
Keskkonnaministri määruse „Keskkonnaministri 22.02.2018. a määruse nr 8 "Toetuse 

andmise tingimused meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuste 

„Jäätmete ringlussevõtu toetamine” ning „Jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamise 

toetamine” jaoks avatud taotlemise korral"  muutmine“ eelnõu seletuskiri 

 

 

1. Sissejuhatus 

 

Eelnõukohase määrusega (edaspidi eelnõu) muudetakse keskkonnaministri 22.02.2018 määrust 

nr 8 (edaspidi kehtiv määrus), täpsustades toetuse andmise tingimusi meetmes „Ettevõtete 

energia- ja ressursitõhusus“ tegevuste „Jäätmete ringlussevõtu toetamine“ ning „Jäätmete 

korduskasutuseks ettevalmistamise toetamine” korral. 

 

Eelnõu ja selle seletuskirja koostasid Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna 

nõunik Mihkel Krusberg (mihkel.krusberg@envir.ee, 626 0752), keskkonnakorralduse 

osakonna peaspetsialist Marika Lillemets (marika.lillemets@envir.ee, 626 2867) ning eelarve- 

ja strateegiaosakonna peaspetsialist Eerika Purgel (eerika.purgel@envir.ee, 626 0709). 

Õigusekspertiisi tegi õigusosakonna jurist Rene Lauk (rene.lauk@envir.ee, 626 2948). Riigiabi 

reeglite kohase vastavusanalüüsi ja ekspertiisi tegi eelarve- ja strateegiaosakonna peaspetsialist 

Hannes Aarma (hannes.aarma@envir.ee, 626 0732). Keeletoimetaja oli õigusosakonna 

peaspetsialist Aili Sandre (aili.sandre@envir.ee). 

 

2. Eelnõu sisu 

 

Eelnõu koosneb 43 punktist. 

Punktiga 1 asendatakse kehtivas määruses läbivalt lauseosa „energia- ja ressursitõhusus“ 

sõnaga „ressursitõhusus. Sõna „ressurss“ on laiema tähendusega ja hõlmab ka energiat, energia 

on vaid üks osa ressursist. 

 

Punktiga 2 muudetakse määruse pealkirja, kuna tegevuste hulgast jäetakse välja jäätmete 

korduskasutuseks ettevalmistamine. Sellele tegevusele ei anta enam toetust ja selle tegevuse 

esinemine pealkirjas oleks taotleja eksitamine. 

 

Punktiga 3 tunnistatakse kehtetuks kehtiva määruse § 2 lõike 2 punktid 8–11, kuna edaspidi ei 

toetata jäätmejaamade rajamist ega ka korduskasutuseks ettevalmistamist. Esimeseks 

tegevuseks saavad kohaliku omavalitsused toetust taotleda teise määruse (keskkonnaministri 

22.06.2020 määruse nr 36 „Jäätmete liigiti kogumise lahendusteks kohalikes omavalitsustes 

antava toetuse andmise tingimused ja kord“) alusel. Korduskasutuseks ettevalmistamise 

tegevus jäi välja, kuna tegevuse vastu puudus suurem huvi. Meetme tegevuse 4.3.6 eelarvet on 

vähendatud. 

 

Punktiga 4 täiendatakse § 2 lõiget 2 punktidega 16 ja 17, tuues välja alginvesteeringu ja 
ümberpaigutamise definitsioonid. 

 

Punktiga 5 tunnistatakse kehtetuks § 3 lõike 3 punkt 2. Põhjuseks punktis 3 nimetatud asjaolu, 

et korduskasutuseks ettevalmistamise tegevus jäetakse toetatavate tegevuste loetelust välja. 

 

Punktiga 6 tunnistatakse kehtetuks § 3 lõike 4 punkt 2. Põhjuseks punktis 3 nimetatud asjaolu, 

et korduskasutuseks ettevalmistamise tegevus jäetakse toetatavate tegevuste loetelust välja. 

 

 



 

Punktiga 7 tunnistatakse kehtetuks § 5 lõike 1 punkt 1. Jäätmejaamade ja -majade rajamist, 

laiendamist ja inventari soetamist toetatakse teisest meetmest, mistõttu on see tegevus 

kõnealusest meetmest eemaldatud, vältimaks samade tegevuste samal ajal mitmest kohast 

rahastamist. 

 

Punktiga 8 tunnistatakse kehtetuks § 5 lõiked 2 ja 3. Põhjuseks asjaolu, et nimetatud tegevusi 

eelnõukohase määruse alusel enam ei toetata. 

 

Punktiga 9 muudetakse § 5 lõiget 4, kuna viide sama paragrahvi lõikele 2 ei ole enam 

asjakohane (vt punkti 7 selgitust). 

 

Punktiga 10 muudetakse § 5 lõiget 5. Muudatus on vajalik selleks, et luua Eestis piisavalt 

võimet võtta ringlusse biolagunevaid jäätmeid. Nimetatud muudatusega antakse võimalus 

toetust taotleda vaid kolmele jäätmeliigile: koodiga 19 08 05 olmereovee puhastussetted,  

20 01 08 – biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed ja 20 02 01 – biolagunevad jäätmed. Võttes 

arvesse, et alates 2023. aasta lõpust peavad kohalikud omavalitsused tagama biojäätmete 

tekkekohal liigiti kogumise, on oluline tagada selleks ajaks ka biojäätmete ringlussevõtu 

suutlikkus. 

 

Punktiga 11 tunnistatakse kehtetuks § 5 lõige 6. Selles sätestatud tingimus on liiga piirav ning 

samas pole see biolagunevate jäätmete puhul asjakohane, kuna biolagunevaid jäätmeid pole 

majanduslikult mõistlik kaugemalt kui ca 100 km käitlusse vedada. 

 

Punktiga 12 muudetakse § 5 lõike 7 punkti 4, täpsustades, et selles sätestatud nõue käib just 

üldise grupierandi määruse artikli 47 kohta. Muudatus on vajalik, kuna kehtivas määruses on 

sätestatud võimalus taotleda riigiabi ka grupierandi määruse artikli 14 alusel. 

 

Punktiga 13 täiendatakse § 5 lõikega 8. Täpsustusega on välja toodud need maakonnad, kuhu 

võib taotleja rajada kehtivas määruses nimetatud biolagunevate jäätmete ringlussevõtuks 

käitluskeskuse. Nendes piirkondades ei suudeta piisavalt liigiti kogutud biojäätmeid ringlusse 

suunata, mis on takistuseks biojäätmete liigiti kogumise edendamiseks. Eespool nimetamata 

maakondades on hetkel juba olemas biolagunevate jäätmete käitlemiseks sellised 

käitluskeskused, kus toodetakse sertifitseeritud komposti või kääritusjääki, mis vastab toote 

nõuetele, või on täiendavad käitlusvõimsused rajamisel (Harjumaale). Sertifitseeritud toodete 

nimistu on EJKL Kompetentsikeskuse kodulehel. Uues voorus on seega keskendutud eelkõige 

piirkondadele, kus on eeldatavalt suurim potentsiaal käitlusvõimsuste suurendamiseks. 

Edaspidi plaanime jätkata jäätmete ringlussevõtu toetamisega laiemalt. 

 

Punktiga 14 muudetakse § 6 lõiget 1. Muudatusega antakse täiendav võimalus riigiabi taotleda 

ka üldise grupierandi määruse artikli 14 alusel ehk siis taotleda regionaalabi. Selle võimalusega 

laiendatakse taotlejate valikuid ja antakse võimalus taotleda toetust ka nende tehnoloogiate 

soetamiseks, mis pole Eesti mõistes uuenduslikud. Samuti on selle artikli alusel võimalik 

käitlusse suunata ka enda poolt tekitatud jäätmeid. Toetus ei ole suunatud piiratud arvule 

konkreetsetele sektoritele. Selline nõue regionaalabi andmisel tuleneb üldise grupierandi 

määruse (EL) nr 651/2014 artikli 13 punktist c (vt ka sama määruse artikli 2 punkti 46). 

 

Punktiga 15 muudetakse § 8 lõike 2 punkti 1. Muudatus on seotud §-s 5 tehtud muudatustega, 

kus osad toetatavad tegevused tunnistati kehtetuks. 

 



Punktiga 16 täiendatakse § 8 lõiget 2 punktiga 4. Võrreldes varasemaga on täpsustatud, et 

abikõlblikud on ka teavitamise ja avalikustamise kulud, mis on vajalikud toetusest teavitamise 

nõuete täitmiseks. 

 

Punktiga 17 muudetakse § 8 lõiget 3. Lisatakse täpsustus, et nõue kohaldub vaid sel juhul, kui 

toetust taotletakse üldise grupierandi määruse artikli 47 alusel. 

 

Punktiga 18 tunnistatakse kehtetuks § 8 lõige 4. Seotud eespool tehtud muudatustega, s.t 

muudatustega, millega enam ei toetata jäätmejaamade ja -majade rajamise, laiendamise ja 

inventari soetamisega seotud tegevusi. 

 

Punktiga 19 tunnistatakse kehtetuks § 8 lõike 6 punkt 5. Seotud eespool tehtud muudatustega, 

s.t muudatustega, millega enam ei toetata jäätmejaamade ja -majade rajamise, laiendamise ja 

inventari soetamisega seotud tegevusi. 

 

Punktiga 20 muudetakse § 8 lõike 6 punkti 6. Lisatud on täpsustus, et nõue kohaldub vaid sel 

juhul, kui toetust taotletakse üldise grupierandi määruse artikli 47 alusel. 

 

Punktiga 21 täiendatakse § 8 lõikega 7. Selles sätestatakse, millistele tingimustele peavad 

vastama abikõlblikud kulud, kui toetust taotletakse üldise grupierandi määruse artikli 14 alusel. 

 

Punktiga 22 muudetakse § 9 lõiget 1. Vähendatakse toetuse maksimaalset suurust taotleja 

kohta, kuna rahalised vahendid on piiratud. Samuti seatakse minimaalse toetuse suurus 

vältimaks samade tegevuste samal ajal mitmest kohast rahastamist (vt punkt 3). 

 

Punktiga 23 muudetakse § 9 lõiget 3. Muudatus on vajalik selleks, et täpsustada, millist riigiabi 

liiki silmas on peetud, kuna eespool sätestatud muudatustega on lisaks üldise grupierandi 

määruse artiklile 47 lisatud juurde võimalus taotleda toetust ka artikli 14 alusel. 

 

Punktiga 24 tunnistatakse kehtetuks § 9 lõige 4. Muudatus tuleneb asjaolust, et muudetud on 

ühissätete määruse artikli 61 lõiget 8 ning enam ei pea suurettevõtjate projektide puhul, mille 

abikõlblikud kulud on vähemalt 1 miljon eurot, lähtuma toetuse osakaalu määramisel 

investeeringu tasuvusanalüüsi tulemustest. Seega kaotatakse vastav nõue ka keskkonnaministri 

määrusest. 

 

Punktiga 25 täiendatakse § 9 lõikega 6. Kuna toetust on võimalik anda edaspidi ka 

regionaalabina, siis selles punktis on täpsustatud selle abiliigi suurus ettevõtte suuruse põhjal. 

 

Punktiga 26 täiendatakse § 10 lõikega 3. Selles lõikes täpsustatakse, et vooru korraldamise 

käskkirjaga võib määrata, kas toetust saab taotleda kõigi määruses nimetatud tegevuste jaoks 

või ainult mõne üksiku tegevuse jaoks. 

 

Punktiga 27 tunnistatakse kehtetuks § 11 lõiked 2, 11 ja 12. Need lõiked ei ole enam 

asjakohased, kuna toetatavate tegevuste hulgast on välja jäetud korduskasutuseks 

ettevalmistamine ning jäätmejaamade ja -majade rajamise, laiendamise ja inventari soetamisega 

seotud tegevused (vt selgitus punktis 3). 

 

Punktiga 28 tunnistatakse kehtetuks § 12 lõike 2 punkt 6. Selles punktis sätestatud nõue ei ole 

enam asjakohane (vt selgitus punktis 24). 

 



Punktiga 29 tunnistatakse kehtetuks § 12 lõiked 3 ja 4. Muudatus on seotud eelmiste 

muudatustega (vt selgitus punktides 3 ja 6). 

 

Punktiga 30 täiendatakse § 13 punktiga 7, nõudes, et taotleja kinnitab ümberpaigutamise 

välistamiste. 

 

Punktiga 31 muudetakse § 18 lõiked 3 ja 4. Muudatuse järgi hinnatakse taotlusi edaspidi ühes 

grupis. Enam ei ole mõistlik taotlusi eraldi gruppides hinnata, kuna toetatavaid tegevusi on 

vähendatud (vt selgitus punktides 3 ja 6). 

 

Punktiga 32 tunnistatakse kehtetuks § 18 lõige 5. Kuna eelnõu punkti 3 kohaselt ei toetata enam 

jäätmejaamade ja -majade rajamist, laiendamist ja inventari soetamist, siis pole see 

valikukriteerium enam asjakohane. 

 

Punktiga 33 muudetakse § 18 lõike 6 punkti 1. Kohustuslikku minimaalset omafinantseeringu 

osakaalu arvestatakse edaspidi lisaks taotleja suurusele ka riigiabi liigi põhjal. Muudatuse tingis 

uue riigiabi liigi lisamine, mistõttu võib minimaalne omafinantseeringu määr erineda. 

 

Punktiga 34 muudetakse § 18 lõike 6 punkti 3. Kuluefektiivsuse asemel on vaid kolme lubatud 

jäätmeliigi puhul mõistlik ja eesmärgipärane kasutada teistsugust valikukriteeriumit, kus 

arvestatakse lisanduva käitlusvõimsuse asemel panust riigi jäätmealaste eesmärkide 

saavutamisse. Võttes arvesse, et korraldatud jäätmeveoga kogutakse kokku just jäätmeid 

koodidega 20 01 08 ja 20 02 01 ning nende käitlusvõimaluste arendamine on riigi jaoks väga 

oluline, on neid seetõttu ka eelistatud hindepunktide väärtuste määramisel. 

 

Punktiga 35 tunnistatakse kehtetuks § 18 lõike 6 punkt 4. Säte ei ole enam asjakohane, kuna 

kuluefektiivsuse kriteeriumit edaspidi ei kasutata (vt selgitus punktis 32). 

 

Punktiga 36 muudetakse § 18 lõike 6 punkti 5. Viited hindepunktide summeerimisel on 

muutunud seoses punkti 34 muudatusega. 

 

Punkti 37 kohaselt täiendatakse § 18 lõiget 6 punktiga 6. Lisatavas sättes antakse juhised 

selleks puhuks, kui mõni projekt saab võrdse arvu punkte. 

 

Punktiga 38 muudetakse § 22 lõiget 4. Muudatus on kooskõlas 18. juulil 2020 jõustunud 

perioodi 2014–2020 struktuuritoetuste seaduse muudatusega seoses väiksemasummaliste 

ostude piirmäära tõusuga 5 000 eurolt 20 000 eurole, millest alates peab erasektori toetuse saaja 

järgima riigihangete üldpõhimõtteid, ning nende põhimõtete täitmist kontrollitakse. 

 

Punktiga 39 tunnistatakse kehtetuks § 22 lõige 8. Kuna eelnõu punkti 3 kohaselt ei toetata enam 

jäätmejaamade ja -majade rajamist, laiendamist ja inventari soetamist, siis pole see toetuse saaja 

kohustus enam asjakohane. 

 

Punktiga 40 tunnistatakse kehtetuks § 24 lõige 6. Kuna eelnõu punkti 3 kohaselt ei toetata enam 

jäätmejaamade ja -majade rajamist, laiendamist ja inventari soetamist, siis pole see aruande 

esitamisega seotud nõue enam asjakohane. 

 

Punktiga 41 muudetakse § 25 lõike 3 punkti 1. Muudatus kooskõlas perioodi 2014–2020 

struktuuritoetuste seadusega, täpsem selgitus punktis 38. 

 



Punktiga 42 tunnistatakse lisa 1 „Jäätmeliikide nimekiri meetme „Ettevõtete energia- ja 

ressursitõhusus“ tegevuste „Jäätmete ringlussevõtu toetamine“ ning „Jäätmete 

korduskasutuseks ettevalmistamise toetamine“ elluviimiseks“ tunnistatakse kehtetuks. Lisa 

tunnistatakse kehtetuks, kuna toetust antakse vaid kolmele määruses nimetatud jäätmeliigile, 

mis on seatud punktis 9. 

 

Punktiga 43 asendatakse lisa 2 „Äriplaani ja finantsanalüüsi koostamise juhend“ uue lisaga 

„Äriplaani ja finantsanalüüsi koostamise juhend“, kus on võetud arvesse eelnõuga tehtavaid 

muudatusi. 

 

3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele 

 

Määrus on kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktidega ja perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse 

seadusega. 

Eelnõu koostamise aluseks on järgmised ELi määrused: 

• Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted 

ühisesse strateegilisse raamistikku kuuluvate fondide – Euroopa Regionaalarengu Fondi, 

Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ja 

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi – kohta, nähakse ette üldsätted  

Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning 

tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1083/2006; 

• Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1301/2013, milles käsitletakse erisätteid 

Euroopa Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi 

kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/2006; 

• Euroopa Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014, 17. juuni 2014, ELi aluslepingu artiklite 107 

ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks. 

• Euroopa Komisjoni määrus (EL) 2020/972, 2. juuli 2020, millega muudetakse määrust (EL) 

nr 1407/2013 seoses selle kohaldamisaja pikendamisega ning määrust (EL) nr 651/2014 

seoses selle kohaldamisaja pikendamisega ja asjakohaste kohandustega. 

• Euroopa Komisjoni määrus (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes. 

 

4. Määruse jõustumine ja mõju 

 

Eelnõu jõustub üldises korras. ELi 2014–2020 vahenditega on võimalik ellu viia tegevusi Eesti 

jäätmekäitluse parandamiseks. 

 

Toetus on tõuge ettevõtetele jäätmekäitlusesse investeerimise soodustamiseks. Toetust 

rahastatakse ELi 2014–2020 vahenditest ning seega ei mõjuta otseselt valitsussektori 

eelarvepositsiooni. Ettevõtted, mis jäävad Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendite piiratuse 

tõttu toetusest ilma, saavad raha edaspidi taotleda SA KIK keskkonnaprogrammist. 

Määrusega reguleeritava meetme tegevused aitavad saavutada meetme tegevuste 

väljundnäitajaid ja toetuse andmise eesmärki ning aitavad kaasa Euroopa Liidu poolt seatud 

olmejäätmete ringlussevõtu ja korduskasutuseks ettevalmistamise sihtarvude täitmisele. 

 

Määrusel on positiivne mõju loodus- ja elukeskkonnale. Määrusel puudub sotsiaalne, 

sealhulgas demograafiline mõju, mõju riigi julgeolekule ja välissuhetele, majandusele, 

regionaalarengule. 

 

Meetme tegevusega panustatakse Euroopa Komisjoni juhtalgatuse „Ressursitõhus Euroopa“, 

ELi tööstusheite, energiasäästu ja jäätmete direktiivide eesmärkide saavutamisse jäätmete 



ringlussevõtu edendamisega. Nii Euroopa 2020 kui ka Eesti 2020 strateegia eesmärk on 

jätkusuutliku ja süsinikuvähese majanduskasvu tagamine. Selle tagamiseks tuleb jätkata 

tootmise kasvu lahtisidumist suurenevast ressursikasutusest. Samuti panustab see ELi 

roheleppe algatusse. Määruse rakendamise korral suureneb õigusselgus toetuse taotlemisel. 

 

5. Eelnõu kooskõlastamine 

 

Määruse muudatuse eelnõu on kooskõlastatud Rahandusministeeriumi, Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi, Maaeluministeeriumi ja Riigi Tugiteenuste Keskusega ning 

Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020 valdkondliku komisjoniga. 

 

Kooskõlastustabel 

 

I. Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi 

seisukoht 

KeMi tegevus 

1. E-kiri (Karl.Stern@mkm.ee) 

28.08.2020:  Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium, 

kelle valitsemisalas on 

standardimise korraldamine Eestis, 

soovib koos Eesti 

Standardikeskusega juhtida 

tähelepanu määruse  lisa 

sõnastusele: Määruse lisa punktis 

1.4.2 on kirjas järgmine: „Taotleja 

peab esitama teabe, mis tõendab, et 

kavandatav uudne tehnoloogia 

vastab Euroopa tehnilistele 

normidele ja standarditele.“. 

Palun täpsustada, kas selline 

kohustus tuleneb rahvusvahelisest 

õigusest või EL õigusaktist? Kui ei 

tulene, siis toote nõuetele vastavuse 

seaduse § 42 lg 6 kohaselt ei tohi 

kohustuslikku viidet standardile 

sätestada. 

Arvestatud. Muudetud määruse lisas p 1.4.2 

viimast lauset ning see on sõnastatud nüüd 

järgmiselt: „Taotleja peab esitama teabe, 

millistele tehnilistele normidele ja 

standarditele (nende olemasolul) kavandatav 

uudne tehnoloogia vastab.“ 

 

II. Rahandusministeeriumi 

seisukoht 

KeMi tegevus 

1.  
Soovitame täiendada §-i 2 ning 

lisada alginvesteeringu ja 

ümberpaigutamise definitsioonid. 

Ettepanek tuleneb sellest, et 

määrusesse lisatakse võimalus anda 

regionaalabi üldise grupierandi 

määruse(EL) nr 651/2014  

artikkel 14 (Investeeringuteks 

ettenähtud regionaalabi) alusel. 

Regionaalabi võib anda vaid juhul, 

kui tegemist on alginvesteeringuga 

(vt alginvesteeringu mõiste määruse 

Arvestatud. 

Paragrahvi 2 lisatud punktid 16 ja 17 

alginvesteeringu ja ümberpaigutamise 

definitsioonidega. 

Punktiga 31 lisatud § 13 nõue (punkt 7), et 

välistada ümberpaigutamist. 

mailto:Karl.Stern@mkm.ee
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(EL) nr 651/2014 artikkel 2  

punktis 49). Eelnõus mainitakse 

alginvesteeringut punktiga 42 

asendatavas lisas 2. 

Ümberpaigutamine on defineeritud 

määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 

punktis 61a. Ümberpaigutamisest 

hoidumise nõue tuleneb määruse 

(EL) nr 651/2014 artikkel 14 

lõikest 16. Lõike 16 kohaselt peab 

abi saaja kinnitama, et 

ümberpaigutamist ei ole toimunud 

kaks aastat enne investeeringu 

tegemist ega toimu 2 aasta jooksul 

pärast investeeringu tegemist.  

Soovitame nõude, et taotleja 

kinnitab ümberpaigutamise 

välistamist lisada nt kehtiva 

määruse §-i 13. 

2.  
Eelnõu punktis 13 on viidatud 

jäätmete korduskasutusele – sellist 

toetust kehtiv määrus ette ei näinud 

ja eelnõus ei ole toetusest jäätmete 

korduskasutusele rohkem kirjas. 

Palume kontrollida, kas viide 

korduskasutusele on siin 

asjakohane. Kui korduskasutust 

siiski soovitakse toetada, siis tuleks 

§-i 2 lisada ka korduskasutuse 

mõiste vastavalt määruse (EL) nr 

651/2014 artikkel 2 punktile 126. 

Arvestatud. Sõnastust täpsustatud järgmiselt: 

13) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse 

järgmiselt: 

„(1) Kui käesolevas määruses nimetatud 

tegevuseks antav toetus on riigiabi, tuleb selle 

andmisel kohaldada konkurentsiseaduse § 342 

tingimusi ning üldise grupierandi määruse 

asjakohaseid sätteid, mis on seotud kas:  

1) investeeringuteks ette nähtud regionaalabi 

andmisega üldise grupierandi määruse artikli 

14 alusel; või 

2) investeeringuteks ette nähtud jäätmete 

ringlussevõtuks antav abi artikli 47 alusel.“ 

3. 
Eelnõu punktis 14 täiendatakse § 6 

lõigetega 3 ja 4. Paragrahv 6 lg 3 

puhul pole selge, miks ei piisa 

kehtiva määruse § 5 lg 7 punktis 5 

juba sätestatud välistustest ja vajalik 

on (osaliselt) teistkordselt välistused 

sätestada. 

Paragrahv 6 lg 4 (raskustes 

ettevõtjate toetamise võimaldamine) 

puhul on selline ajutine võimalus 

küll sätestatud määruse (EL) 

nr 651/2014 artikli 1 lõike 4 

punktis c, kuid pole selge, kas seda 

sätet võib kasutada 

struktuuritoetuste puhul. Nõukogu 

määrus 1301/2013 otseselt 

määrusele (EL) 651/2014 ei viita. 

Arvestatud. Määrust ei täiendata selles osas.  



4.  
Eelnõu punktis 17 on viidatud ka 

„korduskasutuse 

ettevalmistamisele“, kuid vastavalt 

eelnõu punktile 4 sellist tegevust 

enam ei toetata. 

Arvestatud. Sõnastust on muudetud järgmiselt: 

„17) paragrahvi 8 lõige 3 muudetakse ja 

sõnastatakse järgmiselt:  

„(3) Abikõlblikud on riigiabi andmisel üldise 

grupierandi määruse artikli 47 alusel 

täiendavad investeeringukulud, mis on 

vajalikud jäätmete ringlussevõtu 

tõhustamiseks võrreldes tavapärase sama 

suutlikkusega investeeringuga, mis oleks 

toimunud ilma abita.“ 

5. 
Eelnõu punktis 22 tõstetakse toetuse 

minimaalset suurust 200 001 euroni, 

mis tähendab, et  toetust ei saa enam 

anda vähese tähtsusega abina, kuna 

vähese tähtsusega abi piirmäär 

vastavalt komisjoni määrusele (EL) 

nr 1407/2013 on 200 000 eurot 

ettevõtja kohta kolme järjestikuse 

majandusaasta jooksul. Seetõttu 

tuleks määruse sätted, kus on 

viidatud vähese tähtsusega abile, 

kehtetuks tunnistada. 

Mitte arvestatud. 

Kui avatav voor tulemust ei anna, siis 

plaanime lasta kõik jäätmeliigid vabaks, seega 

ei ole edaspidi välistatud VTA andmine selle 

määruse alusel. Samas peaks siis määruse 

muutmisega jälle need sätted uuesti 

kehtestama, mis suurendaks halduskoormust. 

Kuna toetussumma on üle VTA piirmäära, ei 

kehti need sätted avatavas voorus. 

6. 
Seletuskirja punktis 3 on toodud 

„Korduskasutuseks 

ettevalmistamise tegevus jäetakse 

samuti välja, kuna see tegevus võeti 

välja Vabariigi Valitsuse meetmete 

nimekirjast. Põhjuseks asjaolu, et 

eelarvevahendeid vähendati ning 

tegevuse vastu puudus suurem 

huvi.“. Juhime tähelepanu, et 

meetmete nimekirjas meetme 

tegevuse nimetuse muudatust ei ole 

tehtud, küll aga vähendati eelarvet 

nimetatud põhjusel. 

Arvestatud. Sõnastust on seletuskirja punktis 3 

muudetud järgmiselt: „Punktiga 3 

tunnistatakse kehtetuks kehtiva määruse § 2 

lõike 2 punktid 8–11, kuna edaspidi ei toetata 

jäätmejaamade rajamist ega ka 

korduskasutuseks ettevalmistamist. Esimeseks 

tegevuseks saavad kohaliku omavalitsused 

toetust taotleda teise määruse 

(keskkonnaministri 22.06.2020 määruse nr 36 

„Jäätmete liigiti kogumise lahendusteks 

kohalikes omavalitsustes antava toetuse 

andmise tingimused ja kord“) alusel.“ 

Korduskasutuseks ettevalmistamise tegevus 

jäi välja, kuna tegevuse vastu puudus suurem 

huvi. Meetme tegevuse 4.3.6 eelarvet on ka 

vähendatud. 

7. 
Palume täiendada eelnõu seletuskiri 

punkti 13 ja lisada selgituse, et 

toetus ei ole suunatud piiratud 

arvule konkreetsetele sektoritele. 

Selline nõue regionaalabi andmisel 

tuleneb üldise grupierandi määruse 

(EL) nr 651/2014 artikkel 13 

punktist c (vt ka sama määruse 

artikkel 2 punkt 46). 

Arvestatud. 

Seletuskirja uude punkti 14 on lisatud, et toetus 

ei ole suunatud piiratud arvule konkreetsetele 

sektoritele. Selline nõue regionaalabi andmisel 

tuleneb üldise grupierandi määruse (EL) 

nr 651/2014 artikli 13 punktist c (vt ka sama 

määruse artikli 2 punkti 46). 

 

 


