Seletuskiri
põllumajandusministri määruse “Põllumajandusministri 5. aprilli 2010. a määruse nr 41
“Nõuandetoetuse ja nõuandesüsteemi toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse
menetlemise täpsem kord” muutmine” eelnõu juurde

1. Sissejuhatus
Põllumajandusministri 5. aprilli 2010. a määruse nr 41 “Nõuandetoetuse ja nõuandesüsteemi
toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine
kehtestatakse “Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 58 lõike
5, § 59 lõike 5 ja § 60 lõike 4 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005
Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste
kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud “Eesti maaelu
arengukavaga 2007–2013” (edaspidi arengukava).
Määruse eelnõu ja seletuskirja koostas Põllumajandusministeeriumi teadus- ja
arendusosakonna peaspetsialist Diana Laur (tel 625 6553; diana.laur@agri.ee). Juriidilise
ekspertiisi määruse eelnõule tegi õigusosakonna nõuniku asendaja Helen Palginõmm (tel 625
6260; helen.palginomm@agri.ee). Keeleliselt toimetas määruse eelnõu õigusosakonna
peaspetsialist Leeni Silk (tel 625 6523; leeni.silk@agri.ee).
Nõuandeteenuse pakkumise eesmärk on arendada Eesti maamajandust, pakkudes
põllumajandustootjatele ja erametsa valdajatele asjatundlikku nõuannet ja levitades olulist
teavet. Nõuandeteenuste võimaldamine põllumajandustootjatele ja metsa valdajatele peaks
aitama neil kohandada, parandada ja lihtsustada majandamist ning tõsta oma ettevõtete üldist
tulemuslikkust, tugevdades põllumajandus- ja metsandussektori inimpotentsiaali.
Eelnõu eesmärgiks on teha määruses muudatused parema arusaadavuse ja ühese tõlgendamise
huvides. Taotleja jaoks on muudatused soodustava iseloomuga.
2. Eelnõu sisu
Eelnõu § 1 sätestatakse määruse “Nõuandetoetuse ja nõuandesüsteemi toetuse saamise
nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmisega seonduv.
Eelnõu § 1 punktides 1–19, v. a punkt 16, sätestatud muudatused on tingitud sellest, et Eestis
võetakse kasutusele euro. Muudatused on seotud kroonides sätestatud summade asendamisega
vastava summaga eurodes ning asjakohaste sõnade asendamisega asjakohase eurot tähistava
sõnaga.
Toetus- jt summade ümberarvestamisel eurodeks lähtutakse esmalt “Euro kasutusele võtmise
seaduse” § 5 lõigetes 1 ja 2 toodud põhimõtetest. Kui tegemist on ühikumäärana
väljendatavate toetus- jt summadega, siis on saadud summa jäetud valdavalt üles- või
allapoole ümardamata, kuna vastasel juhul omaks muudatus märgatavat mõju toetuste
eelarvele. Kui tegemist on toetus- jt summade piirmääradega, on saadud summa valdavalt
ümardatud lähima täiseuroni (1 euro piires) ja reeglina ülespoole.
Eelnõu § 1 punktides 5 ja 6 sätestatud muudatustega kehtestatakse uued nõuandetoetuse
maksimumsummad.
Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud arengukava muudatusettepaneku kohaselt toodi
meetmes “Nõuandesüsteemi ja -teenuste toetamine” eraldi toetatava tegevusena välja
“Nõuetele vastavuse ning töötervishoiu ja tööohutuse alase nõuandeteenuse võimaldamine”.

Määruse muudatuse kohaselt laiendatakse senist nõuandetoetuse maksimumsummat 20 000
krooni (1279 eurot) mõlemale nimetatud individuaalse nõuandeteenuse valdkonnale. Määruse
senise redaktsiooni kohaselt kehtis maksimumsumma 20 000 krooni kalendriaastas taotleja
ettevõtte majandustegevuse või erametsa majandamise tulemuslikkuse parandamise ja
nõuetele vastavuse nõuete ning töötervishoiu ja tööohutuse valdkondade kohta kokku.
Muudatuse kohaselt antakse nõuandetoetust taotleja ettevõtte, majandustegevuse või erametsa
majandamise tulemuslikkuse parandamiseks kuni 75% abikõlblikest kuludest, kuid mitte
rohkem kui 1279 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas ning mitte rohkem kui 39 eurot ühe
nõuandeteenuse osutamiseks kulunud tunni (60 minutit) kohta. Kui nõuandeteenust osutab
konsulent koos nõuandekeskusega lepingulises suhtes oleva nõustajaga, kes ei oma
konsulendi kutset, antakse nõuandeteenuse osutamiseks kulunud tunni (60 minutit) kohta
toetust kuni 52 eurot. Nõuetele vastavuse nõuete järgimiseks ning töötervishoiu ja tööohutuse
valdkonnas osutatud nõuandeteenuse puhul antakse taotlejale nõuandetoetust kuni 80%
abikõlblikest kuludest, kuid mitte rohkem kui 1279 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas.
Eelnõu § 1 punktis 16 sätestatud muudatusega parandatakse kirjaviga.
Eelnõu § 2 sätestatakse määruse jõustumine 1. jaanuaril 2011. aastal.
3. Eelnõu terminoloogia
Määruse eelnõus on kasutatud Euroopa Liidu Teatajas ilmunud asjaomastes eestikeelsetes
Euroopa Liidu määrustes kasutatavaid termineid.
4. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu väljatöötamisel võeti aluseks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu
Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277,
21.10.2005, lk 1–40), nõukogu määrus (EÜ) nr 73/2009, millega kehtestatakse ühise
põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade
ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, muudetakse määruseid
(EÜ) nr 1290/2005, (EÜ) nr 247/2006, (EÜ) nr 378/2007 ning tunnistatakse kehtetuks määrus
(EÜ) nr 1782/2003 (ELT L 30, 31.01.2009, lk 16–99), komisjoni määrus (EÜ) nr 1974/2006,
milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise
üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73), ning komisjoni määrus (EÜ) nr
1975/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise
üksikasjalikud eeskirjad kontrollimenetluse rakendamise ja maaelu arengu toetusmeetmete
nõuetele vastavuse kohta (ELT L 368, 23.12.2006, lk 74–84).
5. Määruse mõjud
Nõuandetoetuse taotlemist käsitleva määruse muutmisega suurendatakse nõuandetoetuse
määra ja parandatakse määruses esinenud ebatäpsused.
Eestis euro kasutusele võtmise mõjusid analüüsitakse põhjalikult “Euro kasutusele võtmise
seaduse” seletuskirjas. Määruse jõustumisel tagatakse kooskõla seadustega.
Nõuandetoetuse vastuvõtmine toimub vastavalt määruse § 8 kohaselt 2. jaanuarist kuni 30.
novembrini ning nõuandesüsteemi toetuse taotlemise aeg on kavandatud juunikuus.
6. Määruse rakendamiseks vajalikud kulutused
Määruse kehtestamine ei too kaasa lisakulutusi riigieelarve vahenditest.

7. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. aastal.
8. Eelnõu kooskõlastamine
Eelnõu esitati kooskõlastamiseks Keskkonnaministeeriumile, Rahandusministeeriumile ja
Sotsiaalministeeriumile õigusaktide eelnõude elektroonilise süsteemi e-Õigus kaudu.
Keskkonnaministeerium, Rahandusministeerium ning Sotsiaalministeerium ei ole Vabariigi
Valitsuse 11. juuni 1996. a määruse nr 160 “Vabariigi Valitsuse reglemendi kinnitamine”
punkti 25³ kohaselt ettenähtud tähtajaks eelnõude kooskõlastamise infosüsteemi kandnud kirja
eelnõu heakskiitmise või eelnõuga põhjendatult nõustumata jätmise kohta ning ei ole
taotlenud tähtaja pikendamist ega teatanud sellest ning seetõttu loetakse eelnõu
heakskiidetuks.
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