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Austatud välisminister, 
 
Euroopa Komisjon (edaspidi „komisjon”) teatab Teile, et on pärast eespool osutatud 
riigiabiprogrammi kohta Eesti ametiasutustelt saadud teabe analüüsimist otsustanud mitte 
esitada vastuväiteid asjaomase programmi kohta, kuna see on Euroopa Liidu toimimise 
lepingu (edaspidi „ELi toimimise leping”) artikli 107 lõike 3 punkti b kohaselt siseturuga 
kokkusobiv. 
 
Komisjoni otsus põhineb järgmistel kaalutlustel.  
 

1. MENETLUS 

(1) Eesti saatis komisjonile eelteate eespool nimetatud abiprogrammi kohta 6. märtsi 
2015. aasta kirjaga, mille komisjon registreeris 9. märtsil 2015. aastal. Eesti teatas 
abiprogrammist ELi toimimise lepingu artikli 108 lõike 3 kohaselt 24. märtsi 
2015. aasta kirjaga, mis registreeriti komisjonis samal päeval. 

2. KIRJELDUS 

2.1. Pealkiri 

(2) Toetus nõustajate koolitamiseks 

2.2. Eesmärk 

(3) Teate kohaselt soovivad Eesti ametiasutused toetada nõustajate koolitamist. 
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2.3. Õiguslik alus 

(4) Õiguslik alus on: 

(a) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus; 

(b) põllumajandusministri määruse eelnõu „Nõustajate koolitamise toetuse 
saamise nõuded ja toetuse saaja hindamiskriteeriumid”. 

2.4. Kestus 

(5) 1. maist 2015 kuni 31. detsembrini 2021. 

2.5. Eelarve 

(6) Hinnanguline aastaeelarve on 60 000 eurot ja kogu teatatud meetme jaoks 
aastateks 2015–2021 ette nähtud summa on 400 000 eurot (millest 85 % 
rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) ja 15 % 
riigieelarvest). 

2.6. Toetusesaajad 

(7) Nõuandvad organid, kes pakuvad nõustamisteenuseid põllumajanduses, 
metsanduses ja maapiirkondades. 

(8) Abiprogramm on ette nähtud ainult väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
toetamiseks. 

2.7. Abiprogrammi kirjeldus 

(9) Eesti ametiasutused kinnitasid, et teatatud abiprogrammi kasutatakse ainult 
koostoimes EAFRDga Eesti maaelu arengukava meetme 2.3 rahastamiseks. 
Seepärast on kõnealuse teatatud programmi eesmärk luua õiguslik alus Eesti 
maaelu arengukava meetme 2.3 rakendamiseks. 

(10) Selleks et olla abikõlblik, peab koolitusel osaleja olema 

(a) nõustaja, kellel on kehtiv sertifikaat; 

(b) nõustaja, kelle sertifikaat kaotas kehtivuse viimase 12 kuu jooksul; või 

(c) nõustaja, kellel on sõlmitud leping nõustamisteenuste tunnustatud 
osutajaga ja kes nõustab põllumajanduse ja maaelu arengu valdkonnas. 

(11) Eesti ametiasutused on kinnitanud, et toetatavad koolitused on avatud ka teistele 
osalejatele, kuid nemad ei ole siiski abikõlblikud ja peavad kandma kulud ise. 

(12) Toetust antakse toetusesaajatele subsideeritud teenustena. Teenuseosutajad, st 
koolitajad või nõustajad, valitakse riigihankemenetlusega, mille korraldab riiklik 
makseasutus (Eesti Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet). 

(13) Riigihankel võivad osaleda järgmised koolituse pakkujad: 

(a) avalik-õiguslikud ülikoolid; 
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(b) kutseharidusasutused; 

(c) nõustamisteenuste tunnustatud osutajad. 

(14) Kavandatud koolitus peab järgima põllumajandusministeeriumi loodud õppekava 
ja riiklikku kutsehariduse seadust. Taotluste hindamisel võetakse arvesse 
koolituse korraldaja ja tema töötajate sellealaseid varasemaid kogemusi.  

(15) Kõnealuse abiprogrammi abikõlblikud kulud on koolituse korraldamise ja 
osutamise kulud (sh palgad, koolituste jaoks koostatud materjalid ning koolituse 
korraldamise kohaga seotud kulud) ning osalejate sõidu ja majutuskulud ning 
päevarahad. 

(16) Lubatud toetusmäär võib olla kuni 100 % abikõlblikest kuludest. Siiski on Eesti 
ametiasutused kinnitanud, et üks toetusesaaja saab kolme aasta jooksul 
maksimaalselt 200 000 eurot. 

2.8. Kumuleerumine 

(17) Eesti ametiasutused on kinnitanud, et kõnealune toetus ei tohi kumuleeruda 
muude toetustega, mida saadakse muudest kohalikest, piirkondlikest, riiklikest 
või liidu abiprogrammidest samade abikõlblike kulude katmiseks. 

2.9. Muud siduvad kohustused 

(18) Eesti ametiasutused on kinnitanud, et seda toetust ei kohaldata nende ettevõtjate 
suhtes, kes on raskustes olevad ettevõtjad vastavalt Euroopa Liidu suuniste 
riigiabi kohta põllumajandus- ja metsandussektoris ning maapiirkondades 
aastateks 2014–2020 (edaspidi „suunised”)1 punkti 35 lõikele 15. 

(19) Eesti ametiasutused kohustuvad peatama toetuse maksmise, kui toetusesaaja 
käsutuses on varem ebaseaduslikult saadud abi, mis komisjoni otsusega (mis 
käsitleb kas üksikabi või abikava) on kuulutatud siseturuga kokkusobimatuks, 
seni, kuni toetusesaaja on tagasi maksnud või maksnud blokeeritud kontole kogu 
ebaseadusliku ja siseturuga kokkusobimatu abi, sealhulgas vastava 
tagasinõudmisel kehtiva intressisumma. 

(20) Eesti ametiasutused on kinnitanud, et toetusesaajad peavad enne koolitusel 
osalemist esitama suuniste punktis 71 nõutud teabega taotluse.  

(21) Eesti ametiasutused on võtnud endale kohustuse avaldada suuniste punkti 128 
kohaselt nõutav teave tähtajaks, mis on sätestatud suuniste punktis 131. Eesti 
ametiasutused on otsustanud üksikabi avaldamise suhtes kasutada suuniste 
punktis 130 kirjeldatud erandit. 

3. HINDAMINE 

3.1. Abi olemasolu – ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 1 kohaldamine 

(22) Selleks et kohaldada Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 lõiget 1, peab 
abiprogramm andma ettevõtjale majandusliku eelise, mida ta ei oleks saanud 

                                                 
1  ELT C 204, 1.7.2014, lk 1. 
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tavapärase äritegevuse käigus; abi tuleb anda teatavatele ettevõtjatele, soodustust 
peab andma riik või seda tuleb anda riigi ressurssidest ja see peab märgatavalt 
mõjutama liikmesriikidevahelist kaubandust. 

(23) On selge, et kõnealune abiprogramm annab eelise selle kaudu toetuse saajatele. 
See võimaldab valitud ettevõtjatel vabaneda riigi ja EAFRD vahendite abil ühest 
osast nende koolituste rahastamise kuludest, mida nad tavaliselt peaksid ise 
kandma. Vastavalt Euroopa Kohtu kohtupraktikale osutab konkurentsi 
moonutamise ohule ainuüksi asjaolu, et ettevõtja konkurentsivõime tugevneb 
võrreldes konkureerivate ettevõtjatega tänu majanduseelisele, mida ta ei oleks 
saanud oma tavapärase majandustegevuse käigus2. 

(24) Vastavalt Euroopa Kohtu pretsedendiõigusele tundub ettevõtjale antav abi 
kahjustavat liikmesriikidevahelist kaubandust, kui kõnealune ettevõtja tegutseb 
ELi-sisesele kaubandusele avatud turul3. Kuna toetusesaajad tegutsevad 
nõustamisteenuste sektoris, mis on vähemalt potentsiaalselt seotud ELi-sisese 
kaubandusega, võib see tõenäoliselt mõjutada liikmesriikidevahelist kaubandust. 

(25) Eespool toodut silmas pidades on ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 1 
tingimused täidetud. Seega võib järeldada, et kavandatav abiprogramm kujutab 
endast riigiabi nimetatud artikli tähenduses. Kõnealust abi võib pidada ühisturuga 
kokkusobivaks ainult juhul, kui see kuulub asutamislepinguga ette nähtud mõne 
erandi alla. 

3.2. Abi seaduslikkus – ELi toimimise lepingu artikli 108 lõike 3 kohaldamine 

(26) Komisjonile teatati abiprogrammist 24. märtsil 2015. Seda programmi ei ole 
varem rakendatud. Seega on Eesti täitnud ELi toimimise lepingu artikli 108 lõikes 
3 sätestatud kohustuse. 

3.3. Abi kokkusobivus 

3.3.1. ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 punkti c kohaldamine 

(27) ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 punktis c on sätestatud, et siseturuga 
kokkusobivaks võib pidada abi teatava majandustegevuse või teatavate 
majanduspiirkondade arengu soodustamiseks, kui see abi ei kahjusta 
kaubandustingimusi määral, mis oleks vastuolus ühiste huvidega. 

(28) Selleks et erand oleks kohaldatav, peab riigiabi vastama riigiabi käsitlevate liidu 
asjakohaste õigusaktide nõuetele. 

(29) Maapiirkondades antava sellise abi puhul, mida kaasrahastatakse EAFRDst, 
kohaldatakse riigiabisuuniseid. 

(30) Teatatud abiprogrammi suhtes kohaldatakse kõnealuste suuniste II osa jagu 3.6. 

(31) Suuniste punktist 669 järeldub, et komisjon tunnistab maapiirkondades 
teadmussiirdeks ja teabemeetmeteks antava riigiabi Euroopa Liidu toimimise 

                                                 
2  Euroopa Kohtu 17. septembri 1980. aasta otsus kohtuasjas 730/79: Philip Morris Holland BV vs. 

Euroopa Ühenduste Komisjon (EKL 1980, lk 2671). 
3  Vt eelkõige Euroopa Kohtu 13. juuli 1988. aasta otsus kohtuasjas C-102/87: Prantsuse Vabariik vs. 

Euroopa Ühenduste Komisjon (EKL 1988, lk 4067). 
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lepingu artikli 107 lõike 3 punkti c kohaselt siseturuga kokkusobivaks, kui see 
vastab suunistes sätestatud ühistele hindamispõhimõtetele, suuniste II osa 
3. peatüki suhtes kehtivatele üldsätetele ja suuniste II osa 3. peatüki jaos 3.6 
sätestatud konkreetsetele nõuetele. 

3.3.2. Suuniste II osa 3.6. jaos sätestatud tingimused  

(32) Suuniste punktiga 670 on ette nähtud, et kõnealuse meetme kohast abi võib anda 
suuniste II osa jaos 1.1.10.2 ja jagudes 2.5 ja 3.7 osutatud nõustamisteenustega 
seotud nõustajate koolitamiseks. Neis jagudes on täpsustatud eeskirjad 
nõustamisteenuste osutamiseks põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas ning 
maapiirkondades. Põhjendusest 7 ilmneb, et see nõue on täidetud. 

(33) Suuniste punkti 671 kohaselt võib nõustajate koolitamiseks anda abi ka 
suurettevõtjatele. Eesti ametiasutused kinnitasid, et toetust võivad saada ainult 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (vt põhjendus 8). 

(34) Suuniste punktis 672 on täpsustatud abikõlblikud kulud; toetust võib anda 
järgmiste kulutuste katmiseks: a) korraldamise ja läbiviimise kulud, c) osalejate 
reisi- ja majutuskulud ning päevarahad. Põhjendusest 15 ilmneb, et teatatud 
programmi abikõlblikud kulud on kooskõlas suuniste punktiga 672. 

(35) Vastavalt suuniste punktile 673 makstakse abi koolitusteenuse pakkujale. Eesti 
ametiasutused on täpsustanud, et abi antakse subsideeritud teenustena (vt 
põhjendus 12), mistõttu võib selle nõude täidetuks lugeda. 

(36) Suuniste punktis 674 on sätestatud, et abi on objektiivselt määratud tingimuste 
alusel kättesaadav kõigile asjaomases maapiirkonnas aktiivsetele abikõlblikele 
ettevõtjatele. Eesti ametiasutused on kindlaks määranud abikõlblike toetusesaajate 
kolm objektiivset kategooriat (vt põhjendus 10) mistõttu võib selle nõude 
täidetuks lugeda. 

(37) Suuniste punktis 675 on sätestatud, et koolitusi korraldavatel asutustel peab olema 
kõnealuse ülesande täitmiseks piisav suutlikkus personali erialase ettevalmistuse 
ja korrapärase koolituse näol. Eesti ametiasutuste sõnul on see nõue täidetud, 
kuna üksnes objektiivselt määratletud haridusasutused võivad osaleda riigihankel 
(vt põhjendus 13) ning taotluste hindamisel võetakse arvesse koolituse korraldaja 
ja tema töötajate sellealaseid varasemaid kogemusi (vt põhjendus 14). Komisjon 
leiab, et see selgitus on piisav. 

(38) Suuniste punkti 676 kohaselt on nõustajate koolituse abi ülemmäär 200 000 eurot 
kolme aasta kohta. Põhjendusest 16 ilmneb, et see nõue on täidetud. 

(39) Eespool kirjeldatu põhjal järeldab komisjon, et suuniste II osa jaos 3.6 loetletud 
tingimused on täidetud. 

3.3.3. Suuniste II osa 3. peatüki suhtes kehtivad üldsätted 

(40) Suuniste punktis 631 on sätestatud, et suuniste II osa 3. peatüki kohast abi antakse 
maaelu arengu programmi raames määruse (EL) nr 1305/20134 alusel ja selle 

                                                 
4  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1305/2013, 17. detsember 2013, Euroopa Maaelu 

Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487). 
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nõuetele vastavalt. Komisjon kiitis Eesti maaelu arengukava heaks oma 
13. veebruari 2015. aasta otsusega C(2015) 382. Eesti ametiasutuste kavatsus 
anda abi Eesti maaelu arengukava raames nähtub põhjendusest 9 ja seepärast 
loetakse kõnealune nõue täidetuks. 

(41) Muud suuniste II osa 3. peatüki suhtes kehtivad üldsätted ei ole käesoleval juhul 
asjakohased. 

(42) Seega võib järeldada, et teatatud abikava vastab suuniste II osa 3. peatüki suhtes 
kehtivatele üldsätetele. 

3.3.4. Ühised hindamispõhimõtted 

(43) Vastavalt suuniste punktidele 38, 42 ja 669 kohaldatakse ühiseid 
hindamispõhimõtteid sellise abi suhtes, mida antakse vastavalt ELi toimimise 
lepingu artikli 107 lõike 3 punktile c. 

(44) Nagu märgitud põhjenduses 3, on kõnealuse teatatud abiprogrammi eesmärk 
toetada nõustajate koolitamist. Teatatud abiprogramm aitab kaasa ühise eesmärgi 
saavutamisele kooskõlas suuniste punktidega 43 ja 44. Teatatud abiprogrammi 
kasutatakse ainult koostoimes EAFRDga Eesti maaelu arengukava meetme 2.3 
rahastamiseks. Kooskõlas suuniste punktiga 46 on komisjon seepärast seisukohal, 
et abi on kooskõlas maaelu arengu eesmärkidega ja aitab kaasa nende 
saavutamisele. 

(45) Võttes arvesse teatatud abiprogrammi eesmärki, ei ole täheldatud negatiivset 
mõju keskkonnale suuniste punkti 52 tähenduses. 

(46) Kuna teatatud abiprogramm vastab suuniste II osa jaos 3.6. sätestatud 
eritingimustele (vt põhjendus 39) ja suuniste II osa 3. peatüki suhtes kehtivatele 
üldsätetele (vt põhjendus 42), on komisjon kooskõlas suuniste punktidega 55 ja 
57 arvamusel, et abi on vajalik ja et see on asjakohane vahend ühist huvi pakkuva 
eesmärgi saavutamiseks. 

(47) Vastavalt suuniste punktidele 70 ja 71 ei tohi projekti alustada enne abitaotluse 
esitamist ning see taotlus peab sisaldama vähemalt taotleja nime, suurust, 
toetatava tegevuse kirjeldust koos kuupäevade ja abi saava tegevuse teostamiseks 
vajaliku summa ja abikõlblike kuludega. Põhjendusest 20 ilmneb, et see nõue on 
täidetud. 

(48) Nagu eespool kirjeldatud (vt põhjendused 34 ja 38), on abikõlblikud kulud ja 
maksimaalne abisumma kooskõlas suuniste II osa jaoga 3.6 ning seega kooskõlas 
suuniste punktiga 84. Selle põhjal loetakse proportsionaalsuse kriteeriumid 
täidetuks. 

(49) Kuna käesolev abiprogramm vastab suuniste II osa punktis 3.6 sätestatud 
tingimustele (vt põhjendus (39) ega ületa maksimaalset abisummat (vt 
põhjendus 38), leiab komisjon kooskõlas suuniste punktiga 113, et negatiivne 
mõju konkurentsile ja kaubandusele on minimaalne. 

(50) Suuniste punktides 128–132 on sätestatud suuniste kohased läbipaistvusnõudeid. 
Eesti on võtnud endale kohustuse järgida kõnealuseid nõudeid (vt põhjendus 21). 
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3.3.5. Muud siduvad kohustused 

(51) Komisjon märgib, et raskustes olevad ettevõtjad on kooskõlas suuniste punktiga 
26 võimalike toetusesaajate hulgast välja jäetud (vt põhjendus 18) ning et Eesti 
katkestab teatatud toetuse maksmise, kui toetusesaaja käsutuses on varem 
ebaseaduslikult saadudabi, mis on komisjoni otsusega kuulutatud ühisturuga 
kokkusobimatuks kooskõlas suuniste punktiga 27 (vt põhjendus 19). 

3.3.6. Abiprogrammi kestus 

(52) Suuniste punkti 719 kohaselt lubab komisjon ainult piiratud kestusega 
abiprogramme. Sellised programmid, mis hõlmavad riigiabimeetmeid, mida saab 
kaasrahastada ka EAFRD vahenditest nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 
kohaselt, peaksid kehtima üksnes programmiperioodil 2014–2020. Vastavalt 
määruse (EL) nr 1303/20135 artikli 65 lõikele 2 on kulutused abikõlblikud 
EAFRD toetuse saamiseks, kui makseasutused maksavad asjaomase toetuse välja 
enne 31. detsembrit 2023. Teatatud abiprogrammi kohaldatakse kuni 
31. detsembrini 2021 (vt põhjendus 5) ja seetõttu võib selle lugeda vastavaks 
kulude abikõlblikkuse nõuetele programmitöö perioodil 2014–2020. 

4. KOKKUVÕTE 

Kooskõlas eespool kirjeldatud asjaoludega leiab komisjon, et suuniste asjakohaseid 
sätteid on järgitud. 

Sellest tulenevalt on komisjon otsustanud mitte esitada abi kohta vastuväiteid, sest see on 
kokkusobiv siseturuga vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 punktile c. 

Kui käesoleva kirja mis tahes osa suhtes kehtib ametisaladuse hoidmise kohustus 
vastavalt komisjoni teatisele ametisaladuste kohta ning seda ei tohiks avaldada, teavitage 
sellest komisjoni viieteistkümne tööpäeva jooksul alates käesoleva teate saatmisest. Kui 
komisjon ei ole nimetatud tähtajaks põhjendatud taotlust saanud, käsitletakse seda kui 
Eesti nõusolekut käesoleva kirja täieliku teksti avaldamiseks. Kui Eesti soovib, et teatava 
teabe suhtes kehtiks ametisaladuse hoidmise kohustus, märkige ära vastavad osad ja 
esitage põhjendus iga osa kohta, mille avaldamise ärahoidmist taotletakse. 

 

 

 

 

 

                                                 
5  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse 

ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa 
Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, 
nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) 
nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320).  
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Taotlus tuleks saata elektrooniliselt, turvatud e-posti süsteemi „Avaliku võtme 
infrastruktuurˮ (Public Key Infrastructure, PKI) kaudu vastavalt komisjoni määruse (EÜ) 
nr 794/20046 artikli 3 lõikele 4 järgmisele aadressile: agri-state-aids-
notifications@ec.europa.eu. 

Komisjoni nimel 
 
 
  

komisjoni liige  
Phil HOGAN

 

  
 

                                                 
6  Komisjoni määrus (EÜ) nr 794/2004, 21. aprill 2004, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 

659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks 
(ELT L 140, 30.4.2004, lk 1).  
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