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Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist 
majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane 

liikmesriikide aruande vorm   

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis 9 on sätestatud: 

Iga liikmesriik esitab komisjonile iga kahe aasta järel aruande käesoleva otsuse 
rakendamise kohta. Aruandes tuleb esitada üksikasjalik ülevaade käesoleva 
otsuse kohaldamisest artikli 2 lõikes 1 osutatud erinevate teenusekategooriate 
suhtes, sealhulgas: 

a) käesoleva otsuse kohaldamine otsusega hõlmatud teenuste suhtes, sealhulgas 
asutusesiseste meetmete suhtes; 

b) kogu abisumma, mis on antud kooskõlas käesoleva otsusega, ning selle jaotus 
abisaajate majandussektorite kaupa; 

c) teave selle kohta, kas otsuse kohaldamine asjaomase teenuseliigi puhul on 
põhjustanud raskusi või kolmandate isikute kaebusi, ning 

ning 

d) muu komisjoni poolt nõutav teave käesoleva otsuse kohaldamise kohta, mis 
täpsustatakse aegsasti enne aruande esitamise tähtaega. 

Esimene aruanne esitatakse 30. juuniks 2014. 

 

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punktis 62 on sätestatud 
põhimõtteliselt identne aruandluskohustus raamistiku alusel antava abi puhul. 

Käesolev aruanne on esitatud komisjoni otsuse 2005/842/EÜ alusel 2012. ja 2013. aastal  
lennujaamadele (otsuse artikkel 2 lõige 1 punkt d) ja postiteenuste hüvitamiseks antud 
riigiabi (otsuse artikkel 2 lõige 1 punkt a) kohta. Aruanne katab ka sama otsuse alusel 
jaanuaris 2014 antud riigiabi kaugküttele (otsuse artikkel 2 lõige 1 punkt a). 

Palun järgige aruandes järgmist jaotust:  

 

1. ÜLDIST MAJANDUSHUVI PAKKUVATE TEENUSTE OTSUSE NING ÜLDIST 

MAJANDUSHUVI PAKKUVATE TEENUSTE RAAMISTIKU RAKENDAMINE NING ANTUD 

HÜVITISTE SUMMAD 
 

 

Järgige aruande selles osas järgmist jaotust: 

1) Haiglad (artikli 2 lõike 1 punkt b) 
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Riigiabi ei antud. 

2) Sotsiaalteenused (artikli 2 lõike 1 punkt c) 

a) Tervishoid ja pikaajaline hooldus 

b) Lastehooldus 

c) Juurdepääs ja naasmine tööturule 

d) Sotsiaalelamumajandus 

e) Hoolitsus haavatavate rühmade eest ja nende sotsiaalne kaasatus 

Riigiabi ei antud. 

3) Saartega peetav õhu- või meretranspordiühendus (artikkel 2 lõige 1 punkt d) 

Riigiabi ei antud. 

 

4) Lennujaamad ja sadamad (artikli 2 lõige 1 punkt e1) 

Esitage selge ja ülevaatlik kirjeldus, 
kuidas on Teie liikmesriigis korraldatud 
vastavate teenuste osutamine2 

 

Selgitage, millised teenused on Teie 
liikmesriigis vastavas sektoris määratletud 
kui üldist majandushuvi pakkuvad 
teenused. Esitage võimalikult selge loetelu 
ülesannetest, mis moodustavad üldist 
majandushuvi pakkuvate teenuste sisu. 

Lennunduse valdkonnas makstakse toetust 
Tallinna Lennujaam AS-ile 
väikelennujaamade käitamiseks. 

Dotatsiooni andmiseks 
väikelennujaamadele (Kärdla, Kuressaare, 
Tartu ja Pärnu lennujaamad) sõlmib 
Majandus- ja Kommunikatsiooni-
ministeerium iga-aastaselt riigieelarvest 
määratud sihtotstarbelise toetuse andmise 
lepingud Tallinna Lennujaam AS-ga. 
Lepingute objektiks on Kärdla, 
Kuressaare, Tartu ja Pärnu lennujaamades 

                                                 

1  Komisjoni otsuse 2005/842/EÜ kohaselt kuulus hüvitis lennujaamadele ja sadamatele otsuse artikkel 2 
lõige 1 punkti d alla. 

2  Kui liikmesriigis on teatavas valdkonnas osutatavate üldist majandushuvi pakkuvate teenuste arv 
väike, esitage nende teenuste üksikasjalik kirjeldus. Kui liikmesriigis on teatavas valdkonnas 
osutatavate üldist majandushuvi pakkuvate teenuste arv suur (näiteks sellepärast, et pädevus on antud 
piirkondlikele või kohalike omavalitsustele) oleks iga toetuse üksikasjade esitamine 
ebaproportsionaalne, kuid esitata tuleks selge ja täpne üldkirjeldus konkreetse sektori töökorralduse 
kohta, sealhulgas on oluline märkida ülesannete ühisjooned. Kuna teenuseid, mis kuuluvad üldist 
majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku alla on vähe, ootab komisjon, et iga konkreetset meedet 
kirjeldatakse üksikasjalikult. 
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regionaalsele arengule vajaliku 
infrastruktuuri tagamine regulaarlendude 
teenindamise ja neile maapealse käitluse 
teenuse ja päästeteenuse kindlustamise 
kaudu ning pääste- ja hädaabilendude 
teenindamine. 

 

Milline on (tüüpiline) ülesande andmise 
vorm? Kui teatavas sektoris kasutatakse 
ülesande andmiseks tüüpvorme, lisage 
need aruandele.  

 

Riigieelarvest määratud sihtotstarbelise 
toetuse andmise lepingud. 

Kui pikk on (tavaliselt) ülesandeks 
tehtava üldist majandushuvi pakkuva 
teenuse kestus ja millises vahemikus võib 
see muutuda? Täpsustage ka nende 
ülesannete osatähtsus, mille täimise kestus 
on pikem kui10 aastat. 

 

Ülesanne on tähtajatu, kuid igal aastal 
sõlmitakse avaliku ülesande täitmiseks 
eraldatava toetuse leping pikkusega 1 
aasta. 

Kas ettevõtetele antakse (tavaliselt) ainu- 
või eriõigusi?  

 

Ei 

Milline on asjaomaste teenuste puhul 
(tüüpiline) hüvitusmehhanism, sealhulgas 
abi rahastamisvahend (otsetoetus, tagatis 
jne)? Kas kasutatakse kulude jaotamisel 
põhinevat meetodit või kulude 
netokokkuhoiu meetodit? 

 

Otsetoetus. 

Kasutatakse kulude jaotamisel põhinevat 
meetodit. 

Milline on ülemääraste hüvitiste 
maksmise vältimise ja tagasinõudmise 
(tava)kord? 

 

Lepingus nähakse ette, et riigil on õigus 
igal hetkel kontrollida eraldise kasutamise 
sihipärasust ja mõjusust. Samuti on 
ettevõtjal kohustus esitada riigile aruanne 
toetuse kasutamise kohta.  

Lepinguga nähakse ette toetuse saaja 
kohustus toetuse kasutamiseks lepingus 
sätestatud tegevuseks ning selle kohta 
pideva aruandluse esitamine. Kui toetust 
kasutatakse selleks mitteettenähtud 
tingimustel, siis ettevõtja on lepingu järgi 
kohustatud selle tagastama. 
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Antava abi summa  

Antud toetuse kogusumma3. See hõlmab 
kõiki riigi territooriumil makstud 
abisummasid, sh sealhulgas piirkondlike ja 
kohalike ametiasutuste makstud abi. 

Väikelennujaamade toetus:  

2012. aastal 1 400 000 EUR; 

2013. aastal 1 400 000 EUR. 

 

Muu kvantitatiivne teave4 Abi antakse ühele ettevõttele (AS Tallinna 
Lennujaam), kes jagab abi edasi neljale 
väikelennujaamale, et kindlustada avalike 
ülesannete täitmine väikelennujaamades: 
Kärdla, Kuressaare (sh Ruhnu), Tartu ja 
Pärnu (sh Kihnu). 

 

5) Hüvitis, mille suurus ei ületa 15 miljonit eurot aastas üldist majandushuvi pakkuvate 
teenuste osutamise eest muudes valdkondades (artikli 2 lõike 1 punkt a) 

a) Postiteenused (NACE 53.1) 

Esitage selge ja ülevaatlik kirjeldus, 
kuidas on Teie liikmesriigis korraldatud 
vastavate teenuste osutamine5 

 

Selgitage, millised teenused on Teie 
liikmesriigis vastavas sektoris määratletud 
kui üldist majandushuvi pakkuvad 
teenused. Esitage võimalikult selge loetelu 
ülesannetest, mis moodustavad üldist 

Üle-eestiliste perioodiliste väljaannete 
edastamiseks maapiirkondades.  
Üle-eestiliste perioodiliste väljaannete 
edastamise kohustus on vastavalt 
postiseaduse § 361 pandud universaalse 
postiteenuse osutajale. Postiseaduses 

                                                 

3  Nagu on sätestatud üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 punktis b ja üldist 
majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 alapunktis b. Esitage andmed kalendriaastate 
kaupa. 

4  Komisjon on huvitatud kõikidest andmetest üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse ja üldist 
majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku kohaselt antud abi kohta, näiteks toetusesaajate arv 
sektori kohta, keskmine abisumma abimeetme (otsetoetus, tagatis jne) kohta, ettevõtte suurus jne. Kui 
selline muu kvantitatiivne teave ei ole liikmesriigis täielikult kättesaadav, võib esitada ka 
kokkuvõtlikud ja/või hinnangulised andmed. Sellisel juhul tuleks märkida, et kasutati hinnangulisi 
andmeid ning kirjeldada kokkuvõtte metoodikat. 

5  Kui liikmesriigis on teatavas valdkonnas osutatavate üldist majandushuvi pakkuvate teenuste arv 
väike, esitage nende teenuste üksikasjalik kirjeldus. Kui liikmesriigis on teatavas valdkonnas 
osutatavate üldist majandushuvi pakkuvate teenuste arv suur (näiteks sellepärast, et pädevus on antud 
piirkondlikele või kohalike omavalitsustele) oleks iga toetuse üksikasjade esitamine 
ebaproportsionaalne, kuid esitata tuleks selge ja täpne üldkirjeldus konkreetse sektori töökorralduse 
kohta, sealhulgas on oluline märkida ülesannete ühisjooned. Kuna teenuseid, mis kuuluvad üldist 
majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku alla on vähe, ootab komisjon, et iga konkreetset meedet 
kirjeldatakse üksikasjalikult. 
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majandushuvi pakkuvate teenuste sisu. määratletakse ka avaliku teenuse osutamise 
kohustuse üldine sisu ja kohustuse täitmise 
tagamise tingimused. 

Postiseadusega ei määrata ega nimetata 
otseselt perioodiliste väljaannete 
edastamise teenuse osutajat, kuid selleks 
saab seaduse kohaselt olla ainult 
universaalse postiteenuse osutaja. Seega on 
käsitletava avaliku teenuse osutajaks 
ettevõtja, kes osutab universaalset 
postiteenust.  

 

Milline on (tüüpiline) ülesande andmise 
vorm? Kui teatavas sektoris kasutatakse 
ülesande andmiseks tüüpvorme, lisage 
need aruandele.  

 

Riigieelarvest määratud sihtotstarbelise 
eraldise (hüvitise) kasutamise leping. 

Kui pikk on (tavaliselt) ülesandeks 
tehtava üldist majandushuvi pakkuva 
teenuse kestus ja millises vahemikus võib 
see muutuda? Täpsustage ka nende 
ülesannete osatähtsus, mille täimise kestus 
on pikem kui10 aastat. 

 

Ülesanne on tähtajatu, kuid igal aastal 
sõlmitakse avaliku ülesande täitmiseks 
eraldatava toetuse leping pikkusega 1 
aasta. 

 

Kas ettevõtetele antakse (tavaliselt) ainu- 
või eriõigusi?  

 

Ei - üle-eestiliste perioodiliste väljaannete 
edastamise teenuse osutamiseks ei ole 
universaalse postiteenuse osutajale antud 
ainu- ega eriõigust. 

 

Milline on asjaomaste teenuste puhul 
(tüüpiline) hüvitusmehhanism, sealhulgas 
abi rahastamisvahend (otsetoetus, tagatis 
jne)? Kas kasutatakse kulude jaotamisel 
põhinevat meetodit või kulude 
netokokkuhoiu meetodit? 

 

Otsetoetus. 

Riik maksab universaalse postiteenuse 
osutajale (UPT osutaja) toetust teenuse 
osutamiseks maksegraafiku alusel. UPT 
osutaja vähendab teenuse arvet esitades 
väljaandjatega sõlmitud lepingutes 
sätestatud maapiirkondade edastamise 
tariife riigieelarvest eraldatava toetuse ning 
prognoositavate maapiirkondadesse 
edastatavate eksemplaride arvu jagamisel 
leitud summa (toetus eksemplari kohta)  
võrra. 
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Milline on ülemääraste hüvitiste 
maksmise vältimise ja tagasinõudmise 
(tava)kord? 

 

Perioodiliste väljaannete edastamiseks 
riigieelarvest määratud sihtotstarbelise 
eraldise kasutamise lepingus nähakse 
ette, et riigil on õigus igal hetkel 
kontrollida eraldise kasutamise sihi-
pärasust ja mõjusust. Samuti on ettevõtjal 
kohustus esitada riigile aruanne toetuse 
kasutamise kohta. 

Kui aasta jooksul kohaletoimetatud 
perioodiliste väljaannete eksemplaride arv 
on väiksem prognoositud arvust, jagab 
UPT osutaja kasutamata jäänud 
kalendriaasta toetuse summa järgneva 
aasta jaanuaris Väljaandjate vahel.  

Kui aasta jooksul kohaletoimetatud 
perioodiliste väljaannete eksemplaride arv 
on suurem prognoositud eksemplaride 
arvust, teeb UPT osutaja toetuse ühiku 
osas ümberarvestuse. 

Antava abi summa  

Antud toetuse kogusumma6. See hõlmab 
kõiki riigi territooriumil makstud 
abisummasid, sh sealhulgas piirkondlike ja 
kohalike ametiasutuste makstud abi. 

Postiteenuse toetus: 

2012. aastal 1 278 000 EUR 

2013. aastal 1 278 000 EUR. 

 

Muu kvantitatiivne teave7 Toetuse saajate arv: 1 

 

b) Kaugküte (NACE 35.3) 

Esitage selge ja ülevaatlik kirjeldus, 
kuidas on Teie liikmesriigis korraldatud 

 

                                                 

6  Nagu on sätestatud üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 punktis b ja üldist 
majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 alapunktis b. Esitage andmed kalendriaastate 
kaupa. 

7  Komisjon on huvitatud kõikidest andmetest üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse ja üldist 
majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku kohaselt antud abi kohta, näiteks toetusesaajate arv 
sektori kohta, keskmine abisumma abimeetme (otsetoetus, tagatis jne) kohta, ettevõtte suurus jne. Kui 
selline muu kvantitatiivne teave ei ole liikmesriigis täielikult kättesaadav, võib esitada ka 
kokkuvõtlikud ja/või hinnangulised andmed. Sellisel juhul tuleks märkida, et kasutati hinnangulisi 
andmeid ning kirjeldada kokkuvõtte metoodikat. 
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vastavate teenuste osutamine8 

Selgitage, millised teenused on Teie 
liikmesriigis vastavas sektoris määratletud 
kui üldist majandushuvi pakkuvad 
teenused. Esitage võimalikult selge loetelu 
ülesannetest, mis moodustavad üldist 
majandushuvi pakkuvate teenuste sisu. 

Vastavalt kaugkütteseaduse § 2 punktile 1 
on kaugküte soojuse tootmine ja võrgu 
kaudu jaotamine tarbijate varustamiseks 
soojusega kaugküttesüsteemi kaudu. 
Vastavalt kohaliku omavalituse korralduse 
seaduse § 6 lõikele 1 on 
omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada 
antud vallas või linnas muu hulgas elamu- 
ja kommunaalmajandust (sh kaugküte). 

Käesolevas aruandes kajastatud juhul 
määrati avaliku teenuse osutaja 
(soojatootja) Kõue Vallavolikogu otsusega 
10 aastaks kohustusega kasutada 
põhikütusena vaid taastuvatest 
energiaallikatest toodetud kütuseid.  

Milline on (tüüpiline) ülesande andmise 
vorm? Kui teatavas sektoris kasutatakse 
ülesande andmiseks tüüpvorme, lisage 
need aruandele.  

 

Aruandes kajastatud konkreetsel juhul oli 
ülesande andmise vormiks vallavolikogu 
otsus. Soojatootmise hüvitis määrati 
vallavolikogu teise otsusega. 

Kui pikk on (tavaliselt) ülesandeks 
tehtava üldist majandushuvi pakkuva 
teenuse kestus ja millises vahemikus võib 
see muutuda? Täpsustage ka nende 
ülesannete osatähtsus, mille täimise kestus 
on pikem kui10 aastat. 

 

Konkreetsel juhul on teenuse kestus 10 
aastat. 

Kas ettevõtetele antakse (tavaliselt) ainu- 
või eriõigusi?  

 

Ei 

Milline on asjaomaste teenuste puhul 
(tüüpiline) hüvitusmehhanism, sealhulgas 
abi rahastamisvahend (otsetoetus, tagatis 

Otsetoetus. 

Kasutatakse kulude jaotamisel põhinevat 

                                                 

8  Kui liikmesriigis on teatavas valdkonnas osutatavate üldist majandushuvi pakkuvate teenuste arv 
väike, esitage nende teenuste üksikasjalik kirjeldus. Kui liikmesriigis on teatavas valdkonnas 
osutatavate üldist majandushuvi pakkuvate teenuste arv suur (näiteks sellepärast, et pädevus on antud 
piirkondlikele või kohalike omavalitsustele) oleks iga toetuse üksikasjade esitamine 
ebaproportsionaalne, kuid esitata tuleks selge ja täpne üldkirjeldus konkreetse sektori töökorralduse 
kohta, sealhulgas on oluline märkida ülesannete ühisjooned. Kuna teenuseid, mis kuuluvad üldist 
majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku alla on vähe, ootab komisjon, et iga konkreetset meedet 
kirjeldatakse üksikasjalikult. 
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jne)? Kas kasutatakse kulude jaotamisel 
põhinevat meetodit või kulude 
netokokkuhoiu meetodit? 

 

meetodit. 

Milline on ülemääraste hüvitiste 
maksmise vältimise ja tagasinõudmise 
(tava)kord? 

 

Aruandes kajastatud konkreetsel juhul oli 
ülemäärase hüvitise maksmise vältimise ja 
tagasinõudmise kord sätestatud 
vallavolikogu otsuses järgmiselt: 

Liigse hüvitamise vältimine ja 
tagasimaksmine: 

- Abi saaja kulud peavad olema 
mõistlikud ja tavalised, arvestades 
piir- ja valdkonna keskmisi; 

- Abi saaja kulud tehakse soodsaimal 
võimalikul viisil vastavalt 
riigihangete seaduse §-s 3 
sätestatud põhimõtetele; 

- Abi saaja esitab abi andjale 
regulaarselt iga kahe aasta 
möödudes analüüsi, milliste 
meetmetega oleks võimalik 
küttesüsteemi efektiivsust 
suurendada ning kadusid/kulusid 
vähendada, näidates ära selliste 
meetmete arvestuslikud 
finantsnäitajad; 

- Abi saaja tulem soojatootmisest 
kasutatakse investeeringuteks 
soojamajandusse ja/või soojahinna 
alandamiseks; 

- Abi saaja soojuse piirhind tuleb 
kujundada vastavalt 
kaugkütteseaduse § 8 lõikele 3, mis 
arvestatakse selliselt, et need 
katavad vajalikud tegevuskulud, 
sealhulgas soojuse tootmiseks, 
jaotamiseks ja müügiks tehtavate 
kulutuste katmiseks, investeeringud 
tegevus- ja arenduskohustuse 
täitmiseks, keskkonnanõuete 
täitmise, kvaliteedi- ja 
ohutusnõuete täitmise ning 
põhjendatud tulukuse. Tegevuse 
kasumlikkuse suurendamisel 
vähendatakse tariife (piirhind jääb 
samaks); 

- Abi saaja esitab iga kahe aasta 
möödudes abi andjale aruande, mis 
käsitleb abi saaja kõikide oluliste 
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tulu- ja kululiikide kaupa ning 
asjakohast finantsarvestust 
kasutades seda, milline on 
hüvitamise mõju abi saaja 
tegevusele. Kui arvestusest selgub, 
et hüvitamine on liigne, maksab abi 
saaja liigse abi tagasi kahe kuu 
jooksul aruande heakskiitmisest abi 
andja poolt; 

- Abi andjal on õigus ning punktis 
3.6 nimetatud aruande esitamata 
jätmisel kohustus koostada ise 
hüvitamise analüüs ning nõuda 
tagasi punktis 3.6 nimetatud liigse 
abi; 

- Tähtajaks tagasi maksmata 
summadelt tasutakse keskmist 
turuintressi. 

 

Antava abi summa  

Antud toetuse kogusumma9. See hõlmab 
kõiki riigi territooriumil makstud 
abisummasid, sh sealhulgas piirkondlike ja 
kohalike ametiasutuste makstud abi. 

2014. aastal: 700 355,80 EUR 

 

Muu kvantitatiivne teave10 Toetuse saajate arv: 1 (soojatootmise 
investeeringute hüvitamine) 

 

6) Hüvitised, mida makstakse üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku alusel 

a) (Viidake iga meetme puhul komisjoni otsusele heakskiitmise kohta) 

b) … 

Raamistiku alusel hüvitist ei antud. 

 

                                                 

9  Nagu on sätestatud üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 punktis b ja üldist 
majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 alapunktis b. Esitage andmed kalendriaastate 
kaupa. 

10  Komisjon on huvitatud kõikidest andmetest üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse ja üldist 
majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku kohaselt antud abi kohta, näiteks toetusesaajate arv 
sektori kohta, keskmine abisumma abimeetme (otsetoetus, tagatis jne) kohta, ettevõtte suurus jne. Kui 
selline muu kvantitatiivne teave ei ole liikmesriigis täielikult kättesaadav, võib esitada ka 
kokkuvõtlikud ja/või hinnangulised andmed. Sellisel juhul tuleks märkida, et kasutati hinnangulisi 
andmeid ning kirjeldada kokkuvõtte metoodikat. 
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2. ÜLDIST MAJANDUSHUVI PAKKUVATE TEENUSTE OTSUSE JA ÜLDIST MAJANDUSHUVI 

PAKKUVATE TEENUSTE RAAMISTIKU RAKENDAMISEGA SEOTUD PROBLEEMID   
 

Kirjeldage probleeme võimalikult täpselt ja kui see on asjakohane, märkige millises 
sektoris need esinevad.  

N/A 

 

3. KOLMANDATE ISIKUTE KAEBUSED 
 

Kirjeldage kaebusi võimalikult täpselt ja kui see on asjakohane, märkige millise 
sektoriga need on seotud, mis on kaebuse sisu ja millised on ametiasutuste võimalikud 
järelmeetmed. 

N/A 

 

4. MUU 
 

A. (mittekohustuslik) 

Kui Teie liikmesriik ei ole andnud riigiabi üldist majandushuvi pakkuvate teenuste 
osutamise eest teatavates sektorites, oleks oluline esitada andmed muude vahendite 
kohta, millega tagatakse kõnealuste teenuste osutamine (otsetoetus kasutajatele, 
hüvitised, mis vastavad kõigile neljale Altmarki kriteeriumile, vähese tähtsusega abi jne).  
Esitada tuleks vabas vormis lühikirjeldus, mis käsitleb kõnealuseid vahendeid ja 
valdkondi, kus neid kasutatakse. 

 

B. (mittekohustuslik) 

Kirjeldage mispärast on üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsust ja üldist 
majandushuvi pakkuvate teenuste raamistikku lihtsam kohaldada või mille poolest on 
need asjakohasemad, kui 2005. aasta vastav otsus ja raamistik. 

 

C. (mittekohustuslik) 

Lisage aruandesse muud märkused üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse ja 
üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku kohaldamisega seotud teemade kohta, 
mida eelmistes punktides ei ole käsitletud. 

 


