Seletuskiri
põllumajandusministri määruse “Toidukvaliteedikava raames toodetud toote teavitamis- ja
edendamistoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord”
eelnõu juurde

1. Sissejuhatus
Käesolev määrus kehtestatakse “Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise
seaduse” § 58 lõike 5 ja § 59 lõike 5 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”.
2007. aasta 1. jaanuaril algas uus Euroopa Liidu (edaspidi EL) programmiperiood 2007–2013.
Eestil EL-i liikmesriigina on võimalik osaleda ühenduse maaelupoliitikas ja saada osa EL-i
maaelu arengu toetuste eelarvest. Kui lõppeval programmiperioodil (2004–2006) anti
investeeringutoetusi „Eesti riikliku arengukava 2004–2006“ raames ning neid rahastati
Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) Arendusrahastust, siis uuel
programmiperioodil (2007–2013) ei rahastata põllumajanduse ja maaelu valdkonna
investeeringutoetusi struktuurifondidest, vaid Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi
(EAFRD) vahenditest ja toetusi antakse arengukava raames. Arengukava keskendub sel
perioodil ühenduse põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõime, maade hooldamise ja
keskkonna, elukvaliteedi ja maapiirkonna ettevõtluse mitmekesistamisele, võttes samas arvesse
Eesti maaelu omanäolisust.
Määruse eelnõu eesmärgiks on kehtestada perioodil 2007–2013 toidukvaliteedikava raames
toodetud toote teavitamis- ja edendamistoetuse saamise täpsemad nõuded taotleja, kavandatava
tegevuse ja taotluse kohta, abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud, toetuse määr ja suurus,
sealhulgas toetuse maksimaalne suurus, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem
kord, taotluse vorm, vähendamise kord, nõuded toetuse saajale ning toetuse väljamaksmise ja
taotluse rahuldamise otsuse muutmise või kehtetuks tunnistamise kord.
Toidukvaliteedikava raames toodetud toote teavitamis- ja edendamistoetuse (edaspidi toetus)
eesmärgiks on põllumajandussektori konkurentsivõime parandamine läbi kõrgema kvaliteedi
ning suurema turujõuga toodete turustamise edendamise.
Toetuse spetsiifilised eesmärgid on
• sektori konkurentsivõime parandamine läbi toidukvaliteedikavade raames toodetud
toodete turustamise edendamise;
• tarbijate teadlikkuse tõstmine;
• kõrgema ja stabiilsema kvaliteediga toodete turule toomine.
Määruse eelnõu ja seletuskirja koostasid Põllumajandusministeeriumi kaubanduse ja
põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna turu arendamise büroo juhataja Kadi
Raudsepp (tel 625 6560) ning sama osakonna nõunik Taavi Kand (tel 625 6249). Juriidilise
ekspertiisi määruse eelnõule tegi Põllumajandusministeeriumi õigusosakonna koosseisuväline
teenistuja-nõunik Kadri Jänes (tel 625 6539). Keeleliselt toimetas eelnõu
Põllumajandusministeeriumi õigusosakonna peaspetsialist Leeni Silk (tel 625 6523).

2. Eelnõu sisu
Määruse §-s 2 on sätestatud nõuded toetuse taotlejale.
Määruse § 2 lõike 1 kohaselt võib toetuse taotlejaks olla nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007,
mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise ja
määruse (EMÜ) nr 2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 189, 20.07.2007, lk 1–23)
alusel rakendatava ühenduse toidukvaliteedikava raames toodetud toote kohta “Euroopa Liidu
ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 79 alusel ja korras tunnustatud
tootjarühm.
Seaduse § 79 kohaselt on tootjarühma tunnustamine menetlus, mille käigus hinnatakse
tootjarühma vastavust seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele ning
määratakse põllumajandustooted ja nende tootmisviisid, mille kohta tootjarühm tunnustatakse.
Tootjarühm saab taotleda tunnustamist põllumajandustoote ja tootmisviisi kohta.
Määruse § 2 lõikega 2 sätestatakse nõuded toetuse taotlejale, mille eesmärgiks on tagada, et
toetust saavad taotleda vaid majanduslikult jätkusuutlikud tootjarühmad. Taotlejal ei tohi olla
riikliku maksu maksuvõlga või riikliku maksu maksuvõla tasumine peab olema ajatatud.
Maksuvõla tasumise ajatamise korral peavad maksud olema tasutud ajakava kohaselt. Samuti ei
tohi taotleja olla saanud ega taotleda samal ajal sama abikõlbliku kulu kohta toetust
riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut
riigiabi. Kui taotleja on saanud varem toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või
välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on
taotlejal kohustus tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi maksta või toetuse
tagasimaksmise ajatamise korral tagasimaksed tasuda ettenähtud tähtajal ja summas.
Lihtsustamaks toetuse kasutamise järelevalvet on taotlejal kohustus eristada selgelt oma
raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja
maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest. Tagamaks taotleja võime
kavandatav tegevus reaalselt ka ellu viia on sätestatud nõue, mille kohaselt ei tohi taotleja
suhtes toimuda likvideerimismenetlust ega olla tehtud pankrotiotsust.
Määruse §-s 3 on määratletud antud toetuse raames toetatavad tegevused, milleks saavad olla
näituse ja messi korraldamine ja sellel osalemine ning teavitustegevuse korraldamine, kui
nimetatud tegevus viiakse ellu Euroopa Liidu siseturul. Kavandatav tegevus, mille
elluviimiseks toetust taotletakse, võib sisaldada nii üht kui ka mitut eelnimetatud tegevust.
Samuti on määruse §-s 3 sätestatud nõuded, millele olenevalt tegevusest peab kavandatav
tegevus vastama.
Määruse § 3 lõigetes 2 ja 3 sätestatud nõuete eesmärk on tagada, et kavandatava tegevuse
raames elluviidavad tegevused on suunatud just nimelt mahepõllumajandusliku tootmisviisi ja
selle tootmisviisiga toodetud toodete erilisuse tutvustamisele ning tarbija mõjutamisele selliste
toodete ostmiseks. See tähendab, et kavandatav tegevus ei või olla suunatud muude toodete ega
ka üksikute kaubamärkide tutvustamisele, samuti ei tohi kavandatava tegevuse raames ergutada
tarbijat toodet ostma selle päritolu tõttu. Toote päritolu võib olla mainitud vaid juhul, kui see
sõnum on teisejärguline. See tähendab, et toote päritolu ei saa olla peamine argument, mille
väljatoomisega mõjutatakse tarbijat antud toodet ostma. Peamine argument peab siiski olema
mahepõllumajandusliku tootmisviisi ja sellest tulenevalt tutvustatava toote erilisus.
Kaubamärkide kasutamine ning ettevõtjate nimede logode ja muude andmete kasutamine on
lubatud vaid juhul, kui tegemist on messikataloogiga. Nimetatud nõue tuleneb komisjoni

määruse (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), artikli 23 lõikest 3.
Määruse § 3 lõikega 4 sätestatakse nõue, mille kohaselt peab kavandatava tegevuse raames
kasutataval teabematerjalil olema toodud Komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008, millega
kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning
mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses
mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga (ELT L 250, 18.09.2008, lk 1–
84), artikli 57 alusel kehtestatud ühenduse logo. Nimetatud nõue tuleneb määruse (EÜ) nr
1974/2006 artikli 23 lõikest 4.
Määruse § 3 lõikes 5 on sätestatud, et kavandatav tegevus peab vastama “Toiduseaduse” §des 38–40 ja “Reklaamiseaduse” 2. peatükis sätestatud nõuetele. “Toiduseaduse” § 38–40
kohaselt ei tohi toidu märgistus ja märgistamise meetodid viidata haigusi tõkestavatele,
ravivatele või leevendavatele omadustele ega eksitada tarbijat, eelkõige järgmisel viisil:
- andes ebaõiget teavet toidu iseloomulike tunnuste, eelkõige toidu olemuse, määratluse,
omaduste, koostise, koguse, säilivuse, päritolu, valmistamis- või tootmismeetodi kohta;
- omistades toidule omadusi või toimet, mida toidul ei ole;
- omistades toidule eriomadusi, kui sellised omadused on kõigil sarnastel toitudel.
“Reklaamiseaduse” 2. peatükis on sätestatud eelkõige põhinõuded reklaamile, samuti eksitava
reklaami keeld, lisaks on sätestatud võrdluse kasutamise kord reklaamis ja muud täpsemad
nõuded, millele reklaam peab vastama.
Määruse § 3 lõikega 6 kehtestatakse nõue, et kavandatava tegevuse elluviimist ei või alustada
varem ja kulude tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem, kui taotluse
esitamise päevale järgneval päeval.
Määruse §-s 4 sätestatakse abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud.
Määruse § 4 lõikes 4 on sätestatud mitteabikõlblikud kulud. Määruse § 4 lõike 4 punktis 4
on sätestatud, et antud toetuse raames ei ole abikõlblikud remondi- ja koolituskulud ning muud
taotleja igapäevase majandustegevusega seotud üldkulud, sealhulgas näiteks side-, transpordija personalikulud, mis ei ole sama paragrahvi lõigetes 1 või 2 abikõlblikuna märgitud.
Personalikulud on abikõlblikud vaid juhul, kui need on tekkinud kavandatava tegevuse
elluviimise ajal ja elluviimisega seoses, seega on näiteks puhkusetasu abikõlblik, kui puhkus on
välja teenitud tegevuse elluviimise aja jooksul. Määruse § 4 lõike 4 punktis 12 on muuhulgas
mitteabikõlbliku kuluna sätestatud kulud, mis on seotud nõukogu määruse (EÜ) nr 3/2008,
põllumajandussaaduste ja toodete teavitamis- ja müügiedendusmeetmete kohta siseturul ja
kolmandates riikides (ELT L 3, 5.01.2008, lk 1–9) alusel toetatavate tegevuste elluviimisega.
Nõukogu määruse (EÜ) nr 3/2008 alusel rahastab Euroopa Komisjon liikmesriikide
sektoriorganisatsioonide poolt elluviidavaid teavitus- ja müügiedendusprogramme (nt teavitusja müügiedendusprogrammid linnuliha või meetoodete propageerimiseks), mille raames on
samuti abikõlblikeks tegevusteks näiteks messidel osalemine ja teavituskampaaniate
korraldamine. Seetõttu ei saa samade kulude hüvitamiseks toetust taotleda nii Euroopa
Komisjoni poolt nõukogu määruse (EÜ) nr 3/2008 alusel rahastatavatele teavitus- ja
müügiedendustegevustele kui ka käesoleva määruse alusel antavatele toetatavatele tegevustele.

Määruse §-s 5 on sätestatud nõuded kavandatava tegevuse raames tehtava kulutuse
hinnapakkumuse kohta, mille eesmärgiks on tagada toetuse võimalikult kulutõhus kasutamine.
Määruse § 5 kohaselt peab taotleja juhul, kui kavandatava tegevuse raames tehtava kulu
käibemaksuta maksumus ületab 50 000 krooni, olema tehtava kulu kohta saanud vähemalt
kolm võrreldavat hinnapakkumust koos pakkumuse tehniliste tingimuste loeteluga. Kui
kavandatava tegevuse raames tehtava kulu käibemaksuta maksumus ei ületa 50 000 krooni või
kui asjaomases valdkonnas on ainult üks teenuse pakkuja, peab taotleja olema kulu kohta
saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse või olema koostanud kavandatava tegevuse eeldatava
maksumuse arvestuse kululiikide kaupa. Võimalus esitada kavandatava tegevuse maksumuse
arvestus kululiikide kaupa on oluline eelkõige väikeste kulude puhul, mille kohta ei ole taotlust
esitades võimalik täpseid hinnapakkumusi võtta.
Väljavalitud hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase kulu
eest tasutava hinnaga. PRIA-l on õigus vajadusel võrrelda väljavalitud hinnapakkumust
turuhindadega. Kui taotleja ei vali kõige odavamat hinnapakkumust, tuleb kallimate
hinnapakkumuste hulgast tehtud valikut põhjendada. Antud nõue on vajalik kunstliku hinna
tõstmise vältimiseks.
Juhul kui taotlejal ei ole võimalik saada kolme võrreldavat hinnapakkumist, on tal põhjendatud
juhtudel, näiteks kui asjaomases valdkonnas on ainult üks teenuse pakkuja, õigus saada vähem
kui kolm hinnapakkumust. Samas peab taotleja sellisel juhul esitama taotluses sellekohase
põhjenduse.
Lisaks ei tohi hinnapakkuja ning tema osanik, aktsionär või liige olla taotleja liige ega kuuluda
taotleja juhatusse ega olla taotleja liikme osanik, aktsionär või liige ega kuuluda selle juhatusse
või nõukokku, välja arvatud juhul, kui ostetavat teenust või tööd pakub või kaupa müüb ainult
üks isik. Samuti ei tohi taotleja ega selle liige olla hinnapakkuja osanik, aktsionär või liige ega
kuuluda selle juhatusse või nõukokku, välja arvatud juhul, kui ostetavat teenust või tööd pakub
või kaupa müüb ainult üks isik.
Kuna antud toetuse sihtrühmaks on tootjarühmad, ehk siis tulundusühistud või
mittetulundusühingud, on antud toetuse juures oluline, et lisaks toetuse taotlejale ja tohi
hinnapakkuja olla seotud ka taotleja liikmega.
Hinnapakkumused võivad üldjuhul olla eesti või inglise keeles. Siiski, kui saadud
hinnapakkumus ei ole ei eesti ega inglise keeles, on PRIA-l “Keeleseaduse” § 8 lõike 1
kohaselt õigus nõuda taotlejalt nimetatud hinnapakkumise tõlget eesti keelde.
Määruse § 6 sätestab toetuse määra ja suuruse. Toetust antakse kuni 70% toetatava tegevuse
abikõlbliku kulu maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta taotluse
esitamise tähtajal on 3 000 000 krooni. Üks taotleja võib taotleda toetust mitmele erinevale
taotlusele, kuid taotletava toetuse kogusumma ei saa taotluse esitamise tähtajal ületada
3 000 000 krooni.
Määruse §-s 7 on sätestatud taotluse esitamise kord ja tähtaeg ning dokumendid, mis tuleb
toetuse taotlemisel PRIA-le esitada ja mis tõendavad nii taotleja kui ka kavandatava tegevuse
nõuetekohasust.
Määruse §-s 8 on sätestatud taotluse vastuvõtmise protseduur.
Määruse §-s 9 on sätestatud taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine.
Määruse §-s 10 sätestatakse taotluse rahuldamise ja rahuldamata jätmise tingimused.

Määruse § 10 lõigete 2 ja 3 kohaselt vähendatakse toetust, kui kõigi nõuetele vastavate
taotluste rahastamise summa ületab toetatava tegevuse rahastamise eelarve, iga taotleja kohta
võrdeliselt, järgides taotlejate võrdse kohtlemise põhimõtet. Kui PRIA otsustab seaduse § 61
lõike 3 alusel toetust vähendada eespool nimetatud juhul, teeb PRIA seaduse § 62 lõike 4 alusel
taotluse osalise rahuldamise otsuse. Nimetatud põhimõtte alusel määratakse toetus kõigile
nõuetele vastavate taotluste esitanud taotlejatele, kuid kui taotlejate hulk on suur, on võimalus,
et toetuse määr võib muutuda esialgse toetuse määraga võrreldes oluliselt väiksemaks. Teisalt
on antud põhimõtte alusel võimalus toetust saada erineva mahu ning ülesehitusega taotlustel.
Määruse §-s 11 sätestatakse tegevusega seotud muudatustest teavitamise kord.
Määruse § 11 lõikes 1 on sätestatud nõue, et alates taotluse esitamisest kuni viie aasta
möödumiseni arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest peab taotleja või toetuse
saaja teavitama PRIA-t kirjalikult nii oma postiaadressi või kontaktandmete muutumisest kui
ka taotleja ümberkujundamisest, ühinemisest ja jagunemisest.
Määruse § 11 lõike 2 kohaselt peab taotleja või toetuse saaja teavitama alates taotluse
esitamisest kuni viie aasta möödumiseni arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest
viivitamata PRIA-t kirjalikult nõusoleku saamiseks tegevuse elluviimisega seotud muudatusest
ning toetuse saamise või toetuse kasutamisega seotud muust asjaolust, mille tõttu taotluses
esitatud andmed ei ole enam täielikud või õiged.
Määruse § 11 lõige 3 sätestab lõike 2 erisuse, mille kohaselt on taotlejal õigus alates taotluse
esitamisest kuni tegevuse täielikku elluviimist tõendavate dokumentide PRIA-le esitamiseni
ilma PRIA kirjaliku nõusolekuta ja PRIA-t eelnevalt teavitamata muuta tegevuse raames
tehtavaid kulusid või tegevusi, kui kavandatava tegevuse eelarve tehtavate muudatuste käigus
ei suurene, tegevuse eesmärgid saavutatakse ja tegevuse raames tehtavad tegevused ja kulud
vastavad määruses sätestatud nõuetele. Nimetatud tingimuse eesmärgiks on võimaldada
taotlejal teha tegevuse elluviimise käigus vajalikke muudatusi, selleks PRIA-lt kirjalikku luba
küsimata ja PRIA-t eelnevalt teavitamata, tingimusel, et kõik eespool nimetatud nõuded ka
muudetud tegevuse elluviimisel täidetakse.
Määruse §-s 12 on sätestatud nõuded toetuse saajale.
Määruse §-s 13 on sätestatud tegevuse elluviimist tõendavate dokumentide esitamine.
Määruse § 13 lõikes 1 sätestatakse, millised dokumendid tuleb toetuse saajal pärast tegevuse
täielikku või osaliselt elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist PRIA-le esitada
selleks, et PRIA saaks toetuse saajale toetuse välja maksta. Nõuetekohased dokumendid
esitatakse PRIA-le koos määruse lisas 3 toodud vormi kohase kuludeklaratsiooniga.
Määruse § 13 lõike 2 kohaselt esitab toetuse saaja koos tegevuse täielikku elluviimist ja selle
eest täielikult tasumist tõendavate dokumentidega PRIA-le koos tegevuse viimaseid kulusid
kajastava kuludeklaratsiooniga lisaks lõikes 1 nimetatud dokumentidele ka lisas 5 toodud
vormi kohase tegevuse lõpparuande, milles kirjeldab üksikasjalikult elluviidud tegevusi ning
annab hinnangu nende tulemustele ja eesmärkide saavutamisele. Nimetatud dokument on
vajalik seoses komisjoni määruses (EÜ) nr 1974/2006 nõutud seireindikaatorite kogumisega.
Määruse §-s 14 on sätestatud toetuse maksmise ja toetuse maksmisest keeldumise protseduur.

Määruse §-s 15 on sätestatud dokumentide säilitamine. Esitatud dokumente taotlejale ei
tagastata, kuid PRIA-l on kohustus säilitada toetuse andmise ja kasutamisega seotud
dokumente vähemalt 2025. aasta 31. detsembrini. Nõukogu määruse (EÜ) nr 1290/2005 ühise
põllumajanduspoliitika rahastamise kohta (ELT L 209, 11.08.2005, lk 1–25) artikli 28 kohaselt
teeb komisjon programmi lõppmakse pärast maaelu arengu programmi rakendamise viimase
aruande kättesaamist asjaomase prioriteedi kaasfinantseerimise määra, asjaomase maaelu
arengu programmi rakendamise viimase eelarveaasta raamatupidamisaruannete ning asjakohase
kontrollimise ja heakskiitmise otsuse alusel. Need raamatupidamisaruanded esitatakse
komisjonile hiljemalt 30. juuniks 2016 ja need hõlmavad akrediteeritud makseasutuste poolt
kuni 31. detsembrini 2015 tehtud kulusid. Lõppmakse tehakse hiljemalt kuus kuud pärast
nimetatud teabe ja dokumentide kättesaamist. Pärast lõppmakse tegemist allesjäävad
kohustused tasaarveldab komisjon kuue kuu jooksul. Liikmesriikide kogemus näitab, et
komisjoni viimane makse tavaliselt hilineb ja seepärast sätestatakse dokumentide säilitamise
lõpptähtajana aasta 2025, mis peaks sisaldama ka väikese ajavaru.

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), 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), 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), nõukogu määrus (EÜ) nr 834/2007, mahepõllumajandusliku tootmise
ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 2092/91 kehtetuks
tunnistamise kohta (ELT L 189, 20.07.2007, lk 1–23) ja nõukogu määrus (EÜ) nr 3/2008,
põllumajandussaaduste ja toodete teavitamis- ja müügiedendusmeetmete kohta siseturul ja
kolmandates riikides (ELT L 3, 5.01.2008, lk 1–9), komisjoni määrus (EÜ) nr 889/2008,
millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise
ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad
seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga (ELT L 250, 18.09.2008,
lk 1–84).

5. Määruse mõjud
Toidukvaliteedikavade raames toodetud toodete teavitamis- ja edendamistegevused aitavad
parandada sektori konkurentsivõimet, tõsta tarbijate teadlikkust kvaliteedikavade raames
toodetud kõrgema lisandväärtusega toodete omadustest ja eelistest ning aitavad kaasa kõrgema
ja stabiilsema kvaliteediga toodete turule toomisele.

6. Määruse rakendamiseks vajalikud kulutused ja määruse rakendamise eeldatavad
tulud

Toidukvaliteedikava raames toodetud toote teavitamis- ja edendamistoetust rahastatakse 75%
ulatuses EL-i Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning 25% ulatuses
Eesti riigi muudest vahenditest. Toetuse rakendamiseks vajalikud kulutused on ette nähtud
“2010. aasta riigieelarve seaduse” § 1 osa 6 jao 8 peatüki 70005967 artikligrupis 4.

7. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.

8. Eelnõu kooskõlastamine
Eelnõu
esitati
kooskõlastamiseks
Rahandusministeeriumile
ja
Majandusja
Kommunikatsiooniministeeriumile õigusaktide eelnõude elektroonilise kooskõlastamise
infosüsteemi e-Õigus kaudu. Rahandusministeerium kooskõlastas eelnõu märkusteta.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 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.

Ants Noot
Kantsler

