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AVALIK PÖÖRDUMINE 

 

Head valitsuse liikmed! 

Taotleme Vabariigi Valitsuselt seisukohavõttu iseseisvuse taastanud Eesti ühe jaburama vaidluse 

suhtes, kus silmaklappidega tegutsemine võib eriolukorra ja kriisi kiuste viia ühe suure Eesti toidutootja 

koheselt suurtesse majanduslikesse raskustesse. Vaidlus puudutab 20-aastase ajalooga juhtumit, kus 

riigil iseendale kuuluva ettevõttega aastal 2000 sõlmitud rendileping (4 aastat enne liitumist Euroopa 

Liiduga!) on tagantjärele ebaseaduslikuks riigiabiks tunnistatud ja kaks aasta kümmet nõutakse 

erakätes olevalt Eesti oluliselt toidutootjalt Tartu Agro nn riigiabi koos intressiga tagasi. 

Maaeluministeerium kavatseb vaatamata ümbritsevale olukorrale tagastamisnõude esitada juba 27. 

märtsil. Esiteks taotleme valitsuselt, et see võtaks aega sisuliste asjaoludega tutvumiseks ning teiseks, 

et sisulistele asjaoludele tuginedes võtaks valitsus käimasolevas vaidluses Euroopa Komisjoniga Eesti 

ettevõtte poole. Tartu Agro tootis kohalikule kapitalile kuuluva toidutööstus- ja 

põllumajandusettevõttena 2018. aastal  15 405 tonni piima, 608 tonni veiseliha, 6708 tonni teravilja. 

Meie ettevõttes oli 2018 keskmiselt 123 töötajat ning oleme oluline kohalik tööandja, tubli maksumaksja 

ja mis samuti oluline – 99% meie müügist on Eesti siseturule.  

Taustast: 

Euroopa Komisjon tegi 24.01.2020 otsuse riigiabi SA.39182 (2017/C) kohta seoses Tartu Agrole 

väidetava ebaseadusliku abi andmisega. Euroopa Komisjoni hinnangul andis Eesti riik 2000. aastal 

Tartu Agroga põllumajandusliku maa rendilepingut sõlmides väidetavalt ebaseaduslikku riigiabi. 

Maaeluministeerium on senises riigiabi menetluses esitanud Komisjonile korduvalt põhjalikke 

seisukohti, milles on kinnitanud, et Tartu Agro ei ole riigiabi saanud. Komisjoni otsus on ühekülgne ja 

põhjendamatu, selle vaidlustamiseks on hulganisti kaalukaid argumente ning vaidlemise perspektiiv on 

selgelt positiivne. Oluline on see, et Komisjoni otsus on otseselt suunatud Eesti riigile, mistõttu riik on 

ka esmane adressaat, kes peaks otsuse Euroopa Kohtus vaidlustama. 

Maaeluministeerium on aga Komisjoni otsuse vaidlustamise asemel otsustanud ette valmistada 

käskkirja riigiabi tagastamise nõudes põhisummas 473 303,34 eurot, millele lisandub intress 46 409,8 

eurot, mis kuulub tasumisele 60 päeva jooksul arvates tagastamisotsuse saamisest. Tartu Agrole on 

seejuures antud vaid 2 tööpäeva arvamuse avaldamiseks ning käskkirja allkirjastamist on lubatud juba 

27. märtsiks 2020.a (ehk on ilmne, et Tartu Agro seisukohti ei plaanita  enam arvesse võtta). 

Jättes kõrvale õigusvaidluse sisu, on praegu päevakorras väga põhimõtteline küsimus – kas riik asub 

riigiabi vaidluses Tartu Agro poolele ja rakendab oma jõupingutusi Komisjoni otsuse vaidlustamiseks, 

sest on selge, et sisulises ega moraalses plaanis ei ole võimalik tänast erakätes olevat ettevõtet kuidagi 



vastutavaks pidada 2000. aastal riigi poolt iseendale kuuluva ettevõttega sõlmitud rendilepingus 

kokkulepitud määrade üle, liiatigi olukorras, kus Euroopa Liiduga liitumine ja selle riigiabireeglite 

ülevõtmine seisis veel alles ees.  

Juhime tähelepanu, et Tartu Agro on üks Eesti suurimaid põllumajandusettevõtteid looma- ja 

taimekasvatuse valdkonnas. Tartu Agro on ka üks olulisemaid piimatootjaid. Olukorras, kus riigis on 

välja kuulutatud eriolukord, kus naaberriikide piirid on suletud ja kaubavahetus on pärsitud, on riigi 

seisukohast äärmiselt ohtlik ja vastutustundetu algatada kiirkorras protsess, mis võib lähiajal päädida 

strateegilise tähtsusega toidutootja paiskamisega majanduslikesse raskustesse.  

Rõhutame, et Eesti riigil on Maaeluministeeriumi kaudu praegu valida, kas kasutada kõiki tema 

käsutuses olevaid vahendeid Komisjoni otsuse vaidlustamiseks ja kaitsta Eesti ettevõtjat ebaõiglase 

nõude eest või loobuda vaidlusest ja määrata Tartu Agrole tagastamisele kuuluv riigiabi summa. Alates 

Komisjoni otsuse tegemisest on Tartu Agro püüdnud aktiivselt suhelda Maaeluministeeriumiga selleks, 

et Maaeluministeerium koos Tartu Agroga pöörduks Komisjoni otsuse tühistamiseks Euroopa Kohtu 

poole. 

Palume tungivalt hinnata kõnesoleva riigiabi otsuse mõju kogu Eesti riigi ja rahva turvalisuse 
seisukohast ning suunata riigi tähelepanu Komisjoni otsuse vaidlustamisele või muude 
lahenduste leidmisele, mis võimaldaks Tartu Agrol praeguses kriitilises olukorras ellu jääda. 
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