Keskkonnaministri määruse
„Keskkonnaministri 11.09.2019 määruse nr 41 „Arenguriikides kliimapoliitika
eesmärkide saavutamiseks toetuse andmise tingimused ja kord“ muutmine“ eelnõu
SELETUSKIRI
1. Sissejuhatus
Eelnõukohane määrus täpsustab toetuse andmise tingimusi riigi eelarvestrateegia meetmes
„Eesti panus rahvusvahelisse kliimakoostöösse“.
Eelnõu ja seletuskirja koostas Keskkonnaministeeriumi eelarve- ja strateegiaosakonna
peaspetsialist Krista Tõnisson (tel 626 0727, krista.tonisson@envir.ee). Eelnõu ja seletuskirja
õigusekspertiisi tegi Keskkonnaministeeriumi õigusosakonna jurist Rene Lauk
(tel 626 2948, rene.lauk@envir.ee) ning keeletoimetaja oli sama osakonna peaspetsialist Aili
Sandre (aili.sandre@envir.ee).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõu eesmärk on täpsustada toetuse andmise korda meetmes „Eesti panus rahvusvahelisse
kliimakoostöösse“.
Eelnõu koosneb neljast punktist.
Punktiga 1 muudetakse § 6 lõiget 1, lisades, et keskkonnaminister kinnitab käskkirjaga lisaks
meetme eelarvele ja avatud taotlusvooru eelarvele ka prioriteetsete sihtriikide nimekirja.
Nimekiri koostatakse Välisministeeriumilt saadud teabe ja Keskkonnaministeeriumi
partnerlusriikide põhjal.
Punktiga 2 asendatakse §-s 21 sätestatud eelistuskriteerium nr 1 uue eelistuskriteeriumiga.
Senine eelistuskriteerium „Taotluses kirjeldatud projekti eesmärk ja tegevused on sisuliselt
seotud meetme eesmärgi täitmisega“ osutus liiga subjektiivseks ning see asendatakse
„Sihtriigiga“. See tagab faktidel põhineva hindamise.
Kriteeriumi 1 juures hinnatakse, kas taotluses nimetatud sihtriik kuulub prioriteetsete riikide
hulka (4 punkti), Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioonis (OECD) arenguabi saajaks
määratletud vähim arenenud saareriikide hulka (3 punkti), vähim arenenud riikide, mis ei ole
saareriigid, hulka (2 punkti) või teiste vähem arenenud riikide hulka (1 punkt).
Kui taotluses nimetatud sihtriik kuulub taotlusvooru avanedes § 6 lõikes 1 nimetatud
keskkonnaministri käskkirjaga kinnitatud prioriteetsete sihtriikide nimekirja ja on Eesti jaoks
olulised partnerlusriigid arenguriikide hulgas, antakse taotlusele selle kriteeriumi juures 4
punkti.
Kui taotluses nimetatud sihtriik kuulub Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioonis
(OECD) arenguabi saajaks määratletud vähim arenenud saareriikide hulka, antakse taotlusele
selle kriteeriumi juures 3 punkti. OECD määratluse aluseks on nn 2020. a DAC-list1, milles
vähim arenenud riikide nimekiri on esimeses veerus. Väikeste arenevate saareriikide määratluse
aluseks on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) majandus- ja sotsiaalosakonna
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koostatud nimekiri2. Järgnevatel aastatel on aluseks kõige uuem avaldatud kehtiv DAC-list ja
väikeste arenevate saareriikide nimekiri, mille paneb Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
oma veebilehele enne taotlusvooru algust.
Kui taotluses nimetatud sihtriik kuulub Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni
(OECD) arenguabi saajaks määratletud vähim arenenud riikide hulka, mis ei ole saareriigid,
antakse taotlusele selle kriteeriumi juures 2 punkti.
Kui taotluses nimetud sihtriik kuulub muude Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni
(OECD) arenguabi saajaks määratletud riikide hulka, antakse taotlusele 1 punkt.
Kui projekt on setud mitme sihtriigiga antakse taotlusele punkte kõrgeima punkti arvu saanud
sihtriigi järgi.
Punktiga 3 parandatakse § 23 lõike 2 sõnastust. Paragrahv § 23 kirjeldab projekti muutmise
protsessi, kuna projekti elluviimise käigus võib tekkida vajadus muuta taotluses esitatud ja
taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tingimusi.
Taotluse rahuldamise otsust ei pea muutma, kui toetuse saaja soovib muuta projekti eelarves
konkreetsele tegevusele ette nähtud eelarverea mahtu teise eelarverea mahu arvelt, kuid mitte
rohkem kui 10% võrreldes algse eelarvereaga. KIKiga tuleb siiski muudatused enne
kooskõlastada E-toetuse keskkonna kaudu. Muudatuste tõttu ei või muutuda projekti eesmärk
ega suureneda toetussumma. Seega on võimalik eelarvemuudatusi teha kas olemasoleva eelarve
piires või eelarvet vähendades.
Punktiga 4 muudetakse §-s 25 toetuse maksmise kord selgemaks ja taotlejale mõistetavamaks.
Väljamaksed tehakse üldjuhul pärast abikõlblike kulude tõendamist. Põhjendatud juhtudel on
võimalik teha ka ettemakse, mida on kirjeldatud lõikes 2. Ettemakse saamise korral tehakse
järgmised väljamaksed tasutud kuludokumentide alusel ning ettemakse tuleb ära kasutada ja
tõendada kuludokumentidega enne järgmise toetussumma väljamaksmist. Oluline on tähele
panna, et lõppmakse suurus on vähemalt 10%, mis makstakse toetuse saajale pärast lõpparuande
heakskiitmist.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Komisjoni määrusega (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes.
4. Määruse mõju
Määruse muudatuse rakendumisel suureneb õigusselgus toetuse taotlemisel ja selle
väljamaksmisel.
5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, rakendamiseks vajalikud kulud ja
rakendamise eeldatavad tulud
Toetuseks kasutatavad summad laekuvad ELi kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute
müügist ja need kajastatakse riigieelarves. Toetuse kogumaht on igal aastal üks miljon eurot ja
on kooskõlas riigi eelarvestrateegiaga. Määruse täitmise korraldamiskulud kaetakse
ministeeriumi tegevuskuludest, välja arvatud taotlusvooruga seotud halduskulud, milleks
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kasutatakse riigi eelarvestrateegia meetme „Eesti panus rahvusvahelisse kliimakoostöösse“
vahendeid.
6. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.
7. Eelnõu kooskõlastamine
Eelnõu
on
kooskõlastatud
Rahandusministeeriumi,
Majandusja
Kommunikatsiooniministeeriumi, Välisministeeriumi ja Maaeluministeeriumiga ning Eesti
Linnade ja Valdade Liidu ja Keskkonnainvesteeringute Keskusega. Nimetatud ministeeriumid
ja Keskkonnainvesteeringute Keskus kooskõlastasid eelnõu märkusteta. Märkustega
arvestamise tabelis on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametilt e-posti teel saadud ettepanek
koos Keskkonnaministeeriumi vastustega.

3

