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Lugupeetud proua välisminister 

1. MENETLUS 

(1) Komisjon võttis 19. aprillil 2021 vastu regionaalabi suunised,1 mille alusel ta 
hindab sellise teatamisele kuuluva regionaalabi kokkusobivust, mis on kavas anda 
või antakse pärast 31. detsembrit 2021. Vastavalt regionaalabi suuniste 
punktile 189 peaks iga liikmesriik esitama komisjonile regionaalabi kaardi, mida 
kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2022 kuni 31. detsembrini 2027. Kõigi 
heakskiidetud regionaalabi kaartide kokkuvõte avaldatakse Euroopa Liidu 
Teatajas ja nende terviktekst konkurentsi peadirektoraadi veebisaidil2. Need 
kaardid moodustavad regionaalabi suuniste lahutamatu osa. 

  

                                                 
1  ELT C 153, 29.4.2021, lk 1. 

2  http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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(2) 7. oktoobril 2021 saatsid Eesti ametiasutused elektroonilise teate, mis registreeriti 
komisjonis samal päeval viitenumbri 2021/2183830 all. Teates esitati Euroopa 
Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi toimimise leping”) artikli 108 lõike 3 
kohaselt Eesti regionaalabi kaart, mida kavatsetakse kohaldada alates 1. jaanuarist 
2022 kuni 31. detsembrini 2027. 

2. TEATATUD REGIONAALABI KAARDI KIRJELDUS  

(3) Eesti koosneb ühest NUTS 2 piirkonnast (EE00 Eesti). See NUTS 2 piirkond 
jaguneb viieks NUTS 3 piirkonnaks: Põhja-Eesti (EE001), Lääne-Eesti (EE004), 
Lõuna-Eesti (EE008), Kesk-Eesti (EE009), Kirde-Eesti (EE00A). 

(4) Vastavalt regionaalabi suuniste I lisale kuulub EE00 Eesti ELi toimimise lepingu 
artikli 107 lõike 3 punkti c kohaste eelnevalt kindlaksmääratud abikõlblike 
piirkondade hulka (edaspidi „punkti c ala“) ning elanikkonna hõlmatus on 100 %. 

2.1. Kavandatavad eelnevalt kindlaksmääratud punkti c alad3  

(5) Eesti ametiasutused on teinud oma teates ettepaneku käsitada NUTS 2 piirkonda 
EE00 Eesti, mis oli Eesti 2014.–2020. aasta regionaalabi kaardil punkti a 
piirkond, ELi toimise lepingu artikli 107 lõike 3 punktis c sätestatud erandi 
kohaselt 1. jaanuarist 2022 kuni 31. detsembrini 2027 eelnevalt kindlaksmääratud 
punkti c alana.  

(6) Eesti on teatanud, et regionaalabi suuniste punkti 182 alapunkti 2 kohaselt 
kehtestatakse suurettevõtjatele abi ülemmääraks 15 %, mida regionaalabi suuniste 
punkti 183 kohaselt suurendatakse ajavahemikul kuni 31. detsembrini 2024 
5 protsendipunkti võrra. 

(7) Nende kahe NUTS 3 piirkonna puhul, millel on ühine maismaapiir Venemaa 
Föderatsiooniga, s.t Lõuna-Eesti (EE008) ja Kirde-Eesti (EE00A), on Eesti teinud 
ettepaneku kehtestada regionaalabi suuniste punkti 182 alapunkti 1 kohaselt kogu 
ajavahemikuks alates 1. jaanuarist 2022 kuni 31. detsembrini 2027 
suurettevõtjatele abi ülemmääraks 20 %. NUTS 3 piirkonna Kirde-Eesti (EE00A) 
puhul, mille rahvastikukadu ajavahemikul 2009–2018 oli 13,47 %,4 on Eesti 
lisaks teinud ettepaneku suurendada regionaalabi suuniste punkti 188 kohaselt abi 
ülemmäära veel 5 protsendipunkti võrra. 

(8) Eelnevat arvesse võttes on Eesti teinud ettepaneku kohaldada suurettevõtjate 
suhtes järgmises tabelis kokkuvõtlikult esitatud abi ülemmäärasid: 

  

                                                 
3  Eelnevalt kindlaksmääratud punkti c alad on regionaalabi suuniste punktis 163 määratletud kui alad, 

mis vastavad teatavatele kehtestatud tingimustele ning mille liikmesriik võib seetõttu määrata punkti c 
alaks, ilma et ta peaks seda täpsemalt põhjendama. 

4  Eurostati andmed, 20. august 2021. 
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Eelnevalt 
kindlaksmääratud 
punkti c ala 
nimetus  

Kavandatavad abi ülemmäärad  

Põhja-Eesti 
(EE001) 

20 % ajavahemikul 1. jaanuarist 2022 kuni 31. detsembrini 
2024 ja 15 % ajavahemikul 1. jaanuarist 2025 kuni 
31. detsembrini 2027 

Lääne-Eesti 
(EE004) 

20 % ajavahemikul 1. jaanuarist 2022 kuni 31. detsembrini 
2024 ja 15 % ajavahemikul 1. jaanuarist 2025 kuni 
31. detsembrini 2027 

Kesk-Eesti 
(EE009) 

20 % ajavahemikul 1. jaanuarist 2022 kuni 31. detsembrini 
2024 ja 15 % ajavahemikul 1. jaanuarist 2025 kuni 
31. detsembrini 2027 

Lõuna-Eesti 
(EE008) 

20 % ajavahemikul 1. jaanuarist 2022 kuni 31. detsembrini 
2027 

Kirde-Eesti 
(EE00A) 

25 % ajavahemikul 1. jaanuarist 2022 kuni 31. detsembrini 
2027 

2.2. VKEde abi ülemmäärad  

(9) Eesti ametiasutused on teinud oma teates ettepaneku suurendada suurettevõtjate 
suhtes kohaldatavat abi ülemmäära keskmise suurusega ettevõtjate puhul 
10 protsendipunkti võrra ja väikeettevõtjate puhul 20 protsendipunkti võrra, kui 
nende alginvesteeringu abikõlblikud kulud ei ületa 50 miljonit eurot. 

3. HINNANG  

3.1. Kavandatavad eelnevalt kindlaksmääratud punkti c alad ja 
kavandatavad abi ülemmäärad 

(10) Regionaalabi suuniste punkti 164 kohaselt leiab komisjon, et liikmesriikides peab 
punkti c alade hõlmatus olema piisav, et oleks võimalik määrata punkti c aladeks 
piirkonnad, mis olid aastatel 2017–2020 regionaalabi kaardil tähistatud punkti a 
aladena, kuid mis enam punkti a aladeks ei kvalifitseeru. Regionaalabi suuniste 
I lisa kohaselt oli NUTS 2 piirkond EE00 Eesti ajavahemikul 2017–2020 punkti a 
ala ja vastab seega ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 punkti c 
tingimustele. 

(11) Regionaalabi suuniste punktis 182 on sätestatud, et suurettevõtjatele antava abi 
ülemmäär ei tohi endistel punkti a aladel ületada 15 %. Regionaalabi suuniste 
punktis 183 on sätestatud, et endistel punkti a aladel võib abi ülemmäära 15 % 
ajavahemikul kuni 31. detsembrini 2024 suurendada kuni 5 protsendipunkti võrra. 

(12) Abi ülemmäär, mida Eesti ametiasutused eelnevalt kindlaksmääratud punkti c 
alasse EE00 Eesti kuuluvate NUTS 3 piirkondade Põhja-Eesti (EE001), Lääne-
Eesti (EE004) ja Kesk-Eesti (EE009) puhul kavandavad, on regionaalabi 
suunistega kooskõlas. 
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(13) Regionaalabi suuniste punkti 182 alapunktis 1 on sätestatud, et suurettevõtjatele 
antava abi ülemmäär ei tohi ületada 20 % NUTS 3 piirkondades või nende 
osades, millel on maismaapiir EMP- või EFTA-välise riigiga.  

(14) Kuna NUTS 3 piirkondadel Lõuna-Eesti (EE008) ja Kirde-Eesti (EE00A) on 
ühine maismaapiir Venemaa Föderatsiooniga, võib nendes piirkondades abi 
ülemmäära ajavahemikul 1. jaanuarist 2022 kuni 31. detsembrini 2027 
suurendada 20 %-le. 

(15) Regionaalabi suuniste punktis 188 on sätestatud, et NUTS 3 piirkondade puhul, 
mille rahvastikukadu ajavahemikul 2009–2018 on suurem kui 10 %, võib punkti c 
alade suhtes kohaldatavat abi ülemmäära suurendada 5 protsendipunkti võrra.  

(16) Kuna NUTS 3 piirkonna Kirde-Eesti (EE00A) rahvastikukadu ületas 
ajavahemikul 2009–2018 10 %, nagu on osutatud põhjenduses (7), võib selle 
piirkonna puhul abi ülemmäära ajavahemikul alates 1. jaanuarist 2022 kuni 
31. detsembrini 2027 suurendada 20 %-lt 25 %-le. 

(17) Eesti kavandatavad abi ülemmäärad on regionaalabi suunistega kooskõlas. 

3.2. VKEde suurem abi ülemmäär 

(18) Regionaalabi suuniste punkti 186 kohaselt võib suurettevõtjate suhtes 
kohaldatavat abi ülemmäära suurendada keskmise suurusega ettevõtjate puhul 
kuni 10 protsendipunkti ja väikeettevõtjate puhul kuni 20 protsendipunkti võrra. 
VKEde suhtes ei kohaldata suurendatud abi ülemmäära siiski juhul, kui abi 
antakse suurele investeerimisprojektile regionaalabi suuniste punkti 19 
alapunkti 18 tähenduses. 

3.3. Muud Eesti ametiasutuste võetud kohustused 

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

(a) Eesti ametiasutused on kinnitanud, et kui on kavas anda regionaalabi, 
teatatakse sellest 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 ette nähtud 
regionaalabi puhul peetakse kinni asjaomase piirkonna abi ülemmäärast, 
mis on kindlaks määratud komisjoni poolt heaks kiidetud ja avaldatud 
riigiabi kaardil. 

(c) Eesti ametiasutused on kinnitanud, et suurte investeerimisprojektide (mis 
on määratletud regionaalabi suuniste punkti 19 alapunktis 18) korral 
kohandatakse asjaomasele piirkonnale antava abi ülemmäära (mis on 
kindlaks määratud regionaalabi kaardil, mille on heaks kiitnud ja 
avaldanud komisjon) vastavalt regionaalabi suuniste punkti 19 
alapunktis 3 esitatud valemile. 
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3.4. Üldine järeldus 

(20) Eelnevat arvesse võttes on komisjon seisukohal, et Eesti esitatud regionaalabi 
kaart ajavahemikuks alates 1. jaanuarist 2022 kuni 31. detsembrini 2027 on 
regionaalabi suunistega kooskõlas. 

4. JÄRELDUS 

(21) Komisjon on sellest tulenevalt otsustanud järgmist: 
– kiita heaks lisas esitatud Eesti regionaalabi kaart ajavahemikuks alates 

1. jaanuarist 2022 kuni 31. detsembrini 2027, kuna see vastab 
tingimustele, mis on kehtestatud 19. aprillil 2021 vastu võetud 
regionaalabi suunistes;  

–  käesoleva kirja täielik tekst autentses keeles avaldatakse järgmisel 
veebisaidil:  

 http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

Lugupidamisega  

Komisjoni nimel 

Margrethe VESTAGER  
juhtiv asepresident  
 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


 

 

Juhtumi SA.100251 (2021/N) kohta tehtud otsuse LISA 

Regionaalabi suunised 
(ELT C 153, 29.4.2021, lk 1) 

EESTI – Regionaalabi kaart, mida kohaldatakse ajavahemikul 1.1.2022–31.12.2027 

Piirkonna 
kood 

Piirkonna nimetus Suurettevõtjatele antava 
regionaalabi ülemmäär5 

Eelnevalt kindlaksmääratud punkti c alad 

NUTSi 
kood 

NUTSi ala nimetus Abi ülemmäär 
(suurettevõtjad) 

1.1.2022 – 
31.12.2024 

1.1.2025 - 
31.12.2027 

EE001 Põhja-Eesti 20 % 15 % 

EE004 Lääne-Eesti 20 % 15 % 

EE009 Kesk-Eesti 20 % 15 % 

EE008 Lõuna-Eesti  20 % 20 % 

EE00A Kirde-Eesti  25 % 25 % 

 

                                                 
5   Kuni 50 miljoni euro suuruste abikõlblike kuludega investeerimisprojektide korral suurendatakse 

ülemmäära keskmise suurusega ettevõtjate puhul 10 protsendipunkti ja väikeettevõtjate puhul 
20 protsendipunkti võrra. Keskmise suurusega ettevõtjad ja väikeettevõtjad 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 puhul suurettevõtjate suhtes 
kohaldatavad abi ülemmäärad kehtivad ka keskmise suurusega ettevõtjatele ja väikeettevõtjatele. 
Suurte investeerimisprojektide puhul kohaldatavat abi ülemmäära kohandatakse vastavalt 
regionaalabi suuniste punkti 19 alapunktile 3.   
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