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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr. 1998/2006,
15. detsember 2006,
milles käsitletakse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

(3)

Pidades silmas põllumajandus-, kalandus- ja vesiviljelustoodete esmase tootmise alal kehtivaid erieeskirju ning
ohtu, et kõnealustes valdkondades võivad isegi käesolevas
määruses sätestatud abisummadest väiksemad summad
vastata asutamislepingu artikli 87 lõike 1 tingimustele,
ei tuleks käesolevat määrust kohaldada nende valdkondade suhtes. Arvestades transpordivaldkonna arengut,
eriti paljude transpordivaldkonna osade restruktureerimist
pärast nende liberaliseerimist, ei ole enam otstarbekas
jätta transpordivaldkond reguleerimata vähese tähtsusega
abi käsitleva määrusega. Käesolev määrus peaks seetõttu
kehtima terve transpordivaldkonna suhtes. Kuid arvestades asjaoluga, et keskmine maanteetranspordi ja reisijateveo valdkonnas tegutsev ettevõte on väikeettevõte,
tuleks kohandada vähese tähtsusega abi üldist ülemmäära.
Samadel põhjustel, arvestades ka valdkonna ülemahutavust ning liiklusummikute ja kaubavedudega seotud
transpordipoliitika eesmärkidega, tuleks määruse reguleerimisalast jätta välja abi, mida antakse rendi ja tasu eest
kaupu vedavatele maanteetranspordiettevõtjatele maanteevedudeks ettenähtud veokite soetamiseks. See ei
tähenda, et komisjon loobub soosimast riigiabi andmist
veokite puhtuse ja keskkonnahoidlikkuse suurendamiseks
ühenduse muude õigusvahenditega. Käesolevat määrust ei
kohaldata söevaldkonna suhtes, pidades silmas nõukogu
23. juuli 2002. aasta määrust (EÜ) nr 1407/2002, mis
käsitleb söetööstusele antavat riigiabi. (5)

(4)

Võttes arvesse põllumajandustoodete ja mittepõllumajandustoodete töötlemise ja turustamise sarnasust, tuleks
käesolevat määrust kohaldada põllumajandustoodete
töötlemise ja turustamise suhtes eeldusel, et teatavad
tingimused on täidetud. Sellest tulenevalt ei peeta töötlemiseks ega turustamiseks toote esmamüügiks ettevalmistamist põllumajandusettevõttes, näiteks teravilja koristamist, lõikamist ja peksmist, munade pakkimist jms, ega
esmamüüki edasimüüjale või töötlejale. Alates käesoleva
määruse jõustumisest ei tuleks põllumajandustoodete
töötlemise või turustamise alal tegutsevatele ettevõtjatele
abi andmise suhtes enam kohaldada komisjoni 6.
oktoobri 2004. aasta määrust (EÜ) 1860/2004, mis
käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes põllumajandus- ja
kalandussektoris. (6) Seetõttu tuleks sellele vastavalt
muuta määrust (EÜ) nr 1860/2004.

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 7. mai 1998. aasta määrust (EÜ) nr
994/98, milles käsitletakse Euroopa Ühenduse asutamislepingu
artiklite 92 ja 93 kohaldamist teatavate horisontaalse riigiabi
liikide suhtes, (1) eriti selle artiklit 2,

olles avaldanud käesoleva määruse eelnõu, (2)

olles pidanud nõu riigiabi nõuandekomiteega,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 994/98 volitatakse komisjoni kehtestama määrusega piirmäär, millest väiksemaid abimeetmeid ei käsitleta kõiki asutamislepingu artikli 87 lõike
1 tingimusi täitvana, mistõttu nende meetmete suhtes
ei kehti asutamislepingu artikli 88 lõikes 3 sätestatud
teatamiskohustus.

(2)

Komisjon on kohaldanud asutamislepingu artikleid 87 ja
88 ning on mitmes otsuses selgitanud asutamislepingu
artikli 87 lõikes 1 määratletud abi mõistet. Komisjon
on samuti esitanud oma tegevuspõhimõtted seoses
vähese tähtsusega abi ülemmääraga, millest väiksema
abi puhul artikli 87 lõiget 1 ei kohaldata. Need põhimõtted esitati esialgu vähese tähtsusega riigiabi eeskirja
käsitlevas teatises, (3) seejärel aga komisjoni 12. jaanuari
2001. aasta määruses EÜ nr 69/2001, mis käsitleb EÜ
asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist vähese
tähtsusega abi suhtes. (4) Pidades silmas kõnesoleva
määruse rakendamisel saadud kogemust ning selleks, et
võtta arvesse ühenduse inflatsiooni ja sisemajanduse
kogutoodangu muutumist kuni 2006. aastani (k.a) ja
nende tõenäolist muutumist käesoleva määruse kehtivusajal, tundub asjakohasena vaadata läbi mõned määruses
(EÜ) nr 69/2001 sätestatud tingimused ja asendada see
määrus uuega.

(1)
(2)
(3)
(4)

EÜT L 142, 14.5.1998, lk 1.
ELT C 137, 10.6.2006, lk 4.
EÜT C 68, 6.3.1996, lk 9.
EÜT L 10, 13.1.2001, lk 30.

(5) EÜT L 205, 2.8.2002, lk 1.
(6) ELT L 325, 28.10.2004, lk 4.
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(5)

Euroopa Kohus on otsustanud, et kui ühendus on välja
andnud õigusakti, millega kehtestatakse ühine turukorraldus teatavas põllumajandussektoris, on liikmesriigid
kohustatud hoiduma mis tahes meetmete võtmisest, mis
seda korraldust kahjustavad või millega luuakse sellest
erandeid. Seetõttu ei tohiks käesolevat määrust kohaldada
sellise abi suhtes, mille suurus on kindlaks määratud
ostetud või turustatud toodete hinna või koguse alusel,
juhul kui see kehtib sellise vähese tähtsusega abi suhtes,
mida tuleb jagada esmaste tootjatega.

(6)

Niisuguse vähese tähtsusega ekspordiabi või vähese tähtsusega abi suhtes, millel on kodumaistele toodetele soodsamad tingimused kui importtoodetele, ei tuleks käesolevat määrust kohaldada. Eeskätt ei tohiks seda määrust
kohaldada abi suhtes, millega rahastatakse jaotusvõrgu
loomist ja tegevust teistes riikides. Ekspordiabi ei ole
üldjuhul abi, millega kaetakse messidel osalemise kulud
või uue toote turuletoomiseks või olemasoleva toote
uuele turule viimiseks vajalike uuringute või nõustamisteenuste kulud.

(7)

Määrust ei tohiks kohaldada niisuguste ettevõtjate suhtes,
kes on raskustes olevad ettevõtjad vastavalt ühenduse
suunistele raskustes olevate äriühingute päästmiseks ja
ümberkorraldamiseks antava riigiabi kohta, (1) arvestades
raskusi, mis tekivad seda tüüpi ettevõtjatele antava abi
brutotoetusekvivalendi kindlaksmääramisel.

(8)

Komisjoni kogemused on näidanud, et abi, mille summa
ei ületa kolme aasta jooksul 200 000 eurot, ei mõjuta
liikmesriikide vahelist kaubandust ega moonuta või
ähvarda moonutada konkurentsi, mistõttu selline abi ei
ole hõlmatud asutamislepingu artikli 87 lõikega 1. Maanteetranspordi valdkonnas tegutsevate ettevõtjate puhul
tuleks ülemmääraks kehtestada 100 000 eurot.

(9)

Käesolevas määruses käsitletakse aastana eelarveaastat,
mida liikmesriigi ettevõtja kasutab eelarve koostamiseks.
Kõnealune kolmeaastane ajavahemik on liikuv, see
tähendab, et iga kord, kui antakse vähese tähtsusega
abi, tuleb kindlaks teha jooksva eelarveaasta ja eelneva
kahe eelarveaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi
kogusumma. Seejuures tuleks arvestada liikmesriigi
antud abi ka juhul, kui seda on täielikult või osaliselt
rahastatud ühenduse vahenditest. Vähese tähtsusega abi
ülemmäärast suuremat abimeedet ei tohiks olla võimalik
jagada mitmeks väiksemaks osaks, et muuta need osad
vastavaks käesoleva määruse tingimustele.

(1) ELT C 244, 1.10.2004, lk 2.
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(10)

Vastavalt asutamislepingu artikli 87 lõikes 1 sätestatud
abi andmise põhimõtetele tuleks vähese tähtsusega abi
andmise ajana käsitleda aega, millal ettevõtjale antakse
riigi õigusaktide alusel seaduslik õigus seda abi saada.

(11)

Ühenduse erinevates meetmetes ettenähtud abi osatähtsuse ülemmäärast möödahiilimise vältimiseks ei või
vähese tähtsusega abi kumuleerida riigiabiga samadele
abikõlblikele kuludele, kui kumuleerimise tulemusel on
abi osatähtsus suurem kui vastavalt iga juhtumi iseärasustele on kindlaks määratud grupierandit käsitleva määruse
või komisjoni otsusega.

(12)

Läbipaistvuse, võrdse kohtlemise ja vähese tähtsusega abi
ülemmäära õigeks kohaldamiseks peaksid liikmesriigid
kasutama ühte ja sama arvutusmeetodit. Arvutamise
hõlbustamiseks ja kooskõlas vähese tähtsusega abi
eeskirja kohaldamise praeguse tavaga tuleks abisummad,
mida ei anta rahas, ümber arvestada nende brutotoetusekvivalendiks. Kui läbipaistvat abi ei maksta toetusena või
mitmes osas, tuleb toetusekvivalendi arvutamisel kasutada
abi andmise ajal kehtivaid turuintressimäärasid. Riigiabi
eeskirjade ühtseks, läbipaistvaks ja hõlpsaks kohaldamiseks tuleks käesoleva määruse tähenduses käsitleda turumäärasid viitemääradena, mille komisjon korrapäraselt
kinnitab objektiivsete kriteeriumide alusel ja avaldab
Euroopa Liidu Teatajas või Internetis. Kuid vajaduse korral
võib lisada miinimummäärale täiendavaid baaspunkte,
arvestades toetusesaaja esitatud tagatisi või temaga seotud
riske.

(13)

Läbipaistvuse, võrdse kohtlemise ja tõhusa järelevalve
huvides tuleks käesolevat määrust kohaldada ainult läbipaistva vähese tähtsusega abi suhtes. Läbipaistev abi on
abi, mille brutotoetusekvivalent võimalik eelnevalt täpselt
välja arvutada ilma riskianalüüsi tegemata. Niisuguse
täpse arvutuse võib teha näiteks toetuste, intressimääradele antavate toetuste ja ülemmääraga maksusoodustuste
suhtes. Kapitalisüstina antavat abi tuleks käsitleda läbipaistva vähese tähtsusena abina vaid juhul, kui riigi
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käsitleb asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist
investeeringuteks ette nähtud regionaalabi suhtes. (2)
Kõnealust komisjoni heakskiidetud meetodit võib kasutada, kui selles on sõnaselgelt, käesoleva määruse rakendamise kontekstis, käsitletud niisugust liiki tagatisi ja
nendega seotud tehinguid, mis on sätestatud käesolevas
määruses.

panuse kogusumma on vähese tähtsusega abi ülemmäärast väiksem. Abi, mida antakse riskikapitali meetmetena
vastavalt ühenduse suunistele väikestesse ja keskmise
suurusega ettevõtetesse tehtavatele riskikapitaliinvesteeringutele antava riigiabi kohta, (1) tohiks pidada läbipaistvaks
vähese tähtsusega abiks vaid juhul, kui asjaomase riskikapitali kava raames ei anta ühelegi sihtettevõttele kapitali
üle vähese tähtsusega abi piirmäära. Laenudena antavat
vähese tähtsusega abi käsitletakse läbipaistva vähese tähtsusega abina, kui brutotoetusekvivalent on arvutatud
vastavalt turu intressimäradele toetuse andmise ajal.

(14)

(15)

Käesoleva määrusega ei välistata võimalust, et liikmesriigi
meedet, näiteks kapitalisüsti, ei peeta asutamislepingu
artikli 87 lõike 1 tähenduses riigiabiks ka mõnel käesolevas määruses sätestamata alusel, kuna niisugune
abimeede on vastu võetud vastavalt turuinvestori põhimõttele.

Tuleb anda õiguskindlus tagatiskavadele, mis ei ohusta
kaubandust ega moonuta konkurentsi ja mille kohta on
olemas piisavalt andmeid, et hinnata mõjusid usaldusväärselt. Seetõttu tuleks käesoleva määrusega sätestada,
et vähese tähtsusega abi 200 000 euro suurune üldine
ülemmäär võetakse kasutusele ka tagatisest sõltuva ülemmäärana, mis põhineb tagatise aluseks oleva üksiklaenu
tagatisega kogusummal. Seda konkreetset ülemmäära
tuleks arvutada samal meetodil, mille alusel määratakse
elujõulistele ettevõtjatele laenutagatiskavade raames
antava riigiabi summat. Tagatistega seotud abi ülemmäära
arvutamise meetodit ja andmeid ei tohiks kasutada seoses
raskustes olevate ettevõtjatega, keda käsitletakse ühenduse
suunistes raskustes olevate äriühingute päästmiseks ja
ümberkorraldamiseks antava riigiabi kohta. Seetõttu ei
tuleks ülemmäära kohaldada, kui tegemist on üksikabi
andmisega väljaspool tagatiskava üksikotsuse alusel, abi
andmisega raskustes olevatele ettevõtjatele või niisuguste
tagatiste andmisega abimeetme aluseks olevale tehingutele, mis ei ole laen, näiteks aktsiatehingute tagamine.
Konkreetse ülemmäära kindlaksmääramisel tuleks lähtuda
sellest, et kui intressilagi (viivise netomäär) on 13 %, mis
on ühenduses laenutagatiskavade halvim võimalik määr,
siis 1 500 000 euro suuruse tagatise brutotoetusekvivalent vastab arvestuslikult vähese tähtsusega abi üldisele
ülemmäärale. Maanteetranspordi valdkonnas tegutsevate
ettevõtjate puhul tuleks seda summat vähendada
750 000 eurole. See konkreetne ülemmäär kehtib vaid
kuni 80 % ulatuses tagatud laenud puhul. Liikmesriigid
võivad tagatise brutotoetusekvivalendi hindamiseks kasutada ka komisjoni heakskiidetud meetodit, kui nad
teatavad selle meetodi kasutamisest vastavalt mõnele
riigiabi käsitlevale komisjoni määrusele, näiteks komisjoni
24. oktoobri 2006. aasta määrusele nr 1628/2006, mis

(1) ELT C 194, 18.8.2006, lk 2.
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(16)

Liikmesriigi esitatud teate alusel võib komisjon uurida,
kas brutotoetusekvivalent ei ületa vähese tähtsusega abi
ülemmäära, kui abimeede ei ole toetus, laen, tagatis, kapitalisüst ega riskikapitalimeede. Kui ülemmäära ei ületata,
võib abimeetme suhtes kohaldada käesolevat määrust.

(17)

Komisjoni kohustus on tagada riigiabi käsitlevate eeskirjade täitmine ja eelkõige vähese tähtsuse eeskirja alusel
abi andmine vastavalt selle eeskirja tingimustele. Asutamislepingu artiklis 10 sätestatud koostööpõhimõtte
kohaselt peaksid liikmesriigid selle ülesande täitmisele
kaasa aitama ja looma mehhanismi, millega tagatakse,
et vähese tähtsuse eeskirja alusel ühele ettevõtjale antava
vähese tähtsusega abi kogusumma ei ületaks kolme eelarveaasta pikkuse ajavahemiku jooksul 200 000 eurot.
Selleks peaksid liikmesriigid vähese tähtsusega abi
andmisel teatama asjaomasele ettevõtjale viitega käesolevale määrusele abi summa ning tõiga, et abi on vähese
tähtsusega. Samuti peaks asjaomane liikmesriik saama
ettevõtjalt õiendi jooksva eelarveaasta ja eelmise kahe
eelarveaasta jooksul saadud muu vähese tähtsusega abi
kohta ning hoolega jälgima, et uue vähese tähtsusega
abi andmisel ei ületataks vähese tähtsusega abi ülemmäära. Teine võimalus on ülemmäära järgimist tagada
keskregistri abil või kui tegemist on Euroopa Investeerimisfondis tagatiskavadega, võib viimane koostada abisaajate loetelu ja nõuda liikmesriikidelt abisaajate teavitamist
saadud vähese tähtsusega abist.

(18)

Määrus (EÜ) nr 69/2001 kaotab kehtivuse 31. detsembril
2006. Seetõttu tuleks käesolevat määrust kohaldada
alates 1. jaanuarist 2007. Pidades silmas, et määrus
(EÜ) nr 69/2001 ei kehtinud transpordivaldkonna suhtes,
milles siiani ei antud vähese tähtsusega abi ning arvestades, et põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise
valdkonnas kohaldatakse madalaid vähese tähtsusega abi
summasid ja eeldades, et täidetud on teatavad tingimused,
tuleks käesolevat määrust kohaldada ka niisuguse abi
suhtes, mis enne määruse jõustumist on antud transpordi- ning põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise valdkonnas tegutsevatele ettevõtjatele. Käesolev
määrus ei tohiks mõjutada ühtegi üksikabi, mis on
antud määruse (EÜ) nr 69/2001 kohaselt selle määruse
kohaldamisajal.

(2) ELT L 302, 1.11.2006, lk 29.
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Pidades silmas komisjoni kogemusi ja eelkõige seda, kui
tihti on tavaliselt vaja riigiabi käsitlevad põhimõtted läbi
vaadata, on asjakohane piirata käesoleva määruse kehtivusaega. Kui käesoleva määruse kehtivusaeg lõpeb ja seda
ei pikendata, peaks liikmesriikidel olema käesoleva
määrusega hõlmatud vähese tähtsusega abi kavadele
kuuekuuline kohandumisaeg,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

28.12.2006

h) abi, mida antakse raskustes olevatele ettevõtjatele.

2.

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) põllumajandusooted – Euroopa Ühenduse asutamislepingu I
lisas loetletud tooted, välja arvatud kalandustooted;

Artikkel 1
Kohaldamisala
1.
Käesolevat määrust kohaldatakse ettevõtjatele abi andmise
suhtes mis tahes majandusvaldkonnas, välja arvatud:

b) põllumajandustoodete töötlemine – põllumajandustoodete selline
töötlemine, mille saadus on samuti põllumajandustooted,
väljaarvatud põllumajandusettevõttes toimuv tegevus, mida
on vaja loomsete või taimsete toodete ettevalmistamiseks
esmamüügiks;

a) abi, mida antakse ettevõtjatele, kes tegutsevad kalandus- ja
vesiviljelusvaldkonnas, mida reguleeritakse nõukogu määrusega (EÜ) nr 104/2000; (1)

b) abi, mida antakse ettevõtjatele, kes tegelevad asutamislepingu
I lisas loetletud põllumajandustoodete esmase tootmisega;

c) abi, mida allpool nimetatud juhtudel antakse ettevõtjatele,
kes tegelevad asutamislepingu I lisas loetletud põllumajandustoodete töötlemise ja turustamisega:

c) põllumajandustoodete turustamine – toote hoiustamine või
väljapanemine müügi eesmärgil, müügiks pakkumine, tarnimine või mõni muu turule viimise vorm, väljaarvatud
esmane müük esmaselt tootjalt edasimüüjale või töötlejale,
ning igasugune tegevus, millega toodet valmistatakse ette
esmaseks müügiks; esmaselt tootjalt lõpptarbijale müümist
käsitatakse turustamisena juhul, kui see leiab aset selleks
ettenähtud eraldi ruumides.

Artikkel 2

(i) kui abisumma määratakse kindlaks esmastelt tootjatelt
ostetud või kõnealuste ettevõtjate poolt turule pandud
turule pandud toodete hinna või koguse alusel,

Vähese tähtsusega abi

(ii) kui abi antakse tingimusel, et osa abist või terve abi
antakse edasi esmastele tootjatele;

1.
Kui abimeetmed vastavad käesoleva artikli lõigete 2–5
tingimustele, ei loeta neid asutamislepingu artikli 87 lõike 1
kõikidele tingimustele vastavaks ja seetõttu vabastatakse nad
asutamislepingu artikli 88 lõike 5 kohasest teatamiskohustusest.

d) abi, mida antakse tegevuseks, mis on seotud ekspordiga
kolmandatesse riikidesse või liikmesriikidesse, täpsemalt abi
suhtes, mis on vahetult seotud eksporditavate koguste,
jaotusvõrgu loomise ja toimimise või muude eksportimisest
tulenevate jooksvate kuludega;

e) abi, mille tingimuseks on kodumaiste toodete kasutamine
importtoodete asemel;

2.
Ühele ettevõtjale antava vähese tähtsusega abi kogusumma
ei tohi mis tahes kolme eelarveaasta pikkuse ajavahemiku
jooksul ületada 200 000 eurot. Ühele maanteetranspordi valdkonnas tegutsevale ettevõtjale antava vähese tähtsusega abi
kogusumma ei tohi mis tahes kolme eelarveaasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada 100 000 eurot. Need ülemmäärad
kehtivad sõltumata vähese tähtsusega abi liigist ja eesmärgist
ning sellest, kas liikmesriigi antud abi on täielikult või osaliselt
rahastatud ühenduse vahenditest. Ajavahemik määratakse kindlaks liikmesriigis oleva ettevõtja kasutatavates majandusaastates.

f) abi, mida antakse söevaldkonnas tegutsevatele ettevõtjatele
vastavalt määrusele (EÜ) nr 1407/2002;

g) abi, mida antakse rendi või tasu eest kaupu vedavatele maanteetranspordiettevõtjatele
maanteevedudeks
ettenähtud
veokite soetamiseks;
(1) EÜT L 17, 21.1.2000, lk 22.

Kui abimeetme raames antava abi kogusumma on ülemmäärast
suurem, ei kohaldata selle abisumma suhtes käesolevat määrust
isegi juhul, kui abi osa ei ole kõnealusest ülemmäärast suurem.
Sel juhul ei saa kõnealusele abimeetmele taotleda käesolevast
määrusest tulenevaid soodustusi ei abi andmise ajal ega ka
hiljem.
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3.
Lõikes 2 sätestatud ülemmäära väljendatakse rahalise
toetusena. Kõik kasutatud arvud väljendavad brutomäärasid,
see tähendab, et neist ei ole maha arvatud otseseid makse. Kui
abi antakse muus vormis kui toetus, on abi suuruseks abi brutotoetusekvivalent.

5.
Vähese tähtsusega abi ei või kumuleerida riigiabiga samadele abikõlblikele kuludele, kui kumuleerimise tulemusel on abi
osatähtsus suurem kui on iga juhtumi iseärasusi arvestades kindlaks määratud grupierandit käsitleva määruse või komisjoni
otsusega.

Mitmes osas makstava abi väärtus diskonteeritakse selle andmise
aja väärtusele. Diskonteerimise intressimäärana kasutatakse abi
andmise ajal kohaldatavat viitemäära.

Artikkel 3

4.
Käesolevat määrust kohaldatakse ainult niisuguse abi
suhtes, mille brutotoetusekvivalent on juba eelnevalt võimalik
täpselt välja arvutada, ilma et oleks vaja teha riskihinnangut
(“läbipaistev abi”). Eeskätt:

a) Laenudena antavat vähese tähtsusega abi käsitletakse läbipaistva vähese tähtsusega abina, kui brutotoetusekvivalent
on arvutatud vastavalt turu intressimäradele toetuse andmise
ajal.

b) Kapitalisüstina antavat abi käsitletakse läbipaistva vähese
tähtsusena abina vaid juhul, kui riigi panuse kogusumma ei
ole suurem vähese tähtsusega abi ülemmäärast.

c) Riskikapitalimeetmena antavat abi käsitletakse läbipaistva
vähese tähtsusena abina vaid juhul, kui asjaomase riskikapitali kava raames ei anta igale sihtettevõtjale kapitali üle
vähese tähtsusega abi ülemmäära.

d) Tagatiskava raames antavat üksikabi ettevõtjatele, kes ei ole
raskustes, käsitletakse läbipaistva vähese tähtsusega abina
vaid siis, kui abikava raames antava üksiktagatise aluseks
oleva laenu kogusumma ei ole suurem kui 1 500 000
eurot ettevõtja kohta. Tagatiskava raames antavat üksikabi
maanteetranspordi valdkonnas tegutsevale ettevõtjatele, kes
ei ole raskustes, käsitletakse läbipaistva vähese tähtsusega
abina vaid siis, kui abikava raames antava üksiktagatise
aluseks oleva laenu kogusumma ei ole suurem kui
750 000 eurot ettevõtja kohta. Kui laenu tagatud osa
moodustab ülemmäärast vaid teatava osa, siis peetakse tagatise brutotoetusekvivalendi osa sama suureks kui artikli 2
lõikes 2 sätestatud kohaldatava ülemmäära osa. Tagatis ei
tohi moodustada laenust üle 80 %. Tagatiskavasid peetakse
läbipaistavaks ka juhul kui i) enne abikava rakendamist on
heaks kiidetud tagatiste brutotoetusekvivalendi arvutamise
meetod, millest on komisjonile teatatud vastavalt riigiabi
valdkonnas vastuvõetud muule komisjoni määrusele ja ii)
heakskiidetud meetodis on sõnaselgelt, käesoleva määruse
rakendamise kontekstis, käsitletud niisugust liiki tagatisi ja
nendega seotud tehinguid, mis on sätestatud käesolevas
määruses.

Seire
1.
Kui liikmesriik kavatseb ettevõtjale anda vähese tähtsusega
abi, teatab ta ettevõtjale kirjalikult (viitega käesolevale määrusele,
esitades määruse pealkirja ja viite määruse Euroopa Liidu Teatajas
avaldamise andmetele) kavandatava abisumma (brutotoetusekvivalendina) ja asjaolu, et abi on vähese tähtsusega. Kui abikava
alusel antakse vähese tähtsusega abi erinevatele ettevõtjatele ja
kui selle kava raames antakse kõnealustele ettevõtjatele erineva
suurusega üksikabi summasid, võib asjaomane liikmesriik täita
teatamise kohustust nii, et teatab ettevõtjatele kindlaksmääratud
summa, mis vastab abikava raames antava abi maksimumsummale. Sel juhul kasutatakse artikli 2 lõikes 2 sätestatud ülemmäärast kinnipidamise tagamiseks kindlaksmääratud summat.
Liikmesriik taotleb asjaomaselt ettevõtjalt enne abi andmist
kirjaliku või elektroonilise kinnituse kogu muu vähese tähtsusega abi kohta, mida ettevõtja on saanud jooksva eelarveaasta ja
kahe eelneva eelarveaasta jooksul.

Liikmesriik annab uue vähese tähtsusega abi alles seejärel, kui ta
on kindlaks teinud, et selle tulemusel vähese tähtsusega abi
kogusumma, mille ettevõtja on saanud liikmesriigi jooksva
eelarveaasta ja kahe eelneva eelarveaasta jooksul, ei ületa artikli
2 lõikes 2 sätestatud ülemmäära.

2.
Kui liikmesriik on asutanud vähese tähtsusega abi keskregistri, milles on täielik teave selle liikmesriigi ametiasutuste
antud vähese tähtsusega abi kohta, ei kohaldata lõike 1 esimeses
lõigus sisalduvat nõuet alates ajast, kui register hõlmab kolme
aasta pikkust ajavahemikku.

Käesoleva artikli esimest lõiku võidakse mitte kohaldada, kui
liikmesriik annab abi vastavalt tagatiskavale, mille raames pakutavat tagatist finantseeritakse ELi eelarvest selleks antud volituse
alusel Euroopa Investeerimisfondi kaudu.

Sellistel juhtudel kohaldatakse järgmist järelevalvesüsteemi:

a) Teabe alusel, mida finantsvahendajad peavad Euroopa Investeerimisfondile esitama, koostab Euroopa Investeerimisfond
koostab igal aastal loetelu, milles esitatakse abisaajad ja abi
brutotoetusekvivalent iga abisaaja kohta. Euroopa Investeerimisfond saadab selle teabe asjaomasele liikmesriigile ja
komisjonile;
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b) asjaomane liikmesriik edastab teabe abi lõppsaajatele kolme
kuu jooksul alates teabe saamisest Euroopa Investeerimisfondilt;
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a) punktis 1 jäetakse välja sõnad “töötlemise ja turustamisega”;
b) punkt 3 jäetakse välja.
Artikkel 5

c) asjaomane liikmesriik nõuab igalt abisaajalt deklaratsiooni
selle kohta, et viimane ei ole saanud vähese tähtsusega abi
rohkem artikli 2 lõikes 2 sätestatud ülemmäärast. Kui üks
või mitu abisaajat on saanud abi ülemmäärast rohkem,
teatab asjaomane liikmesriik komisjonile abimeetmest, mille
tulemusel on abi antud üle ülemmäära, või nõuab abi abisaajalt tagasi.

3.
Liikmesriigid talletavad ja võtavad kokku kõik andmed
käesoleva määruse kohaldamise kohta. Need dokumendid sisaldavad kogu teavet, mida on vaja käesoleva määruse tingimuste
täitmise tõendamiseks. Vähese tähtsusega üksikabi käsitlevaid
andmeid säilitatakse 10 aastat selle andmise päevast. Vähese
tähtsusega abi kava käsitlevaid andmeid säilitatakse 10 aastat
päevast, mil selle kava alusel anti viimane üksikabi. Asjaomane
liikmesriik esitab kirjaliku taotluse korral 20 tööpäeva või taotluses sisalduda võiva pikema tähtaja jooksul kogu teabe, mida
komisjon peab vajalikuks, et teha kindlaks, kas käesoleva
määruse tingimusi on täidetud, eelkõige kas on kinni peetud
ettevõtjatele antud vähese tähtsusega abi kogusummast.

Üleminekumeetmed
1.
Kui antud abi vastab kõigile käesoleva määruse artiklites 1
ja 2 sätestatud tingimustele, kohaldatakse käesolevat määrust ka
abi suhtes, mis on enne selle jõustumist antud transpordivaldkonnas tegutsevatele ettevõtjatele ning põllumajandustoodete
töötlemise ja turustamise alal tegutsevatele ettevõtjatele. Kui
abi ei vasta nendele tingimustele, hindab komisjon seda asjakohaste raamistike, suuniste, teadete ja teatiste alusel.
2.
Vähese tähtsusega üksikabi, mida antakse 2. veebruarist
2001 kuni 30. juunini 2007 ja mis vastab määruse (EÜ) nr
69/2001 tingimustele, ei loeta asutamislepingu artikli 87 lõike
1 kõikidele tingimustele vastavaks, mistõttu selle abi suhtes ei
kehti asutamislepingu artikli 88 lõikes 3 sätestatud teatamiskohustus.
3.
Käesoleva määruse tingimustele vastavat abi võib õiguspäraselt anda veel kuue kuu jooksul pärast määruse kehtivusaja
lõppu.
Artikkel 6
Jõustumine ja kehtivusaeg

Artikkel 4
Muutmine
Määruse (EÜ) nr 1860/2004 artiklit 2 muudetakse järgmiselt:

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise
päevale järgneval päeval.
Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007 kuni 31.
detsembrini 2013.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. detsember 2006
Komisjoni nimel
Neelie KROES

komisjoni liige

