.
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