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Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse
ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 13.01.2011

§ 1. Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduses(RT I 2006, 59, 440; 2010, 22, 108) tehakse järgmised
muudatused:

1)paragrahvi 1 lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 3 lõike 2 punktis c nimetatud Euroopaterritoriaalse koostöö
(edaspidi Euroopa territoriaalne koostöö) eesmärgi rakenduskavade aluselstruktuuritoetuse andmisel
ja kasutamisel kohaldatakse käesoleva seaduse §-s 2, § 3 lõikes 4, §-des 5 ja 14, § 21 lõikes 1, §-s 22,
§ 25 lõigetes 1, 2, 4, 5, 7 ja 8, §-s 26, § 27 lõigetes 1�5, §-s 28,§ 30 lõigetes 2 ja 3, § 31 lõikes 1, lõike 2
punktides 1�5 ja lõikes 4, §-des 32 ja 33 ning8. peatükis sätestatut.

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1638/2006, millega kehtestatakse üldsättedEuroopa
naabrus- ja partnerlusinstrumendi loomise kohta (ELT L 310, 9.11.2006, lk 1�14),alusel elluviidava piiriülese
koostöö ühise rakenduskava puhul kohaldatakse käesoleva seaduse§-s 2, § 3 lõikes 5, §-s 14, § 21 lõikes 1, §-
s 22, § 26 lõigetes 22, 4, 6, 8 ja 9, § 27 lõigetes 1, 2ja 5, §-s 28, § 31 lõikes 1, lõike 2 punktides 1�5 ja lõikes 4
ning 8. peatükis sätestatut.”;

2)paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 41järgmises sõnastuses:

„(41) Käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 nimetatud rakenduskavade raames elluviidava projektiEesti-poolsele
partnerile laieneb käesolevas seaduses toetuse saaja kohta sätestatu.”;

3)paragrahvi 2 punktid 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„1) struktuuritoetus (edaspidi toetus) on rahaline abi, mida antakse nõukogu määruse (EÜ)nr 1083/2006
artiklis 1 nimetatud struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi ning EuroopaParlamendi ja nõukogu määruses
(EÜ) nr 1638/2006 nimetatud Euroopa naabrus- japartnerlusinstrumendi vahenditest või Eesti riigi poolt nende
vahendite kasutamisekaasrahastamiseks sihtotstarbeliselt eraldatavatest täiendavatest vahenditest;
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