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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 702/2009,
3. august 2009,
millega muudetakse ja parandatakse määrust (EÜ) nr 555/2008, milles sätestatakse veinituru ühist
korraldust käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 479/2008 üksikasjalikud rakenduseeskirjad
veinisektoris seoses toetusprogrammide, kolmandate riikidega kauplemise, tootmisvõimsuse ja
kontrollidega
mise suhtes, ei kohaldata asutamislepingu artiklit 88
selliste maksete suhtes, mille liikmesriigid on teinud
määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 103n lõike 4 kohaselt
kooskõlas kõnealuse määrusega. Kuna seega ei ole riigi
abist teavitamine nõutav sellisel viisil, mis on sätestatud
nõukogu 22. märtsi 1999. aasta määruses (EÜ)
nr 659/1999 (millega kehtestatakse üksikasjalikud
eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks) (3)
ja selle rakendusmäärustes, tuleb selleks, et oleks võimalik
kontrollida, kas sellised maksed vastavad riigiabi eeskirja
dele, ette näha lihtsustatud teavitamine.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ)
nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude
ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoo
dete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle
artikleid 103za ja 85x,
ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

Selleks et vähendada liikmesriikide halduskoormust,
võttes arvesse väga suurt teabe hulka, mida neil tuleb
komisjoni määruse (EÜ) nr 555/2008 (2) kohaste tabelite
kujul edastada, ja seda, et liikmesriikide õigusaktid on
tihtipeale elektrooniliselt kättesaadavad, tundub olevat
asjakohane näha ette, et komisjoni saab teavitada toetus
programmi kavadega seotud siseriiklikest õigusaktidest,
nagu on nõutav kõnealuse määruse artikli 2 lõikega 2,
teavitades veebisaidist, kus asjakohased õigusaktid on
kättesaadavad.
Määruse (EÜ) nr 555/2008 artikli 10 punktis b on eksli
kult osutatud kõnealuses artiklis sätestatud tingimustele.
Kuna kõnealuses artiklis ei ole tingimusi sätestatud, vaid
need on sätestatud kõnealuses määruses, tuleks asjaomase
punkti sõnastust parandada.

(3)

Määruse (EÜ) nr 555/2008 artikliga 19 on ette nähtud
investeerimismeetme finantsjuhtimine. Vahendite pare
maks kasutamiseks on asjakohane näha ette võimalus
teha makseid pärast kõnealuse meetmega seotud teatavate
tegevuste lõpetamist, tagades et asjaomase taotlusega ette
nähtud meede tervikuna viiakse lõpule. Lisaks tuleks
selleks, et lihtsustada investeerimisprojektide elluviimist
praeguse majandus- ja finantskriisi tingimustes, 2009. ja
2010. aastal tõsta ettemaksete ülemmäära.

(4)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1234/2007 artiklitele 103n ja
180 võivad liikmesriigid anda kõnealuse määruse
artiklites 103p, 103t ja 103u osutatud meetmete puhul
riiklikku abi kooskõlas riigiabi käsitlevate ühenduse asja
kohaste eeskirjadega. Kuigi asutamislepingu artikleid 87
ja 89 kohaldatakse määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 1
lõikes 1 osutatud toodete tootmise ja nendega kauple

(1) ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.
(2) ELT L 170, 30.6.2008, lk 1.

(5)

Kui tootjad võtavad väljajuurimistasu taotluse tagasi või
juurivad taotluses märgitud ala üksnes osaliselt välja või
üldse mitte, seab see ohtu kõnealuse meetme jaoks ette
nähtud ühenduse vahendite tõhusa kasutamise. Peale
määruse (EÜ) nr 555/2008 artikli 70 lõikes 2 juba ette
nähtud sanktsioonide on asjakohane ette näha, et liik
mesriigid võivad otsustada, et asjaomaste tootjate taotlu
seid ei tuleks järgmistel eelarveaastatel prioriteetseks
pidada.

(6)

Ühtse heakskiiduprotsendi kohaldamine kujutab endast
liikmesriikide jaoks ebaproportsionaalset halduskoormust,
kui väljajuurimistasu taotlused hõlmavad üksnes üsna
väikest ala. Seega on asjakohane näha ette, et liikmes
riigid ei pea kohaldama heakskiiduprotsenti, kui abi
kõlbliku taotlusega hõlmatud ala jääb alla teatava alam
määra.

(7)

Määruse (EÜ) nr 555/2008 VI lisa kohaselt tuleb teatada
summad, mis on viinamarjaistanduste kohta makstud
ühtse otsemaksete kava raames. Kõnealuse määruse
VII lisa kohaselt tuleb teatada ühtse otsemaksete kava
maksetega hõlmatud viinamarjaistanduste pindala ja
keskmine makse. Kuid kui toetusõigused on juba
jaotatud, ei ole enam võimalik kindlaks teha, milliseks
maakasutuseks need algselt anti, ja taotlejatel ei tule
märkida, kas nende iga-aastane taotlus ühtse otsemaksete
kava raames on seotud viinamarjakasvatusaladega. Lisaks
esitatakse komisjonile ühtse otsemaksete kava kohta
koondteavet vastavalt komisjoni 21. aprilli 2004. aasta
määrusele (EÜ) nr 795/2004, millega kehtestatakse
nõukogu määruses (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtesta
takse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate
otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad
talupidajate jaoks) sätestatud ühtse otsemaksete kava ük
sikasjalikud rakenduseeskirjad (4). See teave hõlmab ka
viinamarjakasvatusalasid. Seepärast tuleks määruse (EÜ)
nr 555/2008 asjakohastest tabelitest jätta välja read,
kus tuleb esitada teavet ühtse otsemaksete kava maksete
kohta.

(3) EÜT L 83, 27.3.1999, lk 1.
(4) ELT L 141, 30.4.2004, lk 1.
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(8)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 555/2008 vastavalt
muuta.

(9)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas
põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamu
sega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

4.8.2009

2.
Investeerimistoetuse saajad võivad taotleda pädevalt
makseasutuselt ettemakset, kui selline võimalus on riikliku
toetusprogrammiga ette nähtud.

Ettemakse ei tohi ületada 20 % investeeringuks antavast riigi
abist ning seda makstakse tingimusel, et on seatud pangaga
rantii või samaväärne garantii, mis vastab 110 protsendile
ettemakse summast. Investeeringute puhul, mille kohta on
toetuse andmist käsitlev otsus langetatud 2009. või 2010.
aastal, võib ettemakset suurendada siiski kuni 50 protsendile
asjaomase investeeringuga seotud riigiabist.

Määrust (EÜ) nr 555/2008 muudetakse järgmiselt.

1) Artikli 2 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.
Liikmesriigid teavitavad komisjoni esimeses lõigus
osutatud toetusprogrammi kavaga seonduvatest õigusaktidest
pärast nende vastuvõtmist või muutmist. Selline teavitamine
võib toimuda nii, et komisjoni teavitatakse veebisaidist, kus
asjaomased õigusaktid on avalikult kättesaadavad.”

Garantii vabastatakse, kui pädev makseasutus teeb kindlaks,
et investeeringuks antava riigiabiga seoses tehtud tegelikud
kulutused on ettemaksest suuremad.
___________
(*) ELT L 30, 31.1.2009, lk 16.”

4) II jaotise III peatükki lisatakse artikkel 37a:
2) Artikli 10 punkt b asendatakse järgmisega:
„Artikkel 37a
„b) vajaduse korral kohandatud meetme jätkamine vastab
käesolevas määruses sätestatud tingimustele.”

3) Artikkel 19 asendatakse järgmisega:

Riigiabiga seotud teatis
1.
Olenemata käesoleva määruse artikli 5 lõikest 8,
artikli 16 kolmandast lõigust ja artikli 20 lõike 1 teisest
lõigust, esitavad liikmesriigid siis, kui nad annavad riigiabi
nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 (*) artikli 103n
lõike 4 kohaselt, komisjonile järgmise teabe:

„Artikkel 19
Finantsjuhtimine
1.
Toetus makstakse välja pärast seda, kui on kindlaks
tehtud, et toetuse taotluses nimetatud ühekordne meede
või kõik nimetatud meetmed (vastavalt liikmesriigi poolt
meetme juhtimiseks tehtud valikule) on ellu viidud ja seda
on kohapeal kontrollitud.

a) (vajaduse korral) asutamislepingu artiklite 87, 88 ja 89
kohaselt programmide rakendamiseks juba heakskiidu
saanud abimeetmete loendi või põhjuse, miks kõnealusest
riiklikust abist ei tule teavitada;

b) muudel juhtudel andmed, mida on konkurentsieeskirjade
täitmise hindamiseks vaja analüüsida.

Tavaliselt makstakse toetus välja pärast kõigi meetmete
rakendamist, erandina esimesest lõigust makstakse toetust
siiski üksikute rakendatud meetmete puhul ka juhul, kui
ülejäänud meetmeid ei saadud vääramatu jõu või erakordsete
asjaolude tõttu rakendada, nagu on osutatud nõukogu
määruse (EÜ) nr 73/2009 (*) artiklis 31.

2.
Kui kohaldatakse lõike 1 punkti a, täidavad liikmes
riigid VIIIc lisa tabeli 1

Kui kontrollimisel selgub, et kõiki toetustaotluses nimetatud
meetmeid ei ole täielikult ellu viidud muudel põhjustel kui
vääramatu jõu või erakordsete asjaolude tõttu, nagu on
osutatud määruse (EÜ) nr 73/2009 artiklis 31, ja kui toetust
on makstud pärast üksikute selliste meetmete rakendamist,
mis on osa toetuse taotluses nimetatud meetmetest, nõuavad
liikmesriigid toetuse tagasi.

a) märkides, kas abi antakse seoses komisjoni määrusega
(EÜ) nr 1535/2007 (**), milles käsitletakse põllumajan
dussektoris esmatootmiseks antavat vähese tähtsusega
abi, või komisjoni määrusega (EÜ) nr 1998/2006 (***),
milles käsitletakse põllumajandussaaduste töötlemiseks ja
turustamiseks antavat abi, või
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b) esitades registreerimisnumbri ja viite nõukogu määruse
(EÜ) nr 994/98 (****) kohasele komisjoni erandimääru
sele, mille kohaselt meede kehtestati, või

nad täidavad VIIIb lisa asjakohased tabelid hiljemalt 15. ok
toobriks 2009. Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 103k
lõiget 2 kohaldatakse kõnealuste muudatuste suhtes.

c) esitades juhtumi numbri ja viitenumbri, mille alusel
komisjon on tunnistanud, et meede on kooskõlas EÜ
asutamislepinguga.

___________
(*) ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.
(**) ELT L 337, 21.12.2007, lk 35.
(***) ELT L 379, 28.12.2006, lk 5.
(****) EÜT L 142, 14.5.1998, lk 1.”

3.
Kui kohaldatakse lõike 1 punkti b, edastavad liikmes
riigid komisjonile järgmise teabe:
a) VIIIc lisa tabel 2 määruse (EÜ) nr 1234/2007
artiklites 103p, 103t ja 103u osutatud iga sellise meetme
kohta, milleks riiklikku abi antakse;
b) VIIIc lisa tabel 3, kui riiklikku abi antakse seoses määruse
(EÜ) nr 1234/2007 artiklis 103p osutatud meetmega
müügiedenduse toetamine kolmandate riikide turgudel;
c) VIIIc lisa tabel 4, kui riiklikku abi antakse seoses määruse
(EÜ) nr 1234/2007 artiklis 103t osutatud saagikindlus
tuse meetmega;
d) VIIIc lisa tabel 5, kui riiklikku abi antakse seoses määruse
(EÜ) nr 1234/2007 artiklis 103u osutatud investeerimis
meetmega.
4.
VIIIc lisa mis tahes tabeli kujul edastatavad andmed
peavad kehtima kogu programmi vältel, ilma et see piiraks
programmide edaspidiseid muudatusi.

5) Artiklisse 70 lisatakse järgmine lõige:
„3.
Kui teataval eelarveaastal võttis tootja väljajuurimistasu
taotluse tagasi või juuris taotluses märgitud ala välja üksnes
osaliselt või üldse mitte, võib liikmesriik otsustada, et ta ei
pea järgmisel mis tahes eelarveaastal kõnealust tootjat prio
riteetseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 85s
lõike 5 punktile b.”
6) Artiklisse 71 lisatakse järgmine lõige:
„3.
Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, ei kohaldata
ühtset heakskiiduprotsenti nende liikmesriikide suhtes, kes
määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 85s lõike 2 kohaselt
on teatanud abikõlblike taotlustega hõlmatud pindalast, mis
on väiksem kui 50 hektarit.”
7) VI lisa rida 1, milles käsitletakse ühtset otsemaksete kava,
jäetakse välja,
8) VII lisa rida 1, milles käsitletakse ühtset otsemaksete kava,
jäetakse välja.
9) VIIIb lisa järele lisatakse VIIIc lisa, mille tekst on esitatud
käesoleva määruse lisas.
Artikkel 2

5.
Olenemata määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 103n
lõikest 4 ja ilma et see piiraks käesoleva määruse artikli 3
lõike 2 kohaldamist, teevad riikliku abi andvad liikmesriigid
muudatusi oma tulevastesse toetusprogrammidesse nii, et

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist
Euroopa Liidu Teatajas.
Artikli 1 lõikeid 4 ja 9 kohaldatakse alates 1. augustist 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. august 2009
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Mariann FISCHER BOEL
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LISA
„VIIIc LISA
Tabel 1
Teave asutamislepingu artiklite 87, 88 ja 89 kohaselt juba heakskiidetud abikavade kohta või teave selle kohta, et
teatavast meetmest ei tule teavitada (1)
Liikmesriik: (2) ...................................... Asjaomane piirkond (asjaomased piirkonnad) (vajaduse korral): ......................................

Meetme kood

Abimeetme nimetus

Kava õiguslik alus

Abimeetme kestus

Märkida:
— vähese tähtsusega abi käsitleva määrusega hõlmatud meetmete puhul: „Selle meetme raames antav abi on kooskõlas
vähese tähtsusega abi käsitleva määrusega (EÜ) nr 1535/2007 (esmatootmine) või määrusega (EÜ) nr 1998/2006”
(põllumajandussaaduste töötlemine ja turustamine) (3);
— heakskiidetud abikavade puhul: viide komisjoni otsusele, millega kiidetakse heaks riigiabi, sh riigiabi number ja
heakskiidukirja viited;
— grupierandi alusel antav abi: viide konkreetsele grupierandi määrusele (st kas komisjoni määrusele (EÜ) nr 1857/2006
või määrusele (EÜ) nr 800/2008) (4) ja registreerimisnumbrile.

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

Käesoleva määruse artikli 37a lõikes 2 osutatud teatis.
Kasutada Euroopa Liidu Väljaannete Talituses kasutatavat akronüümi.
Palun märkige, millist määrust kohaldatakse.
Komisjoni määrus (EÜ) nr 800/2008, 6. august 2008, EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki
abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus) (ELT L 214, 9.8.2008, lk 3).
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Tabel 2
Üldteabeleht (1)
Liikmesriik: (2) ...................................... Asjaomane piirkond (asjaomased piirkonnad) (vajaduse korral): ......................................
1.

Andmed abi kohta

1.1. Abimeetme nimetus (üksikabi puhul abisaaja nimi):
................................................................................................
................................................................................................
............................
1.2. Abimeetme eesmärgi lühikirjeldus:
................................................................................................
................................................................................................
............................
Põhieesmärk (märkida ainult üks kast):



Müügiedendus kolmandates riikides (määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikkel 103p)



Saagikindlustus (määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikkel 103t)



Investeeringud (määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikkel 103u)

1.3. Abikava – üksikabi
Teatis on seotud:

2.



abikavaga



üksikabiga

Riiklik õiguslik alus
Riikliku õigusliku aluse, sh rakendussätete pealkiri:
................................................................................................
................................................................................................
............................
................................................................................................
................................................................................................
............................
................................................................................................
................................................................................................
............................

3.

Abisaajad

3.1. Abisaaja(te) asukoht:



abi mittesaavas piirkonnas/mittesaavates piirkondades



EÜ asutamislepingu artikli 87 lõike 3 punkti c alusel abikõlblikus piirkonnas/abikõlblikes piirkondades (NUTS
3. tasand või madalam)



EÜ asutamislepingu artikli 87 lõike 3 punkti a alusel abikõlblikus piirkonnas/abikõlblikes piirkondades (NUTS
2. tasand või madalam)



segapiirkonnas: (täpsustage) ................................................................................................
...........................................................

3.2. Üksikabi puhul:
Abisaaja nimi: ................................................................................................................................................................
...............................
(1) Käesoleva määruse artikli 37a lõike 3 punktis a osutatud teatis.
(2) Kasutada Euroopa Liidu Väljaannete Talituses kasutatavat akronüümi.
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Abisaaja liik:



VKE
Töötajate arv: ................................................................................................................................................................
......................
Aastakäive: ................................................................................................
...........................................................................................
Aastabilanss: ................................................................................................
........................................................................................
Sõltumatus: ................................................................................................
..........................................................................................



suurettevõtja

3.3. Abikava korral:
Abisaajate liik:



kõik ettevõtjad (suured ning väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad)



üksnes suurettevõtjad



väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad



keskmise suurusega ettevõtjad



väikeettevõtjad



mikroettevõtjad



järgmised abisaajad: ................................................................................................................................................................
..........

Abisaajate hinnanguline arv:

4.



alla 10



11–50



51–100



101–500



501–1 000



üle 1 000

Abi vorm ja rahastamisvahendid
Abisaajale antava abi vorm (vajaduse korral täpsustada iga meetme kohta eraldi) (nt otsetoetus, sooduslaen…):
................................................................................................
................................................................................................
............................
................................................................................................
................................................................................................
............................
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Tabel 3
Täiendav teabeleht sellise abi kohta, mis on ette nähtud müügiedenduseks kolmandate riikide turgudel (määruse
(EÜ) nr 1234/2007 artikkel 103p (1))
Liikmesriik: (2) ...................................... Asjaomane piirkond (asjaomased piirkonnad) (vajaduse korral): ......................................
Kinnitatakse, et:



reklaamikampaaniat ei korraldata konkreetsete ettevõtjate heaks;



reklaamikampaaniaga ei seata ohtu teiste liikmesriikide toodete müüki ega halvustata neid;



reklaamikampaania on kooskõlas määruse (EÜ) nr 3/2008 põhimõtetega, sh nõudega, et reklaamikampaaniat ei
korraldata kaubamärkide tutvustamiseks. (Selle väite kinnitamiseks tuleb tõendada, et järgitakse määruse (EÜ) nr
3/2008 põhimõtteid.)

(1) Käesoleva määruse artikli 37a lõike 3 punktis b osutatud teatis.
(2) Kasutada Euroopa Liidu Väljaannete Talituses kasutatavat akronüümi.
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Tabel 4
Täiendav teabeleht sellise abi kohta, mis on ette nähtud saagikindlustuse maksete maksmiseks (määruse (EÜ) nr
1234/2007 artikkel 103t (1))
Liikmesriik: (2) ...................................... Asjaomane piirkond (asjaomased piirkonnad) (vajaduse korral): ......................................
1.

2.

3.

Kinnitatakse, et



abimeetmetega ei ole ette nähtud kindlustusmaksete maksmine suurettevõtjatele ja/või põllumajandustooteid
töötlevatele ja turustavatele ettevõtjatele



riski vastu kindlustamine ei piirdu üksnes ühe kindlustusettevõtja või kindlustusettevõtjate grupiga



abi saamine ei sõltu kindlustuslepingu sõlmimisest asjaomases liikmesriigis registreeritud kindlustusettevõtjaga

Asjaomase abimeetme raames rahastatavate kindlustusmaksetega tagatud kindlustus katab järgmise kahju:



a) üksnes kahju, mis on tingitud loodusõnnetustega võrreldavatest ebasoodsatest ilmastikutingimustest, nagu
on määratletud määruse (EÜ) nr 1857/2006 artikli 2 punktis 8;



b) lisaks eespool osutatud kahjule muu ilmastikutingimustest tingitud kahju;



c) looma- või taimehaigustest või kahjurite järsust levikust tekkinud kahju (kas koos muude käesolevas punktis
nimetatud kahjudega või eraldi).

Abi kavandatud osatähtsus: ................................................................................................
...........................................................%
NB: Üksnes esimesena osutatud juhul (punkti 2 alapunt a) on abi suurim määr 80 %, kõigil muudel juhtudel (st, kui
on märgitud lahter punkti 2 alapunktis b ja/või c) on see 50 %.
Need tingimused on seotud riikliku ja ühenduse kumuleerunud abi suurima osatähtsusega kooskõlas määruse
(EÜ) nr 1234/2007 artikli 103n lõikega 4.

(1) Käesoleva määruse artikli 37a lõike 3 punktis c osutatud teatis.
(2) Kasutada Euroopa Liidu Väljaannete Talituses kasutatavat akronüümi.

4.8.2009

ET

4.8.2009

Euroopa Liidu Teataja

Tabel 5
Täiendav teabeleht investeeringuteks antava abi kohta (määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikkel 103u (1))
Liikmesriik: (2) ...................................... Asjaomane piirkond (asjaomased piirkonnad) (vajaduse korral): ......................................

1.

Abi ulatus ja abisaajad

1.1.

Toetust antakse ettevõtja üldist tulemuslikkust tõstvateks järgmisteks materiaalseteks või mittemateriaalseteks
investeeringuteks (märkida vastavalt):

1.2.

1.3.



töötlemisrajatistesse,



veinitehaste infrastruktuuri,



veini turustamisse.

Abi hõlmab (märkida vastavalt):



määruse (EÜ) nr 1234/2007 XIb lisas osutatud toodete tootmist või turustamist;



määruse (EÜ) nr 1234/2007 XIb lisas osutatud toodetega seotud uute toodete, protsesside ja tehnoloogia
arendamist.

Kinnitatakse, et abi ei anta ettevõtjale, kes on raskustes vastavalt ühenduse suunistele raskustes olevate äriühin
gute päästmiseks ja ümberkorraldamiseks antava riigiabi kohta:



jah

1.4.

Käesolev teatis vastab põllumajandussuuniste järgmisele sättele ja seega vajaduse korral kinnitatakse järgmist:

1.4.1.



punkti IV.B.2 alapunkt a (määruse (EÜ) nr 800/2008 artikkel 15); sel juhul kinnitatakse, et



abi vastab määruse (EÜ) nr 800/2008 artikli 15 tingimustele (väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele
antav riigiabi);



punkti IV.B.2 alapunkt b (määruse (EÜ) nr 800/2008 artikkel 13); sel juhul kinnitatakse, et



abi vastab määruse (EÜ) nr 800/2008 artikli 13 tingimustele (investeeringuteks ettenähtud regionaalabi);



punkti IV.B.2 alapunkt c (komisjoni regionaalabi suunised aastateks 2007–2013) (3); sel juhul kinnitatakse,
et



abi vastab tingimustele, mis on esitatud komisjoni regionaalabi suunistes aastateks 2007–2013 (sel juhul
hinnatakse sellist abi regionaalabi suuniste alusel. Tuleb täita üldise teavitusvormi asjakohane osa (komisjoni
määruse (EÜ) nr 1627/2006 (4) lisa);



punkti IV.B.2 alapunkt d (abi vahepealse suurusega ettevõtjatele piirkondades, mida regionaalabi ei hõlma);
sel juhul

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

abisaajate hulgas on VKEsid:



jah



ei

Kui „jah”, kohaldatakse eespool esitatud punkti 1.4.1 (põllumajandussuuniste punkti IV.B.2 alapunkt a).
(1)
(2)
(3)
(4)

Käesoleva määruse artikli 37a lõike 3 punktis d osutatud teatis.
Kasutada Euroopa Liidu Väljaannete Talituses kasutatavat akronüümi.
ELT C 54, 4.3.2006, lk 13.
ELT L 302, 1.11.2006, lk 10.
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Euroopa Liidu Teataja

Kui „ei”, kinnitatakse, et abi antakse üksnes vahepealse suurusega ettevõtjatele (st alla 750 töötaja ja/või käive alla
200 miljoni euro):



jah

Sel juhul tuleb täita üldise teavitusvormi asjakohane osa (määruse (EÜ) nr 1627/2006 lisa) seoses abikõlblike kulutustega.
2.

Üksikabi
Abikõlblikud investeeringud võivad ületada 25 miljonit eurot või abisumma 12 miljonit eurot:



jah



ei

Kui „jah”, esitatakse siin teave, mis võimaldab abi eraldi hinnata:
................................................................................................................................................................
.....................................................
3.

Abi osatähtsus
NB: Need tingimused on seotud riikliku ja ühenduse kumuleerunud abi suurima osatähtsusega kooskõlas
määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 103n lõikega 4.

3.1.

Kui abisaajad on VKEd (määruse (EÜ) nr 800/2008 artikkel 15), on abi suurim osatähtsus abikõlblike investee
ringute puhul järgmine:

3.1.1.

äärepoolseimad piirkonnad: .......................... (kuni 75 %)

3.1.2.

väiksemad Egeuse mere saared (1): .......................... (kuni 65 %)

3.1.3.

abikõlblikud piirkonnad vastavalt artikli 87 lõike 3 punktile a: .......................... (kuni 50 %)

3.1.4.

muud piirkonnad: .......................... (kuni 40 %)

3.2.

Abi puhul, mis vastab määruse (EÜ) nr 800/2008 artiklile 13 (investeeringuteks ettenähtud regionaalabi) või
komisjoni regionaalabi suunistele aastateks 2007–2013, on abi suurim osatähtsus järgmine:

3.2.1.

VKEde puhul:

3.2.1.1. abikõlblike investeeringute osas asutamislepingu artikli 87 lõike 3 punktis a osutatud piirkondades: ...................
(kuni 50 % või asjaomasele liikmesriigile aastateks 2007–2013 kinnitatud regionaalabi kaardil määratud ülem
määr);
3.2.1.2. abikõlblike investeeringute osas teistes regionaalabikõlblikes piirkondades: ........................................... (kuni 40 %
või asjaomasele liikmesriigile aastateks 2007–2013 kinnitatud regionaalabi kaardil määratud ülemmäär);
3.2.2.

vahepealse suurusega ettevõtjatele määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 28 lõike 3 tähenduses (mitte VKEd, vaid
ettevõtjad vähem kui 750 töötajaga või käibega alla 200 miljoni euro);

3.2.2.1. abikõlblike investeeringute osas asutamislepingu artikli 87 lõike 3 punktis a osutatud piirkondades: ...................
(kuni 25 % või asjaomasele liikmesriigile aastateks 2007–2013 kinnitatud regionaalabi kaardil määratud ülem
määr);
3.2.2.2. abikõlblike investeeringute osas teistes regionaalabikõlblikes piirkondades: ........................................... (kuni 20 %
või asjaomasele liikmesriigile aastateks 2007–2013 kinnitatud regionaalabi kaardil määratud ülemmäär).
(1) Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2019/93 (EÜT L 184, 27.7.1993, lk 1).

4.8.2009

ET

4.8.2009

3.2.3.

Euroopa Liidu Teataja

Abisaajate hulgas on punktis 3.2.2 osutatud vahepealse suurusega ettevõtjatest suuremaid (st suurettevõtjaid):



jah



ei

Kui „jah”, kinnitatakse siin, et abi suurim osatähtsus on sama suur või väiksem kui liikmesriigile aastateks
2007–2013 kinnitatud regionaalabi kaardil määratud ülemmäär:



jah

Sel juhul peab abi suurim osatähtsus olema märgitud eespool osutatud regionaalabi kaardil.
Abi suurim osatähtsus vastaval regionaalabi kaardil on .......................... %.
3.3.

Abi suurim osatähtsus sellise investeeringuabi puhul, mida antakse vahepealse suurusega ettevõtjatele piirkon
dades, mis ei saa taotleda regionaalabi: .......................... (kuni 20 %).

4.

Abikõlblikkuse kriteeriumid ja abikõlblikud kulud

4.1.

Kinnitatakse, et

4.2.



abiga ei toetata investeeringuid, mille suhtes ühise turukorralduse raames, kaasa arvatud EAGFi rahastatavad
otsetoetuskavad, kehtestatakse tootmise või ühenduse abi piiranguid üksikute põllumajandustootjate, põllu
majandusettevõtjate või töötlemisettevõtjate tasandil ja mis suurendaks toodangut üle nende piirangute;



abi ei hõlma kasutatud seadmete ostmist juhul, kui abi antakse vahepealse suurusega ettevõtjatele või suurette
võtjatele.

Investeerimisabi piirkondades, mis ei ole regionaalabikõlblikud.
Investeeringutega seotud abikõlblikud kulud on täielikult kooskõlas abikõlblike kuludega, mis on loetletud
komisjoni regionaalabi suunistes aastateks 2007–2013.



jah



ei

Kui „ei” ja kui abisaajad on VKEd, kinnitatakse siin, et abikõlblikud kulud on kooskõlas määruse (EÜ) nr
800/2008 artikli 15 lõikega 3.


5.

jah

Muu teave
Teatisele on lisatud dokumendid, mis tõendavad, et toetuse eesmärgid on selgelt määratletud ja kajastavad
konkreetseid struktuurilisi ja territoriaalseid vajadusi ning struktuurilisi puudusi:



jah



ei

Kui „jah”, tuleb sellised dokumendid esitada käesoleva täiendava teabelehe lisas.”
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