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Rahandusministeeriumilt kooskõlastuse käigus laekunud märkused maaeluministri 
määruse „Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja 
toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus“ kohta  
 
 Märkus Kommentaar 
1. Eelnõu § 2 sätestab, et 

mittepõllumajandustoodete 
turustamisvõimaluste arendamise 
toetamisel on tegemist vähese tähtsusega 
abiga komisjoni määruse nr 1407/2013 
tähenduses, kuid pole täpsustatud, kes on 
vähese tähtsusega abi (VTA) saajad. 
Eelnõu § 7 lõikest 7 (viidatakse 
taotlejatele) võib järeldada, et VTA 
saajad on vaid taotlejad, kuid meie 
hinnangul võivad kasusaajad (s.o VTA 
saajad) olla ka teised projektis osalejad, 
kuna vastavalt §-le 2 on ettevõtjast 
taotleja kohustatud projekti kaasama veel 
vähemalt ühe ettevõtja. MTÜ või 
tulundusühistu puhul aga oleksid 
potentsiaalsed kasusaajad kõik nende 
liikmed, kes projektis osalevad. Lisaks 
tekib küsimus seoses § 4 lõikega 2, kus 
märgitakse, et tootja ja lõpptarbija vahel 
võib olla üks vahendaja. Kas sel juhul ei 
või potentsiaalne kasusaaja olla ka 
vahendaja (nt seletuskirjas viidatud 
talupood)? Palume neid küsimusi 
seletuskirjas täiendavalt selgitada ning 
vajadusel eelnõud täiendada. 
Samuti teeme ettepaneku täpsustada § 2 
sõnastust järgmiselt: „Toetus on vähese 
tähtsusega abi komisjoni määruse (EL) nr 
1407/2013, milles käsitletakse Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 
108 kohaldamist vähese tähtsusega abi 
suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8) 
artikli 3 tähenduses, kui toetatakse 
mittepõllumajandustoodete 
turustamisvõimaluste arendamist. 
Toetuse andmisel järgitakse nimetatud 
määruses ja konkurentsiseaduse §-s 33 
sätestatud tingimusi.“ 

 Seletuskirja § 2 täiendatakse järgnevalt 
„Ettevõtjatest taotlejate ning nende poolt 
projekti kaasatud ettevõtjate puhul toimub 
vähese tähtsusega abi määramine vastavalt 
sellele, millises hulgas keegi nendest turustab 
projekti raames mittepõllumajandustooteid. 
Ehk vähese tähtsusega abi määramise summa 
kujuneb välja vaadates, millises mahus 
projektis osalejad turustavad ELTL I lisaga 
hõlmatud põllumajandustooteid ning millises 
mahus I lisaga hõlmamata tooteid (taotleja 
esitab sellekohased andmed taotluses). 
Taotlevate mittetulundusühingute ja 
tulundusühistute puhul määratakse vähese 
tähtsusega abi otse taotlejale ehk siis 
mittetulundusühingule või tulundusühistule, 
mitte nende liikmetele. Seda põhjusel, et 
antud toetuse raames tehtavates projektides 
on just mittetulundusühingud ja 
tulundusühistud nendeks, kes hakkavad 
projekti ellu viima ehk looma  toodete 
turustamiseks vajalikku taristut või ise 
toodete turustamisega tegelema, vajadusel 
sinna juurde käivate teavitamis- ja 
müügiedendustegevustega.“  
 
Määruse § 2 on öeldud, et 
mittepõllumajandustoodete 
turustamisvõimaluste arendamise puhul 
kohaldatakse määrust (EL) nr 1407/2013. 
Määrusega (EL) nr 1407/2013 reguleeritakse 
vähese tähtsusega abi andmist, mistõttu ei ole 
täiendavat vajadust viidata 
konkurentsiseaduse vastavasisulisele 
paragrahvile.  

2. § 14 lg 3 punkti 4 kohaselt peab toetuse 
saaja eristama oma raamatupidamises 
toetuse kasutamisega seotud kulusid 
muudest kulu- ja maksedokumentidest. 

Juhul kui toetuse saajale antakse toetust nii 
põllumajandustoodete kui 
mittepõllumajandustoodete turustamiseks, siis 
ta esitab PRIA-le sellekohased andmed, mida 



Kuna vastavalt § 9 lg 1 punktile 6 on 
võimalik, et projekti raames saab üks ja 
sama kasusaaja toetust nii 
põllumajandustoodete kui 
mittepõllumajandustoodete 
turustamiseks, siis juhime tähelepanu, et 
sel juhul tuleb ka neid tegevusi ja 
vastavaid kulusid eristada (vt komisjoni 
määruse nr 1407/2013 art 1 lg 2). 

ta väljendab protsentides (mitu protsenti 
turustatakse põllumajandustooteid ja mitu 
protsenti mittepõllumajandustooteid). 
Vastavalt sellele, mitme protsendi ulatuses 
turustatakse projekti raames 
mittepõllumajandustooteid, toimub ka vähese 
tähtsusega abi summa määramine. Projekti 
raames elluviidavate tegevuste puhul pole aga 
võimalik vahet teha tegevustel, mis on 
mõeldud põllumajandustoodete ja mis 
mittepõllumajandustoodete turustamiseks. 
Seda põhjusel, et ühtede ja samade tegevuste 
abil edendatakse mõlemate turustamist. 
Näiteks kui renditakse müügipind, siis seal 
pinnal toimub nii põllumajandustoodete kui 
ka mittepõllumajandustoodete müük ehk ühe 
ja sama tegevusega toetatakse mõlemate 
turustamist. 

3. § 18 - juhime tähelepanu, et vastavalt 
komisjoni määruse nr 1407/2013 artikli 6 
lõikele 4 tuleb vähese tähtsusega abi 
andmisega seotud andmeid säilitada 10 
aastat alates päevast, mil anti (s.o 
otsustati anda) viimane üksikabi. Palume 
seletuskirjas seda täpsustada või 
vajadusel täiendada eelnõu § 18. 

Seletuskirja täiendatakse järgmiselt: 
„Vastavalt komisjoni määruse (EL) nr 
1407/2013 artikli 6 lõikele 4 säilitatakse 
vähese tähtsusega abi andmisega seotud 
andmeid 10 eelarveaasta jooksul alates abi 
andmise päevast.“ 

    
 
 


