
 

 

K Ä S K K I R I    

Tallinn  04.05.2018 nr 1-2/18/334 

Keskkonnaministri 18.04.2016 käskkirja nr 336 

muutmine 

Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 16 lõike 1 alusel: 

 

1. Keskkonnaministri 18.04.2016 käskkirjas nr 336 „Toetuse andmise tingimuste, tegevuskava 

ja eelarve kinnitamine meetme tegevuse 7.2.2 elluviimiseks Purtse jõel ja selle lisajõgedel, 

Kroodi ojal ja Piirimetsa ning endistel Maadevahe asfaltbetoontehaste territooriumitel 

aastateks 2016- 2022“ lisas 1 tehakse järgmised muudatused: 

 

1.1. Punkti 5 täiendatakse alapunktiga 5.5 järgmises sõnastuses: 

 „5.5. Kasusaaja on ettevõtjast kinnistu omanik, kelle kinnistu on toetatava tegevuse 

tulemusena jääkreostusest puhastatud või ohutumaks muudetud.“; 

 

1.2. Punktist 7.2 jäetakse ära sõna „sealhulgas“; 

 

1.3. Punkti 10 täiendatakse alapunktiga 10.5 järgmises sõnastuses: 

 „10.5 Elluviija analüüsib enne toetavate tegevuste läbiviimist kas toetatavate tegevuste 

tulemuseks võib olla vähese tähtsusega abi kasusaajale ja teavitab kasusaajat analüüsi 

tulemustest.“; 

 

1.4. Käskkirja lisa täiendatakse punktiga 111 järgmises sõnastuses: 

 „111. Vähese tähtsusega abi 

 

11.1. Kui käesolevas käskkirjas  nimetatud tegevuste elluviimisel antakse kasusaajale vähese 

tähtsusega abi (VTA) järgitakse abi andmisel Euroopa Komisjoni määrust (EL) 

nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 

kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8) ning 

konkurentsiseaduse § 33 nõudeid. 

11.3 Enne kasusaajale VTA andmist kontrollib tegevuste elluviija kasusaaja vastavust Euroopa 

Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 nõuetele. 

11.4 Vähese tähtsusega abi suuruse arvestamisel loetakse üheks ettevõtjaks sellised ettevõtjad, 

kes on omavahel seotud komisjoni määruse 1407/2013 artikli 2 lõike 2 kohaselt. 

11.5 Ühele ettevõtjale antava vähese tähtsusega abi kogusumma ei tohi mis tahes kolme 

eelarveaasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada 200 000 eurot 

11.6 Vähese tähtsusega abi andmisel võetakse arvesse komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 

artiklis 5 sätestatud erinevateks eesmärkideks antava vähese tähtsusega abi 

kumuleerimisreegleid. 

11.7 Vähese tähtsusega abi andmisel säilitab abi andja andmeid nimetatud abi andmise kohta 

10 aastat alates projekti raames viimase vähese tähtsusega abi andmisest. 



 

11.8 Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artikli 1 lõike 1 punktides b–e nimetatud 

majandussektori ettevõtjatele abi ei anta.“. 

 

2. Keskkonnaministri 18.04.2016 käskkirja nr 336 „Toetuse andmise tingimuste, tegevuskava 

ja eelarve kinnitamine meetme tegevuse 7.2.2 elluviimiseks Purtse jõel ja selle lisajõgedel, 

Kroodi ojal ja Piirimetsa ning endistel Maadevahe asfaltbetoontehaste territooriumitel 

aastateks 2016- 2022“ lisa 2 asendatakse käesoleva käskkirja lisaga (lisa). 

 
Käskkirja saab vaidlustada 30 päeva jooksul arvates selle teatavakstegemisest esitades vaide 

Keskkonnaministeeriumile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras, arvestades perioodi 

2014-2020 struktuuritoetuste seaduse §-i 51. 
 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Siim Kiisler 

Minister 

 

 

 

Saata: Rahandusministeerium; SA Keskkonnainvesteeringute Keskus; Keskkonnaministeeriumi 

välisfinantseerimise osakond ja veeosakonna projektide büroo 


