Majandus- ja taristuministri määruse „Majandus- ja taristuministri 6. jaanuari 2016. a
määruse nr 3 „Kaugküttesüsteemide investeeringute toetamise tingimused“ muutmine“
seletuskiri
1. Sissejuhatus
Määruse peamised muudatused on seotud majandus- ja taristuministri 6. jaanuari 2016. a
määruse nr 3 „Kaugküttesüsteemide investeeringute toetamise tingimused“ rakendamise käigus
esile kerkinud probleemide ja kitsaskohtadega, mida on selgitatud käesoleva seletuskirja
vastavates punktides. Muudatused teevad määruse arusaadavamaks nii toetuse saajatele,
taotlejatele kui ka rakendusüksusele (Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus).
Eelnõu on välja töötanud, keeletoimetuse teinud ning seletuskirja koostanud Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi energeetikaosakonna peaspetsialist Anastassia Batulin (tel:
625 6359, e-post: anastassia.batulin@mkm.ee) ja sama osakonna energiaturgude korralduse
juht Jako Reinaste (tel: 625 6419, e-post: jako.reinaste@mkm.ee). Eelnõu juriidilise ekspertiisi
on teinud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi õigusosakonna õigusnõunik Hendrick
Rang (tel: 625 6351, e-post: hendrick.rang@mkm.ee).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Määruse eelnõu koosneb 5 punktist.
Punktiga 1 muudetakse § 8 lõigete 1 ja 2 sõnastust, millega pikendatakse abikõlblikkuse
perioodi lõppkuupäeva, et võimaldada taotlejatel, kes saavad rahastusotsuse 2019nda ja
2020nda aasta taotlusvoorude korraldamise tulemusena, projektide elluviimist.
Punktiga 2 täpsustatakse § 8 lõige 4 sõnastust, et anda võimalus pikendada abikõlblikkuse
perioodi taotleja soovil kuni 12 kuu võrra. Muudatus on vajalik, kuna tööde spetsiifika on
hooajaline ja projekteerija ning ehitaja leidmine raskendatud ja projekti valmimine võib kauem
aega võtta. Lisaks pikendatakse projekti lõpetamise kuupäeva.
Punktiga 3 muudetakse § 14 lõike 2 punkti 8 sõnastust seoses keskkonnaministri uue määruse
kehtestamisega.
Punktiga 4 vähendatakse § 23 lõikes 2 nimetatud tähtaega 15 kalendripäeva võrra, et tagada
kiiremat info liikumist. Säilib võimalus põhjendatud juhtudel tähtaega pikendada. Kiirem info
liikumine tagab projekti üle efektiivsema kontrolli.
Punktiga 5 määruse lisa punkt 1.4 muudetakse projekti kuluefektiivsuse hindamise vahemikke,
kuna projektide ühikmaksumused on tõusnud. Hetkel kehtiva määruse järgi saavad enamus
projekte hindamisel 0 punkti, kuid uute vahemike korral oleks võimalik projekte üksteisest
paremini eristada.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Määruse eelnõu on kooskõlas järgmiste Euroopa Liidu määrustega:
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted
Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi, kohta,
nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi,
Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks
nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320—469);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1300/2013, mis käsitleb Ühtekuuluvusfondi ja
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1084/2006 (ELT L 347, 20.12.2013,
lk 281—288).
4. Määruse mõjud
Määruse muudatused lihtsustavad nõuetest arusaamist ning pikendavad taotleja projekti kulude
abikõlblikkuse perioodi. Muudatused avaldavad positiivset mõju rahastusvahendite lõpuni
kasutamisele.
5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse rakendamise
eeldatavad tulud
Määruse rakendamine ei too kaasa täiendavaid tegevusi, rahalisi kulutusi ega tulusid.
6. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.
7. Eelnõu kooskõlastamine
Eelnõu on kooskõlastatud eelnõude infosüsteemi EIS kaudu Rahandusministeeriumiga.
Rahandusministeerium esitas kooskõlastuse kommentaariga, mis on esitatud seletuskirja lisas.
Eelnõu sisu osas on konsulteeritud Keskkonnainvesteeringute Keskusega.
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