
SELETUSKIRI
maaeluministri määruse „Maaeluministri 8. mai 2015. a määruse nr 58 „Mikro- ja

väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus”
muutmine“ eelnõu juurde

1. Sissejuhatus

Maaeluministri  määrus  kehtestatakse  Euroopa  Liidu  ühise  põllumajanduspoliitika
rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

2014. aasta 1. jaanuaril algas uus Euroopa Liidu programmiperiood 2014–2020, mille kaudu
on Eestil Euroopa Liidu liikmesriigina võimalik osaleda ühenduse maaelupoliitikas ja saada
osa Euroopa Liidu maaelu arengu toetuste eelarvest.

Euroopa  Komisjoni  13. veebruari  2015. a  rakendusotsusega  kiideti  heaks  „Eesti  maaelu
arengukava  2014–2020“  (edaspidi  arengukava)  programmile  toetuse  andmine  Euroopa
Maaelu Arengu Põllumajandusfondist. 

Maaeluministri  8.  mai  2015.  a  määruse  nr  58  „Mikro-  ja  väikeettevõtjate
põllumajandustoodete  töötlemise  ning  turustamise  investeeringutoetus“  muutmise  määruse
eelnõuga (edaspidi eelnõu) tehakse vajalikud muudatused määruse paremaks rakendamiseks.
Eelnõuga täpsustatakse toetatavat sihtgruppi, kelleks on komisjoni määruse (EL) nr 651/2014
ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse
siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78), I lisa artikli 2 lõikes 2 sätestatud
väikese  suurusega  ettevõtja  või  lõikes  3  sätestatud  mikroettevõtja.  Siinkohal  on  oluline
muudatus  see,  et  taotlejaks  ei  saa  olla  tunnustatud  tootjarühm või  nimetatud  tootjarühma
valitseva mõju all olev ettevõtja. 

Teiseks  oluliseks  muudatuseks  on  taotlejale  esitatavate  nõuete  ja  toetuse  saaja  kohustuste
sõnastuste  muutmine,  mille  eesmärk  on  täpsemini  eristada  taotlejale  ja  toetuse  saajale
esitatavaid nõudeid ja nende kohustusi ning seeläbi parandada õigusselgust. Paragrahvides 3,
31, 15 ja 151 on sätestatud, kes saab olla toetuse taotleja, ning nõuded taotlejale ja toetuse
saaja  kohustused,  tuues  välja  eraldi  toetuskõlblikkuse  tingimused,  toetuse  saaja
põhikohustused  ja  muud  kohustused.  Komisjoni  delegeeritud  määruse  (EL)  nr  640/2014,
millega  täiendatakse  Euroopa  Parlamendi  ja  nõukogu  määrust  (EL)  nr  1306/2013  ühtse
haldus- ja kontrollisüsteemi osas, otsetoetuste, maaelu arengu toetuse ja nõuetele vastavuse
süsteemiga seoses kohaldatavatest maksetest keeldumise ja nende tühistamise tingimuste osas
ning kõnealuste toetuste ja süsteemiga seotud halduskaristuste osas (ELT L 181, 20.06.2014,
lk 48–73),  artiklis  35 on sätestatud tagajärjed,  mis vastavalt  toetuskõlblikkuse kriteeriumi,
kohustuste  või  muude  kohustuste  täitmata  jätmisele  järgnevad.  Seega  tulenes  määruse
muutmine vajadusest täpsemini ja selgemini eristada taotlejale ja toetuse saajale esitatavad
nõuded ning nende kohustused.

Määruse eelnõuga välistatakse alates 2017. aastast toetuse andmine Rail Balticu raudteetrassi
koridori asukohas oleval maal tegevuste elluviimiseks.

Ülejäänud muudatused on oma olemuselt täpsustavad ja selgitavad.

1



Määruse  eelnõu  ja  seletuskirja  koostas  Maaeluministeeriumi  kaubanduse  ja
põllumajandussaadusi  töötleva  tööstuse  osakonna  peaspetsialist  Märt  Mölter  (625  6288,
mart.molter@agri.ee).  Juriidilise  ekspertiisi  määruse  eelnõule  tegi  Maaeluministeeriumi
õigusosakonna  nõunik  Marion  Saarna  (625  6539,  marion.saarna@agri.ee)  ning  keeleliselt
toimetas eelnõu sama osakonna peaspetsialist Laura Ojava (625 6523, laura.ojava@agri.ee).

2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs

Maaeluministri  8.  mai  2015.  a  määrust  nr  58  „Mikro-  ja  väikeettevõtjate
põllumajandustoodete  töötlemise  ning  turustamise  investeeringutoetus“  muudetakse
järgmiselt.

Eelnõu punktis 1 sätestatakse, kes võib olla toetuse taotleja. Toetust võib taotleda komisjoni
määruse (EL) nr 651/2014 I lisa artikli 2 lõikes 2 sätestatud väikese suurusega ettevõtja või
lõikes 3 sätestatud mikroettevõtja. Erinevus võrreldes kehtiva määrusega sätestatakse lõikes 4,
kus  täpsustatakse,  et  toetust  ei  saa  taotleda  Euroopa  Liidu  ühise  põllumajanduspoliitika
rakendamise  seaduse  alusel  ja  korras  tunnustatud  tootjarühm  või  nimetatud  tootjarühma
valitseva mõju all  olev  ettevõtja  sellepärast,  et  tunnustatud  tootjarühm või  tema valitseva
mõju all olev ettevõtja saab toetust taotleda maaeluministri 30. septembri 2015. a määruse
nr 6  „Tunnustatud  tootjarühma  põllumajandustoodete  töötlemise  ja  turustamise
investeeringutoetus“ alusel.

Eelnõu punkti 2 kohaselt täiendatakse määrust §-ga 31, milles sätestatakse nõuded taotlejale.
Nõuete jaotamine on võrreldes kehtiva määrusega ümber struktureeritud selliselt, et lõikes 1
sätestatud tingimustele peab vastama ka toetuse saajana (täpsemad nõuded §-des 15 ja 151)
ning lõikes 2 sätestatud tingimused on eelduseks, et taotlejal on võimalik toetuse saamisel
võetav kohustus ellu viia.

Eelnõu punktis 3 täpsustatakse sõnastust selliselt, et kui seadme kasutamine eeldab seadme
müüjalt või paigaldajalt esialgset tutvustust või väljaõpet, siis need kulud on abikõlblikud.
Jätkuvalt loetakse abikõlblike kulude hulka seadme paigaldamise või seadistamise maksumus,
kui  seadme eripärast  tulenevalt  saab  seda  teha  üksnes  seadme  müüja  või  kvalifitseeritud
spetsialist.  Lisaks  loetakse  seadme  paigaldamise  abikõlbliku  kulu  hulka  ka
lisaelektrivõimsuse  soetamise  kulu.  See  kulu  on  abikõlblik  üksnes  siis,  kui  seade
paigaldatakse  ehitisse,  mis  on  taotleja  omandis.  See  tähendab,  et  lisaelektrivõimsuse
soetamise kulu ei ole abikõlblik, kui seade paigaldatakse rendipinnale. 

Samuti on elektrivõimsuse soetamisel tegu sellise investeeringuga, mis ei sisalda ehituslikku
komponenti, mis tähendab, et abikõlblik on üksnes lisaamprite ostmine.

Eelnõu punktis  4 täpsustatakse  määrust  veo-  ja  sõidukulude osas,  et  oleks  paremini  aru
saada, et üldiselt on erinevad veo- ja sõidukulud mitteabikõlblikud kulud, kuid teatud juhtudel
loetakse nimetatud kulud abikõlblike kulude hulka. Seega, kui veo- ja sõidukulud on seotud
toetuse  abil  soetatud  seadme paigaldamise,  seadistamise  või  kohaletoimetamisega,  siis  on
need kulud abikõlblikud. Sealjuures ei ole oluline, kas nimetatud veotöö teostajaks on sama
ettevõtja,  kellelt  ostetakse  seade,  või  mitte.  Näiteks,  kui  seade  ostetakse  ettevõtjalt  A ja
seadme  toimetab  kohale  ettevõtja  B,  siis  loetakse  need  kulud  (seadme  ostmine  ja
kohaletoimetamine) abikõlblike kulude hulka.
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Eelnõu  punktis  5 muudetakse  §  7  lõike  5  sõnastust.  Muudatuse  tulemusel  ei  kehtestata
edaspidi ehitustegevuse hinnapakkumuse vormi määruse lisaga, vaid määruses sätestatakse
nõuded selle kohta, milliseid andmeid hinnapakkumus peab sisaldama. 

Eelnõu  punktis  6 täiendatakse  §  7  lõikega  11.  PRIA  koostab  taotlemiseks  vajaliku
ehitustegevuse hinnapakkumuse vormi vastavalt  määruses sätestatule ja avaldab selle  oma
veebilehel. 

Eelnõu punktis  7  täpsustatakse  toetuse  määra.  15-protsendiline  minimaalne  toetuse  määr
abikõlblikest kuludest on nimetatud arengukavas ja selle eesmärk on tagada toetuse ergutav
mõju.  Tegemist  on  horisontaalse  nõudega  kõigi  arengukava  investeeringumeetmete  puhul,
mille eesmärk on tagada toetuse andmine üksnes siis, kui toetuse saajal ei oleks tõenäoliselt
võimalik  investeeringut  teha  ilma  toetuse  abita.  Seega  eesmärk  on  tagada,  et  toetusega
kaasneks toetuse  saajale  ergutav  mõju.  Kui  abikõlblikest  kuludest  moodustab  toetus  väga
väikese osa ehk alla 15%, siis on toetuse taotlejal tõenäoliselt võimalik teha investeering ka
ilma toetuseta. Kuna üldjuhul on arengukavas esitatud nõuded sätestatud täpsemalt ka toetuse
andmise tingimustes, sätestatakse nimetatud minimaalne määr selguse huvides ka määruses.

Eelnõu  punktis  8  muudetakse  § 9  lõike 2  sõnastust.  Muudatus  tuleneb  ehitustegevust
puudutavate  määruse  lisade  kehtetuks  tunnistamisest.  Täpsemad  nõuded  ehitustegevuse
hinnapakkumusele on sätestatud § 7 lõikes 5. 

Eelnõu punktis 9 täpsustatakse määruse ümberstruktureerimise tõttu viidet. 

Eelnõu punktis 10  tunnistatakse kehtetuks määruse § 10 lõige 4. Kui varasemalt sätestati
määruses  nõue,  mille  alusel  oli  taotlejal  kohustus  esitada  toiduseaduse  või  söödaseaduse
alusel  õiend  investeeringuobjekti  investeeringujärgse  nõuetekohasuse  kohta,  siis  edaspidi
vastavat  õiendit  ei  nõuta.  Investeeringu tegemise järgselt  toiduainete  töötlemiseks  vajalike
nõuete täitmise tagab VTA kontroll, mille läbimisel väljastatakse taotlejale toiduseaduse või
söödaseaduse alusel kehtestatud tegevusluba. 

Eelnõu punktis 11  täpsustatakse sõnastust  – „taotluse esitamise aastale vahetult  eelnenud
majandusaastal“ asendatakse sõnadega „taotluse esitamisele eelnenud majandusaastal“. Kuna
majandusaasta  ei  pea  ühtima  kalendriaastaga,  võib  tekkida  olukord,  kus  kehtiva  määruse
sõnastuse järgi tuleks tähelepanu pöörata mitte kõige uuemale majandusaasta aruandele, vaid
sellest eelmisele. Uue sõnastusega kirjeldatud olukorda ei teki. 

Eelnõu  punktis  12 sätestatakse,  et  taotleja  esitab  ehitusloa  või  ehitusteatise  vastavalt
ehitusseadustikus sätestatule, kui see on vajalik seadme paigaldamiseks. Nimetatud ehitusluba
või ehitusteatis tuleb esitada PRIA-le, kui see pole kättesaadav ehitisregistrist.

Eelnõu punktis 13 sätestatakse, et kui investeeringuobjekti alune maa on kaasomandis, siis
peab taotleja esitama tõendi, et tal on võimalik investeering ellu viia ja seda sihtotstarbeliselt
kasutada. Kuna kinnistusraamatus olevast märkusest ei nähtu lepingu sisu, on vaja selle nõude
täitmiseks esitada märkuse aluseks oleva lepingu ärakiri. Viimase põhjal saab PRIA hinnata,
kas kaasomandis olevale maale on kaasomaniku luba investeering teha.

Lisaks  sätestatakse,  millised  investeeringuobjektiks  oleva  ehitisega  seotud  andmed  peab
taotleja  toetuse  taotlemisel  esitama.  Lisaks  hinnapakkumustele  peab  taotleja  esitama
ehitustegevuse  eelarve,  mille  abil  on  võimalik  määrata  investeeringuobjekti  asukoht  ja
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investeeringuobjektiga  seotud  tegevuste  täpne  loetelu,  kus  on  detailselt  välja  toodud
ehitustegevusega seotud kulud erinevate kululiikide kaupa iga ehitise kohta eraldi.

Eelnõu punktis 14 muudetakse § 10 lõike 9 sõnastust. Muudatuse tulemusel koostab PRIA
lisaks  hinnavõrdlustabeli  vormile  ka  ehitustegevuse  eelarve  vormi,  mis  avaldatakse  PRIA
veebilehel. 

Eelnõu punktis 15 sätestatakse kehtiva määruse § 15 tekst uues sõnastuses. 

Lõike 1 kohaselt peab toetuse saaja täitma toetuskõlblikkuse tingimusi. Tegemist on selliste
tingimustega, mis on läbivaks nõudeks ehk millele peavad vastama nii taotleja kui ka toetuse
saaja.  Kui  taotleja  või  toetuse  saaja  ei  vasta  toetuskõlblikkuse  tingimustele,  on  PRIA-l
tulenevalt  komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artiklis 35  sätestatust kohustus
toetus täielikult tagasi nõuda. 

Toetuskõlblikkuse  tingimuseks  on  see,  et  nii  taotleja  kui  ka  toetuse  saaja  suhtes  ei  ole
algatatud  likvideerimismenetlust  ega  nimetatud  pankrotiseaduse  kohaselt  ajutist
pankrotihaldurit või välja kuulutatud pankrotti. 

Lõikes 2 on sätestatud toetuse saaja kohustused. Toetuse saaja kohustusteks on näiteks viia
tegevus ellu ja võtta toetuse abil soetatud või ehitatud investeeringuobjekt sihtotstarbeliselt
kasutusse. Kui tegevus on ellu viimata, investeeringuobjekt ei ole sihtotstarbeliselt kasutusele
võetud või  on mõni  teine  kohustus  toetuse  saaja  poolt  täitmata,  on PRIA-l  õigus  toetuse
maksmisest  keelduda  või  toetus  täielikult  või  osaliselt  tühistada.  Komisjoni  delegeeritud
määruse (EL) nr 640/2014 artikli 35 lõikes 2 sätestatakse, et rikkumise korral arvestatakse
toetuse tingimustega seotud nõueterikkumise raskusastet, ulatust, kestust ja kordumist. 

Eelnõu punktis 16  täiendatakse määrust  §-ga 151,  milles  sätestatakse toetuse saaja muud
kohustused.

Lõikes 1 tuuakse välja need toetuse saaja kohustused, mida ta peab täitma vähemalt sihipärase
kasutamise perioodi lõpuni. Mikro- ja väikeettevõtjate sihipärase kasutamise periood kestab
kolm aastat arvates viimase toetusosa väljamaksmisest.

Toetuse  saaja  on  kohustatud  saadud  toetusraha  mittesihipärase  kasutamise  korral  PRIA
nõudmisel  tagasi  maksma  ning  võimaldama  teostada  toetuse  sihipärase  ja  tähtaegse
kasutamise üle järelevalvet. Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse
§ 111 lõikes 1 on sätestatud,  et  kui pärast  toetuse väljamaksmist  selgub, et  toetusraha on
eeskirja  eiramise  või  hooletuse  tõttu  makstud  alusetult,  sealhulgas  juhul,  kui  seda  ei  ole
kasutatud sihipäraselt, nõutakse toetusraha toetuse saajalt, sealhulgas valikumenetluse korras
valitud toetuse saajalt, osaliselt või täielikult tagasi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustes
(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),  ja  (EL)  nr  1306/2013 ühise
põllumajanduspoliitika  rahastamise,  haldamise  ja  seire  kohta  ning  millega  tunnistatakse
kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr
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814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 549–607) ning
teistes Euroopa Liidu asjakohastes määrustes sätestatud alustel ja tähtaegadel.

Lõikes  2  kehtestatud  kohustusi  peab  toetuse  saaja  täitma  kuni  viimase  toetusosa
väljamaksmiseni. Juhul, kui toetuse saaja rikub võetud kohustusi, on PRIA-l õigus komisjoni
delegeeritud  määruse  (EL)  nr 640/2014  artiklis  35  sätestatu  kohaselt  toetus  osaliselt  või
täielikult tagasi nõuda. 

Lõikes  3 on sätestatud muud investeeringuga kaasnevad kohustused,  sealhulgas  punktis  3
sätestatud  nõue,  et  taotlejal  peab  hiljemalt  viimase  maksetaotluse  esitamise  ajaks  olema
vastav  kasutusluba  või  kasutusteatis,  juhul  kui  see  on  nõutav  ehitusseadustiku  kohaselt.
Kasutusloa või kasutusteatisega tõendatakse, et valminud ehitis või paigaldatud seade vastab
ettenähtud nõuetele ja seda võib kasutada vastavalt kasutamise otstarbele. Seega võimaldab
kasutusluba  või  kasutusteatis  tagada,  et  investeeringuobjekti  saab  hakata  sihtotstarbeliselt
kasutama.

Eelnõu punktides 15 ja 16 on kohustused jaotatud lõigetesse vastavalt sellele, millise ajani
tuleb neid täita. Sellise jaotuse eesmärk on lihtsustada määruse rakendamist.

Eelnõu punktis 17 kehtestatakse § 16 lõike 1 punkt 4 uues sõnastuses. Punktis 4 sätestatakse,
et  taotleja  peab  esitama  ehitustegevuse  kuluaruande  iga  ehitise  kohta.  Ehitustegevuse
kuluaruanne on üheks investeeringu tegemist tõendavaks dokumendiks.

Eelnõu punktis 18 täiendatakse kehtiva määruse § 16 lõiget 6. Lisaks maksetaotluse vormile
koostab PRIA ehitustegevuse kuluaruande vormi ja avaldab need oma veebilehel. 

Eelnõu punktis 19 täpsustatakse kehtiva määruse § 17, kus sätestatakse toetuse maksmise
tingimused.  Kui  seni  kanti  liisingu  abil  finantseerimise  korral  toetusraha  liisinguandja
arvelduskontole pärast toetuse saaja ja liisinguandja vahelise liisingulepingu sõlmimist, siis
edaspidi makstakse toetusraha toetuse saaja arvele tema tegelikult tehtud kulude alusel.

Eelnõu  punktiga  20  täiendatakse  kehtivat  määrust  6.  peatükiga.  Alates  2017.  aastast
välistatakse  toetuse  andmine  Harju,  Rapla  ja  Pärnu  maakonnas  algatatud
maakonnaplaneeringu  kohaselt  määratava  Rail  Balticu  raudteetrassi  koridori  jääval  maal
tegevuse elluviimiseks, mille raames ehitatakse ehitis või tehakse muu investeering. 

Vabariigi Valitsuse 12. aprilli 2012. a korraldusega nr 173 „Maakonnaplaneeringu koostamise
algatamine Rail Balticu raudtee trassi koridori asukoha määramiseks“ algatati Harju, Rapla ja
Pärnu  maakonnaplaneeringu  koostamine  Rail  Balticu  raudteetrassi  koridori  asukoha
määramiseks. Eelnõu koostamise ajaks on maakonnaplaneeringu koostamine jõudnud etappi,
kus  raudteetrassi  koridori  asukoht  on  põhimõtteliselt  paigas  ning  planeeringute  avaliku
väljapaneku  abil  ka  elanikkonnale  teada.  Planeeritud  ajakava  kohaselt  toimub
maakonnaplaneeringute kehtestamine 2017. aastal. 

Toetuse  andmine ehitiste  ehitamiseks  või  muu pikaajalise  investeeringu tegemiseks,  mille
tegelik  kasutamise  aeg  jääb  raudtee  ehitamise  tõttu  suhteliselt  lühikeks,  ei  aita  kaasa
põllumajanduse konkurentsivõimelisuse parandamisele ehk toetuse eesmärgi saavutamisele.
Seetõttu  oleks  toetuse  määramine  Rail  Balticu  trassi  koridori  jäävale  maale  tehtavateks
investeeringuteks vastuolus toetuse andmise eesmärgiga ja tuleb selgelt välistada. Isegi kui
toetuse  abil  ehitatud  ehitist  või  muud  investeeringut  on  võimalik  säilitada  ja  sihipäraselt
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kasutada vähemalt kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest,
võib toetuse abil seatud pikemaajaline eesmärk jääda ikkagi saavutamata. 

Algatatud  maakonnaplaneeringute  kohaselt  moodustub  Rail  Balticu  raudteetrassi  koridor
raudteemaast ja selle kaitsevööndist (66 m) ning nihutamisruumist (olenevalt asukohast 142
või 42 m kummalgi pool raudteemaast ja kaitsevööndist). Toetust ei anta kogu Rail Balticu
raudteetrassi koridori jääval maal tegevuste elluviimiseks. Kuigi n-ö nihutamisruumi jääv maa
võib jääda puutumatuks, ei ole toetuse andmine sellel alal tehtavateks tegevusteks õigustatud
kahel  põhjusel.  Esiteks  ei  ole  praeguseks  hetkeks  veel  lõplikult  teada,  kuhu  täpselt  jääb
raudteemaa (raudteetrassi täpne paiknemine selgub ehituse eelprojekti tulemuste alusel), ning
teiseks  peab  arvestama  ka  raudtee  ehituseks  vajalike  juurdepääsuteede  ja  ehitusmaterjali
ladustamisplatside  rajamise  vajadusega.  Muu  investeeringu  all  on  silmas  peetud  eelkõige
pikaaegseid  investeeringuid,  mis  on  statsionaarselt  maaga  seotud  ja  mis  eemaldamisel
kaotavad suure tõenäosusega oma väärtuse. Liikuva tehnika ja seadmete esialge paigutamine
kõnealusele maale ei ole välistatud, küll aga peaks toetuse saaja ette nägema ettevõtte uue
tegevuskoha, kus saab toetuse abil ostetud vara edasi kasutada.

Eelnõu punktiga 21  tunnistatakse kehtetuks määruse lisad 2, 3 ja 5. Muudatus on seotud
eelnõu punktides 5, 8 ja 17 tehtud muudatustega.

Eelnõu punktis 22 kehtestatakse määruse lisa 4 uues sõnastuses. 

Hindamiskriteeriumis  1.4  täpsustatakse  kriteeriumi  ja  selle  joonealuse  märkuse  sõnastust.
Tunnustatud kvaliteedikava alusel  toodetud toote eest  hindepunkti  saamiseks peab taotleja
kvaliteedikava  toode  olema  tunnustatud  Euroopa  Parlamendi  ja  nõukogu  määruse  (EL)
nr 1305/2013  Euroopa  Maaelu  Arengu  Põllumajandusfondist  (EAFRD)  antavate  maaelu
arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005
(ELT  L  347,  20.12.2013,  lk  487–548)  artikli 16  lõike 1  punktis a  nimetatud  alusel.
Mahepõllumajandusliku  toote  eest  hindepunktide  saamiseks  peab  toode  vastama
mahepõllumajandusseaduses  sätestatud  nõuetele.  Mahepõllumajandusliku  toote  eest  saab
hindepunkte üksnes siis, kui ka lõpptoode on mahepõllumajanduslik toode.

Hindamiskriteeriumis 1.7 täiendatakse standardite loetelu ISO 14001 standardiga. ISO 14001
standard  hõlmab  endas  keskkonnajuhtimise  süsteemi,  mis  aitab  standardi  rakendajal
identifitseerida, jälgida ja kontrollida keskkonnaga seotud erinevaid aspekte, nagu näiteks õhu
saaste,  tootmisjääkide  kasutus  ja  jäätmemajandus.  Standardi  lisamise  eesmärk  on  hinnata
kõrgemalt taotlejat, kes panustab rohkem keskkonnahoidu. 

Hindamiskriteeriumit  3  täiendatakse  sõnaga  „jahutussüsteem“.  Uue  sõnastuse  kohaselt  on
taotlejal võimalik hindepunkte saada ka selle eest, kui ta hakkab investeeringu tulemusena
ettevõttes kasutama taastuv- või bioenergial toimivat jahutussüsteemi. Loodava taastuv- või
bioenergia süsteemi võimsus peab olema otseselt seotud kavandatava investeeringuga. 

Samuti  muudetakse  selle  kriteeriumi  hindepunktide  andmise  korda.  Kui  varem  anti
hindepunkte selle eest, kui taotleja kasutas taastuv- või bioenergial toimivat küttesüsteemi,
siis  edaspidi  saavad  punkte  vaid  need  taotlejad,  kes  investeeringu  tulemusena  võtavad
kasutusele  uue  taastuv-  või  bioenergial  toimiva  kütte-  või  jahutussüsteemi.  Muudatuse
eesmärk  on  anda  lisapunkte  taotlejatele,  kes  investeeringu  tegemisel  panustavad
keskkonnasäästlikku tegevusse.
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3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele 

Eelnõu  väljatöötamisel  võeti  aluseks  Euroopa  Parlamendi  ja  nõukogu  määrus  (EÜ)
nr 1305/2013  Euroopa  Maaelu  Arengu  Põllumajandusfondist  (EAFRD)  antavate  maaelu
arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005
(ELT L 347,  20.12.2013,  lk  487–548),  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 1306/2013 ühise
põllumajanduspoliitika  rahastamise,  haldamise  ja  seire  kohta  ning  millega  tunnistatakse
kehtetuks  nõukogu määrused (EMÜ) nr  352/78,  (EÜ)  nr  165/94,  (EÜ)  nr  2799/98,  (EÜ)
nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 549–607),
komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta,
millega teatavat  liiki  abi  tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks  (ELT L 187,  26.06.2014,
lk 1–78), ning komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014, millega täiendatakse Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi osas,
otsetoetuste, maaelu arengu toetuse ja nõuetele vastavuse süsteemiga seoses kohaldatavatest
maksetest  keeldumise  ja  nende  tühistamise  tingimuste  osas  ning  kõnealuste  toetuste  ja
süsteemiga seotud halduskaristuste osas (ELT L 181, 20.06.2014, lk 48–73).

Eelnõus  nimetatud  Euroopa  Liidu  õigusaktidega  saab  tutvuda  internetis  Euroopa  Liidu
õigusaktide andmebaasis aadressil http://europa.eu.int/eur-lex.

4. Määruse mõjud 

Määruse muudatusega tagatakse parem õigusselgus maaeluministri 8. mai 2015. a määruse
nr 58  „Mikro-  ja  väikeettevõtjate  põllumajandustoodete  töötlemise  ning  turustamise
investeeringutoetus”  rakendamisel.  Määruse  muutmisega  taotleja  ega  toetuse  saaja
halduskoormus  ei  suurene,  sest  esitatavate  dokumentide  maht  jääb  samaks.  Ka  PRIA
töökoormus jääb määruse rakendamisel samale tasemele. 

Määruse muudatusega  kitsendatakse  toetuse  saajate  ringi.  Kui  varem oli  võimalus  toetust
taotleda tunnustatud tootjarühmal või tunnustatud tootjarühma mõju all oleval ettevõtjal, siis
pärast  määruse muutmist tootjarühmad toetust  taotleda ei  saa.  Tunnustatud tootjarühm või
tunnustatud tootjarühma valitseva mõju all olev ettevõtja saab toetust taotleda maaeluministri
30. septembri  2015. a  määruse  nr 6  „Tunnustatud  tootjarühma  põllumajandustoodete
töötlemise ja turustamise investeeringutoetus“ meetmest. 

Seoses Rail Balticu trassi rajamisega, mis läbib Harju-, Rapla- ja Pärnumaad, peab tulevikus
arvestama  ehitustegevuslike  kitsendustega  nimetatud  maakondades.  Algatatud
maakonnaplaneeringute kohaselt moodustub Rail Balticu raudteetrassi koridor raudteemaast
ja  selle  kaitsevööndist  (66 m)  ning  nihutamisruumist  (olenevalt  asukohast  142  või  42 m
kummalgi  pool  raudteemaast  ja  kaitsevööndist).  Kogu  Rail  Balticu  raudteetrassi  koridori
jääval maal tegevuste elluviimiseks toetust ei anta.

5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse rakendamise
eeldatavad tulud 
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Määruse rakendamisega lisakulusid ei kaasne. 

6. Määruse jõustumine 

Määrus jõustub üldises korras. 

7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon 

Eelnõu esitati õigusaktide eelnõude elektroonilise kooskõlastamise infosüsteemi EIS kaudu
kooskõlastamiseks  Rahandusministeeriumile  ning  Majandus-  ja  Kommunikatsiooni-
ministeeriumile.  Kuna kumbki ministeerium ei ole Vabariigi Valitsuse 13. jaanuari  2011. a
määruse nr 10 „Vabariigi Valitsuse reglement” § 7 lõike 4 kohaselt ettenähtud tähtajaks eelnõu
kooskõlastanud  ega  jätnud  seda  põhjendatult  kooskõlastamata,  loetakse  eelnõu  nimetatud
määruse § 7 lõike 4 kohaselt kooskõlastatuks. 

Eelnõu  on  koostatud  koostöös  PRIA-ga.  Eelnõu  väljatöötamisel  on  kaasatud  järgmisi
huvirühmi:  Eesti  Toiduainetööstuse  Liit,  Eesti  Põllumajandus-Kaubanduskoda,  Eesti
Põllumeeste  Keskliit,  Eestimaa  Talupidajate  Keskliit  ning  Eesti  Väike-  ja  Keskmiste
Ettevõtjate Assotsiatsioon.

(allkirjastatud digitaalselt)
Illar Lemetti
Kantsler
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