SELETUSKIRI
maaeluministri määruse „Maaeluministri 7. oktoobri 2020. a. määruse nr 63 „COVID19 puhangust tingitud erakorraline toetus” muutmine” eelnõu juurde
1. Sissejuhatus
Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67
lõike 2 alusel.
Eelnõuga muudetakse maaeluministri 7. oktoobri 2020. a määrust nr 63 „COVID-19 puhangust
tingitud erakorraline toetus” (edaspidi määrus nr 63). Muudatuse eesmärk on täiendada meetme
raames antava toetuse riigiabi aluseid. Muudatusega nähakse ette, et lisaks Euroopa Komisjoni
19. märtsi 2020. a teatise „Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguse COVID19 puhangu kontekstis” (ELT C 91 I, 20.03.2020, lk 1–9) osa 3.1 tähenduses riigiabina antavale
toetusele on toetuse andmisel võimalik kohaldada ka Euroopa Komisjoni määrust (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).
Eelnõu ja seletuskirja on ette valmistanud Maaeluministeeriumi põllumajanduspoliitika
osakonna ekspordi ja turuarenduse büroo nõunik Mariann Roos (telefon 625 6245, e-post
mariann.roos@agri.ee). Juriidilise ekspertiisi on eelnõule teinud õigusosakonna nõunik Jaana
Lepik (telefon 625 6202, e-post jaana.lepik@agri.ee) ja keeleliselt on eelnõu toimetanud sama
osakonna peaspetsialist Leeni Kohal (telefon 625 6165, leeni.kohal@agri.ee).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõuga muudetakse määruse nr 63 § 2, milles täpsustatakse meetme raames antava
riigiabi õiguslikke aluseid.
Kehtiva määruse kohaselt on toetus riigiabi Euroopa Komisjoni 19. märtsi 2020. a teatise
„Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguse COVID-19 puhangu kontekstis”
(ELT C 91 I, 20.3.2020, lk 1–9, muudetud ELT C 112 I, 4.04.2020, lk 1–9; ELT C 164,
13.05.2020, lk 3–15; ELT C 218, 02.07.2020, lk 3–8) (edaspidi riigiabi ajutine raamistik)
tähenduses ning seda antakse nimetatud raamistiku osa 3.1 alusel ja sellele kohaldatakse
COVID-19 raamistikus ning konkurentsiseaduse §-s 341 sätestatut.
Määrust täiendatakse võimalusega anda toetust ka Euroopa 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)1, kohase vähese
tähtsusega abina, kui ettevõtja on ületanud riigiabi ajutises raamistikus ettenähtud määra.
Abi andja on abi andmisel kohustatud järgima kõiki määruses (EL) nr 1407/2013 sätestatud
põhimõtteid, sealhulgas pidama kinni ühele ettevõtjale kohaldatavast vähese tähtsusega abi
määrast (eelkõige artikli 2 lõige 2 ja artikli 3 lõige 2). PRIA teavitab toetuse saajat toetuse
määramise otsuse tegemise käigus, et toetuse andmisel kohaldatakse komisjoni määrust (EL)
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nr 1407/2013.
Muudatus on tingitud asjaolust, et riigiabi ajutise raamistiku osas 3.1 nähakse kõikide abi
andjate antavale abile ette piirmäär 800 000 eurot, mida kohaldatakse kõikide abi andjate
riigiabi ajutise raamistiku alusel antud abidele (sealhulgas laenude ja tagatistena antav abi)
kokku. Seetõttu on otstarbekas näha määruses ette lisaks riigiabi ajutise raamistiku
rakendamisele ka võimalus rakendada komisjoni määrust (EL) nr 1407/2013 ja seda nendel
juhtudel, kui riigiabi ajutise raamistiku osa 3.1 ei saa kohaldada.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu väljatöötamisel võeti aluseks komisjoni määrus (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), ja Euroopa Komisjoni 19. märtsi 2020. a teatis „Riigiabi
ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguse COVID-19 puhangu kontekstis” (ELT
C 91 I, 20.03.2020, lk 1–9).
Eelnõus nimetatud EL-i õigusaktid on kättesaadavad Euroopa Liidu Teataja veebilehel
http://eur-lex.europa.eu.
4. Määruse mõjud
Määruse muutmisega kaasneb mõju põllumajandustooteid ja toidukaupu välisturul
turustavatele ettevõtetele, kelle COVID-19 kriisi tõttu tekkinud likviidsusprobleemide
lahendamiseks antakse toetust. Määruse muudatusega nähakse abi andmiseks ette lisavõimalus
kohaldada abi liiki, mis on parasjagu asjakohane. Muudatusega võimaldatakse saada toetust
suuremal sihtgrupil.
5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse
rakendamise eeldatavad tulud
Toetust rahastatakse 100% ulatuses „Eesti maaelu arengukava 2014‒2020“ meetme 21
eelarvest. Meetme 21 „Erakorraline ajutine toetus põllumajandustootjatele ja VKE-dele, keda
COVID-19 kriis on eriti mõjutanud“ kogueelarve on 1 522 000 eurot, mis moodustub meetme
4 tegevuse liigi 4.2 „Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks“
vabadest eelarvevahenditest. Muudatusel puudub mõju riigieelarvele ning meetme eelarvele.
6. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.
7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
Eelnõu esitati eelnõude infosüsteemi EIS kaudu kooskõlastamiseks Rahandusministeeriumile.
Kuna Rahandusministeerium ei ole Vabariigi Valitsuse 13. jaanuari 2011. a määruse nr 10
„Vabariigi Valitsuse reglement” § 7 lõike 4 kohaselt ettenähtud tähtaja jooksul eelnõu
kooskõlastanud ega jätnud seda põhjendatult kooskõlastamata, loetakse eelnõu nimetatud
määruse § 7 lõike 4 kohaselt kooskõlastatuks.
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(allkirjastatud digitaalselt)
Tiina Saron
Kantsler
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