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SELETUSKIRI 

maaeluministri määruse “Maaeluministri 3. veebruari 2017. a määruse nr 14 

“Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus” muutmine”  

eelnõu juurde 

 

1. Sissejuhatus 

 

Maaeluministri määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise 

seaduse (edaspidi ELÜPS) § 132 lõike 2 alusel “Eesti maaelu arengukava 2014−2020” tegevuse 

liigi 4.1 “Investeeringud põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamiseks” (edaspidi 

meede 4.1) rakendamiseks. 

 

Maaeluministri 3. veebruari 2017. a määruse nr 14 “Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse 

parandamise investeeringutoetus” (edaspidi määrus) muutmise määruses (edaspidi eelnõu) 

tehakse muudatused, et täpsustada toetatavate tegevuste loetelu, mille jaoks toetust saab 

taotleda. Kui varem sai toetust taotleda põllumajanduslikku tootmishoonesse või rajatisse 

paigaldatava või sinna juurde kuuluva statsionaarse seadme ostmiseks, siis edaspidi saab toetust 

taotleda seadme ostmiseks olenemata sellest, kas seade on statsionaarne või mobiilne. 

Arvestades praegust majanduslikku ja poliitilist keskkonda lisatakse juurde toetatava 

tegevusena tootmiseks vajalike sisendite hoidmiseks vajaliku hoone või rajatise ehitamine või 

seadme ostmine. Lisaks sellele täiendatakse toetatavate tegevuse loetelu nende tegevustega, 

mida varasemalt toetati kaasnevate tegevustena, kuid põllumajandustootjatel on vajalik teha 

neid investeeringuid ilma teiste tegevusteta. Näiteks põllumajandusloomade pidamiseks 

ettenähtud või loomakasvatushoonet ümbritseva aia ostmine ja vajaduse korral paigaldamine. 

 

Teise olulise muudatusena sätestatakse, et edaspidi saavad kõik põllumajandusettevõtjad 

taotleda toetust sellise mobiilse masina või seadme ostmiseks, mille kasutamine aitab kaasa 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/852 1  artiklis 9 sätestatud 

keskkonnaeesmärkide, Euroopa Liidu roheleppe, „Talust taldrikule“ strateegia, ÜRO 

kliimaleppe ning Eesti kliimapoliitika põhialused 2050 täitmisele. 

 

Kolmanda olulise muudatusena sätestatakse toetuse saajatele kohustus tõendada omavahendite 

olemasolu nelja kuu, kuid mitte hiljem kui kuue kuu jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse 

saamisest. Muudatus tehakse tulenevalt sellest, et käesolev Euroopa Liidu ühise 

põllumajanduspoliitika programmiperiood hakkab lõppema, mis tähendab, et investeeringud 

peavad olema tehtud hiljemalt 2025. aasta 30. juuniks. Meetme 4.1 varasemate taotlusvoorude 

statistika kohaselt ei jõua suur osa toetuse saajaid kahe aasta jooksul kavandatud 

investeeringuid ära teha. Toetatavate tegevuste elluviimise tähtaegade pikendamine on tingitud 

peamiselt toetuse saajate omavahendite puudumisest, millest tulenevalt sätestatakse edaspidi 

toetuse saajale kohustus tõendada omavahendite olemasolu. 

 

Neljanda olulise muudatusena ei arvestata enam loomakasvatusehitiste ehitamisel määruse lisas 

2 kehtestatud loomakoha maksumuse piirmäärasid. Muudatus tehakse tulenevalt sellest, et 

viimaste aastatega on ehitushinnad märkimisväärselt tõusnud, kuid lisas 2 kehtestatud 

loomakoha maksumuse piirmäärade puhul ei ole arvesse võetud ehitushindade tõusu ning need 

                                                 
1  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/852, millega kehtestatakse kestlike investeeringute 

hõlbustamise raamistik ja muudetakse määrust (EL) 2019/2088 (ELT L 198, 22.06.2020, lk 13–43). 
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piiravad seetõttu põllumajandustootjatel võimalust saada investeeringuteks ette nähtud 

maksimaalset toetuse määra. Oluline on aga säilitada loomakasvatusinvesteeringute puhul 

konkurentsivõime ning motiveerida põllumajandustootjaid tegema investeeringuid ka 

loomakasvatusehitistesse. 

 

Ülejäänud muudatused on oma olemuselt normitehnilised ning täpsustavad ja selgitavad, 

samuti ajakohastatakse eelnõuga viiteid määruses nimetatud teistele õigusaktidele. 

 

Määruse eelnõu ja seletuskirja koostas Maaeluministeeriumi põllumajanduspoliitika osakonna 

valdkonnajuht Janeli Tikk (625 6299, janeli.tikk@agri.ee). Juriidilise ekspertiisi määruse 

eelnõule tegi Maaeluministeeriumi õigusosakonna nõunik Jaana Lepik (625 6202, 

jaana.lepik@agri.ee). Keeleliselt toimetas eelnõu Maaeluministeeriumi õigusosakonna 

peaspetsialist Laura Ojava (625 6523, laura.ojava@agri.ee). 

 

2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs 

 

Määrust muudetakse järgmiselt. 

 

Eelnõu punktiga 1 tehakse normitehniline parandus. 

 

Eelnõu punktis 2 tehakse muudatus, millega võimaldatakse toetust taotleda tootmishoonesse 

või rajatisse paigaldatava või sinna juurde kuuluva seadme ostmiseks olenemata sellest, kas 

seade on statsionaarne või mobiilne. Kui varem sai toetust taotleda põllumajanduslikku 

tootmishoonesse või rajatisse paigaldatava või sinna juurde kuuluva statsionaarse seadme 

ostmiseks, siis edaspidi saab toetust taotleda seadme ostmiseks olenemata sellest, kas see seade 

on statsionaarne või mobiilne. Võttes arvesse, et põllumajandustootjad kasutavad 

tootmisprotsessis ka selliseid seadmeid, mis ei ole tootmishoones või rajatises üksnes 

statsionaarsed, siis on oluline võimaldada põllumajandustoodete tootmiseks, säilitamiseks või 

toodangu esmamüügi eelseks ettevalmistuseks vajalike seadmete ostmist, mis seadme eripärast 

tulenevalt ei ole statsionaarsed või ei ole mõistlik neid seadmeid jäädavalt tootmishoonesse või 

rajatisse kinnitada. Eraldi toetatava tegevusena on § 4 lõike 1 punktis 8 sätestatud samuti 

mobiilsed seadmed, mille ostmiseks kehtib rida nõuded §-s 7. Erinevus nende mobiilsete 

seadmete vahel seisneb selles, et § 4 lõike 1 punktis 2 ja 4 nimetatud seadmed siiski 

paigaldatakse põllumajanduslikku tootmishoonesse või bioenergia tootmiseks vajalikku 

ehitisse või peavad need selle ehitise juurde olemuslikult kuuluma. Määruse § 4 lõike 1 punktis 

8 nimetatud seadmete kasutamise eesmärk ei ole seotud konkreetse ehitisega nagu näiteks 

mobiiline jootur (kasutatakse karjamaal), otsekülvik, taimeprits, generaator jms.   

 

Eelnõu punktiga 3 täiendatakse määruse § 4 lõikes 1 nimetatud toetatavate tegevuste loetelu.  

 

Toetatavate tegevuse loetelu täiendatakse nende tegevustega, mida varasemalt toetati 

kaasnevate tegevustena. Muudatuse kohaselt võib elektrisüsteemi või elektripaigaldise 

ehitamiseks ning nende juurde kuuluva seadme ostmiseks ja vajaduse korral paigaldamiseks 

ning vajadusel korral elektrivõrguga liitumiseks ning põllumajandusloomade pidamiseks 

ettenähtud või loomakasvatushoonet ümbritseva aia ostmiseks ja vajaduse korral 

paigaldamiseks taotleda toetust iseseisva investeeringuga, mitte üksnes põhiinvesteeringuga 

kaasneva tegevusena. 
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Lisaks täiendatakse toetatavate tegevuste loetelu uue tegevusega (määruse § 4 lõike 1 punkt 

14). Edaspidi saab toetust taotleda ka tootmiseks vajalike sisendite hoidmiseks vajaliku hoone 

või rajatise ehitamiseks või seadme ostmiseks. Investeering, mis tehakse tootmiseks vajalike 

sisendite hoidmiseks vajaliku seadme ostmiseks või ehitise ehitamiseks, peab olema seotud 

taotleja tegevusvaldkonnaga. Näiteks kui taotleja tegevusvaldkonnast tulenevalt 

(teraviljakasvatus) on olulise tähtsusega kütusevaru olemasolu, siis tootmiseks vajalike 

sisendite hoidmiseks vajalikuks seadmeks on kütusemahutid. Abikõlblik on üksnes tootmiseks 

vajalike sisendite hoidmise seade, mitte tootmise sisend. Näiteks on toetatav kütusemahutite 

ostmine, kuid mitte kütuse ostmine.  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/20132 artikli 17 lõike 1 punkti a kohaselt 

hõlmab see toetus materiaalsesse ja/või immateriaalsesse varasse tehtavaid investeeringuid, mis 

parandavad põllumajandusliku majapidamise üldist tulemuslikkust ja jätkusuutlikkust. Seega 

jätkusuutlikkuse tagamiseks ja tulemuslikkuse parandamiseks on oluline põllumajandustoodete 

tootmiseks vajalike sisendite olemasolu, mille kogus võib olenevalt põllumajandustootja 

tegevusvaldkonnast ning suurusest olla märkimisväärne, millest tulenevalt edaspidi toetatakse 

tootmiseks vajalike sisendite hoidmiseks vajaliku hoone või rajatise ehitamist või seadme 

ostmist. 

 

Põllumajandustoodete tootmiseks vajalike sisendite hoidmiseks tehtavate investeeringute 

toetamine on oluline arvestades, et Venemaa Föderatsiooni (edaspidi Venemaa) sõjaline 

agressioon Ukrainas on avaldanud tugevat mõju ettevõtjate majandustegevusele. Venemaa 

sõjaline agressioon Ukraina vastu ning Euroopa Liidu ja tema rahvusvaheliste partnerite 

kehtestatud sanktsioonid ning Venemaa vastumeetmed neile on tekitanud märkimisväärset 

majanduslikku ebakindlust, häirinud kaubavoogusid ja toidu tarneahela toimimist ning toonud 

kaasa erakordselt suure ja ootamatu sisendite (näiteks kütus, maagaas ja elekter) hinnatõusu. 

Märkimisväärselt on tõusnud ka paljude muude sisendite hinnad, näiteks põllumajandus- ja 

toiduainesektoris on kallinenud märkimisväärselt tooraine. Seega on oluline võimaldada ka 

selliste investeeringute tegemist, mis panustavad põllumajandustoodete tootmiseks vajalike 

sisendite hoidmisesse, et ka võimalike riskide (nagu näiteks energiakriis) realiseerumisel on 

võimalik tagada tootmisettevõtte toimimine. 

 

Küll aga jätkuvalt ei toetata põllumajandustootmisega kaudselt seotud investeeringute tegemist 

nagu näiteks masinate hoidmiseks ettenähtud hoone või põllumajandusmasinate parandamiseks 

ettenähtud töökoja ehitamine – olenemata sellest, kas neid kasutatakse põllumajanduse 

valdkonnas või mujal. 

 

Eelnõu punktis 4 täpsustatakse, et toetust saab taotleda üksnes selliseks kaasnevaks 

tegevuseks, mis on otseselt seotud tegevustega, mille jaoks toetust taotletakse. See tähendab, et 

toetust saab taotleda üksnes selliseks kaasnevaks tegevuseks, mis on toetatava tegevusega 

otseselt seotud ja toetatava tegevuse elluviimiseks vajalik. Näiteks kui toetust taotletakse hoone 

ehitamiseks, siis kaasnevaks tegevuseks võib olla selle hoone või rajatise juurde kuuluva eratee 

või platsi ehitamine. Kui aga toetust taotletakse näiteks istandiku piirdeaia ostmiseks ja 

paigaldamiseks, siis ei saa kaasneva tegevusena toetust taotleda bioenergia tootmises 

kasutatava patendi ostmiseks, sest piirdeaia ostmine ja paigaldamine ei ole otseselt seotud 

bioenergia tootmiseks kasutatava patendi ostmisega ning nende tegevuste elluviimise vahel 

puudub otsene seos. 

                                                 
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (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). 
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Eelnõu punktidega 5 ja 7 tunnustatakse kehtetuks määruse § 4 lõike 2 punktid 8 ja 10 ja § 5 

lõige 1 ning § 6, mis on seotud eelnõu punktides 2–4 tehtavate muudatustega. 

 

Eelnõu punktides 2–4 tehtavate muudatustega täpsustatakse nii toetatavate tegevuste kui ka 

kaasnevate tegevuste loetelu, millest tulenevalt täpsustatakse ka nõudeid toetatavatele 

tegevustele (eelnõu punkt 8).  

 

Eelnõu punktis 6 täpsustatakse veterinaarseaduse viidet määruse § 5 lõikes 5 selle sisu 

muutmata. 

 

Eelnõu punktis 8 tehtav muudatus on seotud eelnõu punktides 2–4 tehtavate muudatusega, 

mille kohaselt edaspidi saab toetust taotleda seadme ostmiseks olenemata sellest, kas seade on 

statsionaarne või mobiilne.  

 

Jätkuvalt jääb kehtima nõue, et kui toetust taotletakse põllumajandusliku tootmishoonesse või 

bioenergia tootmiseks vajaliku ehitisse paigaldatava või sinna juurde kuuluva seadme ( § 4 lõike 

1 punktid 2, 4, 13 või 14) ostmiseks, siis peab investeeringuobjekti alune maa olema taotleja 

omandis või on seatud taotleja kasuks hoonestusõigus või kasutusvaldus või on taotlejaga 

sõlmitud kirjalik rendileping vähemalt kolmeks aastaks arvates Põllumajanduse Registrite ja 

Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja on 

“komisjoni soovitus 2003/361/EÜ, mis käsitleb mikroettevõtete ning väikese ja keskmise 

suurusega ettevõtete määratlust (ELT L 124, 20.05.2003, lk 36–41), lisas nimetatud 

tingimustele vastav mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtja (edaspidi koos VKE), ning 

vähemalt viis aastat, kui taotleja ei ole VKE. Toetuse taotlemisel tuleb esitada asjakohast õigust 

tõendava lepingu ärakiri.  

 

Samuti jääb kehtima nõue, et kui toetust taotletakse § 4 lõike 1 punkti 8 kohase mobiilse masina 

või seadme ostmiseks, peab see olema kantud ELÜPS-i § 99 lõike 6 kohaselt 

põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse (edaspidi võrdlushindade kataloog). 

Kõnealune nõue ei kehti teiste § 4 lõikes 1 nimetatud seadmete ostmise korral, millele kehtivad 

erinõuded või mis peavad kuuluma ehitise juurde. Näiteks kuuluvad mobiilsete seadmete hulka 

ka monitoorimisseadmed. 

 

Lisaks täiendatakse loetelu, kes saavad taotleda toetust mobiilse masina või seadme ostmiseks. 

Kui varasemalt said mobiilse masina või seadme ostmiseks toetust taotleda vaid need 

ettevõtjad, kelle taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta aritmeetiline 

keskmine müügitulu oli alla 200 000 euro või ettevõtjad, kes tegutsevad aianduse tegevusalal 

või tunnustatud tootjarühmad või tunnustatud tootjaorganisatsioonid, siis edaspidi saavad kõik 

ettevõtjad taotleda toetust määruse § 4 lõike 1 punktis 8 nimetatud mobiilse masina või seadme 

ostmiseks, kui seda masinat või seadet kasutatakse keskkonna- ja kliimaeesmärkide täitmiseks. 

See tähendab, et edaspidi saavad kõik põllumajandusettevõtjad taotleda toetust sellise mobiilse 

masina või seadme ostmiseks, mille kasutamine aitab kaasa Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruse (EL) 2020/852 artiklis 9 sätestatud keskkonnaeesmärkide ning ei tekita artiklis 17 

nimetatud olulist kahju, Euroopa Liidu roheleppe, „Talust taldrikule“ strateegia ning Eesti 

kliimapoliitika põhialused 2050 täitmisele. Põllumajandus annab olulise panuse õhku 

väljutatavate ammoniaagi heitkogustesse. Selleks, et vähendada ammoniaagi heitkoguseid, on 

riiklikus õhusaaste vähendamise programmis põllumajandussektoris kohaldatavad meetmed. 
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Meetmed, mis panustavad ammoniaagi heite vähendamisesse loetakse samuti 

keskkonnaeesmärkidesse panustavaks. 

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/852 artikli 9 kohaselt on 

keskkonnaeesmärkideks kliimamuutuste leevendamine, kliimamuutustega kohanemine, vee ja 

mereressursside kestlik kasutamine ja kaitse, üleminek ringmajandusele, saastuse vältimine ja 

tõrje ning elurikkuse ja ökosüsteemide kaitse ja taastamine. Samas määruses on täpsustatud, 

millised viisid või investeeringud aitavad eespool loetletud eesmärkide täitmisele kaasa. 

Näiteks kliimamuutuste leevendamisse panustab kasvuhoonegaaside heite vähendamise ning 

süsiniku sidumise ja säilitamise tehnoloogia ulatuslikum kasutamine. Seega, kui taotleja teeb 

kliimamuutuste leevendamiseks investeeringu, ostes otsekülviku, mille kasutamine aitab 

vähendada süsiniku lendumist pinnasest, siis ongi tegemist sellise seadme ostmisega, mida 

kasutatakse keskkonna- ja kliimaeesmärkide täitmiseks. 

 

„Eesti kliimapoliitika põhialused aastani 2050“ eesmärk on minna üle vähese süsinikuheitega 

majandusele ja seal antakse ka põllumajandusele kuus valdkondlikku suunist poliitika 

kujundamiseks, nende hulgas näiteks tuleb tõhustada taimetoitainete kasutamist ning 

soodustada mineraalväetiste asendamist orgaaniliste väetiste ja keskkonnasõbralike 

mullaparandajatega. Samuti tuleb vältida orgaanilise aine vajaduseta põllult minemaviimist. 

Lisaks tuleks keskenduda sõnnikukäitluse keskkonnasõbralikumaks muutmisele, et piirata 

ammoniaagiheidet. Seega selliste masinate ja seadmete ostmiseks, mis aitavad neid eesmärke 

saavutada, saab edaspidi toetust taotleda olenemata taotleja müügitulu suurusest. 

 

Erinevate keskkonna- ja kliimaeesmärkide saavutamisesse panustavate strateegiaid ja nende 

saavutamiseks tehtavaid investeeringuid on täpsemalt analüüsitud ka aruandes „Ühise 

põllumajanduspoliitika strateegiakava 2023–2027 keskkonnamõju strateegilise hindamise 

aruanne3“. 

 

Eesti koguheide oli 2021. aastal ligikaudu 15,6 miljonit tonni CO2 ekvivalenti (CO2 ekv) koos 

maakasutuse ja metsanduse (LULUCF) sektoriga. Ilma LULUCF sektorita oli Eesti KHG 

netoheide ligi 12,7 miljonit t CO2 ekv. Põllumajanduse heide moodustas 2021. aastal 

koguheitest 10% (ilma LULUCF-ita 13%). Suurema osa sektori koguheitest moodustasid 

heitkogused põllumajandusmaalt (eelkõige väetiste kasutamine) ja põllumajandusloomade 

soolesisesest fermentatsioonist. 

 

Keskkonna- ja kliimaeesmärkide täitmisele kaasa aitavate masinate ning seadmete puhul 

hinnatakse eelkõige, millist mõju avaldab põllumajanduses konkreetse seadme või masina 

sihipärane kasutamine keskkonnale. See tähendab, et toetatakse üksnes selliste masinate ja 

seadmete ostmist, mille sihipärasel kasutamisel põllumajanduses on mõju keskkonnale 

minimaalne. Näiteks mobiilse jooturi kasutamine panustab loomade heaolusse ning soodustab 

karjatamist, mis omakorda aitab kaasa elurikkuse säilimisele. Sellest tulenevalt loetaksegi 

mobiilset jooturit seadmeks, mis aitab kaasa keskkonnaeesmärkide täitmisele. Traktori või 

kombaini otsmisel, isegi kui need masinad võrreldes eelnevalt kasutusel olnud masinatega 

tarbivad vähem kütust, ei loeta investeeringuks, mis aitab kaasa keskkonna- ja 

kliimaeesmärkide täitmisele, sest nende masinate kasutamine tekitab CO2- heidet, mille mõju 

keskkonnale ja põllumajandusele ei saa lugeda minimaalseks.  

                                                 
3 Leitav Maaeluministeeriumi veebilehelt https://www.agri.ee/media/855/download.  

https://www.agri.ee/media/855/download
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Eelkõige panustavad kliima- ja keskkonnaeesmärkide täitmisesse investeeringud taastavasse 

põllumajandusse, sh muldade orgaanilise aine sisaldust ning elurikkust toetavad lahendused, 

investeeringud täppisviljelusse, investeeringud taimekaitsevahendite ja kasvuhoonegaaside 

vähendamisse, investeerinud mis aitavad kaasa mineraalväetiste asendamisele kohalike 

orgaaniliste väetistega. 

 

Võttes arvesse eespool toodud, siis näiteks sõnniku laadimiseks kasutatav laadur ega ka kopaga 

traktor ei ole masinad, mis aitavad kaasa keskkonna- ja kliimaeesmärkide täitmisele ehk 

taotleja, kelle müügitulu on suurem kui 200 000 eurot ei saa nende masinate ostmiseks toetust 

taotleda. Need masinad küll toetavad tegevusi, mis aitavad kaasa keskkonna- ja 

kliimaeesmärkidele, kuid neil ei ole otsest mõju. Samas sõnnikulaoturi ostmiseks saab toetust 

taotleda, kuna üheks keskkonna eesmärgiks on ka mineraalväetiste asendamine orgaaniliste 

väetistega, mille korrapärasel kasutamisel paraneb mullastruktuur, orgaaniline väetis sisaldab 

taimedele sobivas vahekorras kõiki vajalikke toiteelemente, mille tulemusel väheneb 

mineraalväetiste kasutamise vajadus, mullas tekib orgaanilise väetise lagunemisel 

süsihappegaas, mis on vajalik taimede kasvuks ning suurendab saagikust. 

 

Kui aga toetust taotletakse põllumajandusloomade pidamiseks ettenähtud või 

loomakasvatushoonet ümbritseva aia ostmiseks ja vajaduse korral paigaldamiseks, siis 

investeeringuobjektialune maa on kas taotleja omandis või on taotleja kasuks seatud 

kasutusvaldus või on taotleja kasuks seatud hoonestusõigus või on taotleja sõlminud maa 

kasutamiseks kirjaliku rendilepingu vähemalt kolmeks aastaks arvates PRIA poolt viimase 

toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja on VKE, ning vähemalt viis aastat, kui taotleja ei ole 

VKE Toetuse taotlemisel tuleb esitada asjakohast õigust tõendava lepingu ärakiri. Toetuse 

taotleja esitab eelnõu punktide 19 ja 20 kohaselt kasutusvalduse seadmise lepingu ärakirja või 

rendilepingu ärakirja. 

 

Eelnõu punktiga 9 täiendatakse määruse § 8 lõiget 1 punktidega 11ja 12. Niisutussüsteemi 

ehitamiseks või niisutuseks vajaliku statsionaarse seadme ostmiseks (edaspidi koos 

niisutussüsteemi investeering) antakse toetust üksnes sellise tegevuse puhul, mis eeldab 

veeseaduses sätestatud vee erikasutuseks antud veeloa saamist. Ehk vett kavandaks niisutuseks 

võtta suuremas koguses. Veemahud, mille võtmisel on veeluba vajalik, on sätestatud veeseaduse 

§-s 187. See tähendab, et kui toetust taotleb ettevõtja, kellele on väljastatud veeluba ning kui 

niisutussüsteemi investeeringu tehnilised näitajad on võrdväärsed veeloal toodud näitajatega, 

siis on tegemist niisutussüsteemi tehtava investeeringuga. Keskkonnaluba vee erikasutuseks 

ehk veeluba annab õiguse vett või veekogu kasutada planeeritud tegevuse elluviimiseks. 

Veeluba vajavad tegevused on määratud sõltuvalt tegevuse mahust või iseloomust. Veeloaga 

seonduv on reguleeritud veeseaduses §-des 186–195. Kui taotlejale ei ole antud veeluba ning 

investeeringu tulemusena ei kasutata nii palju vett, mis eeldaks veeloa olemasolu, siis sellise 

investeeringu puhul ei ole tegemist niisutussüsteemi investeeringuga vaid kastmissüsteemi 

tehtava investeeringuga, mille jaoks saab samuti toetust taotleda määruse § 4 lõike 1 punkti 1 

ja 8 kohaselt. 

 

Arvestades, et niisutussüsteeme ehitatakse ehituseadustikku või maaparandusseadust järgides, 

siis peab taotlejal olema ehitusluba või ehitusteatis ning see peab olema kättesaadav 

ehitisregistrist või maaparandussüsteemide registrist. Nimetatud nõudega tagatakse, et 

investeeringuobjekti kasutatakse sihtotstarbeliselt vähemalt sihipärase kasutamise perioodi 

lõpuni. 
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Eelnõu punktides 10, 14, 19, 20, 23 ja 25–27 tehakse muudatused, mis on seotud eelnõu 

punktides 2–4 tehtavate muudatustega. Kuna edaspidi ei loeta elektrisüsteemi või 

elektripaigaldise ehitamist ning nende juurde kuuluva seadme ostmist ja vajaduse korral 

paigaldamist, elektrivõrguga liitumist ning põllumajandusloomade pidamiseks ettenähtud või 

loomakasvatushoonet ümbritseva aia ostmist ja vajaduse korral paigaldamist kaasnevateks 

tegevusteks vaid toetatavateks tegevusteks, siis määruses läbivalt täpsustatakse viiteid nendele 

toetatavatele tegevustele. Samuti lisatakse juurde toetatava tegevusena tootmiseks vajalike 

sisendite hoidmiseks vajaliku hoone või rajatise ehitamine või seadme ostmine, millest 

tulenevalt on ka määruses vaja viiteid täpsustada.  

 

Eelnõu punktidega 11–13 täpsustatakse mitteabikõlblike kulude loetelu. Kui erinevad veo- või 

sõidukulud ei ole seotud seadme või masina veo või paigaldamisega, siis ei ole need kulud ka 

abikõlblikud. Eesmärk on vältida olukordi, kus ostetava seadme või masina veokulusid n-ö 

peidetakse seadme või masina hinna sisse.  

 

Jätkuvalt ei ole abikõlblik üksnes paigaldamise kulu, kui toetust ei saadud masina, seadme, 

paigaldise, sisseseade, aia või inventari ostmiseks. 

 

Samuti täpsustatakse viidet Euroopa Liidu õigusaktile, kus on toodud, mida loetakse biomassiks. 

Jätkuvalt ei ole abikõlblikud need taastuvenergia tootmiseks tehtud kulud, kui tooraineks ei ole 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) nr 2018/20014 artiklis 29 nimetatud biomass. 

 

Eelnõu punktidega 15 ja 16 tehakse muudatus, millega suurendatakse toetuse maksimaalset 

suurust. Kui varem oli toetuse maksimaalne suurus kogu arengukava programmiperioodi 

jooksul 500 000 eurot ühe taotleja kohta, siis nüüd suurendatakse seda summat 300 000 euro 

võrra ehk kuni 800 000 euroni. Muudatus tuleneb sellest, et kuna Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrusega (EL) 2020/2220 5  pikeneb arengukava programmiperioodi 2014–2020 

rakendamine kahe aasta võrra ehk kuni 2023. aastani, siis võimaldatakse muudatusega toetust 

taotleda ka nendel ettevõtjatel, kes on selle arengukava programmiperioodi (2014‒2020) 

jooksul juba investeeringuid teinud ja kellel on soov nende tegemisega jätkata ka 

üleminekuperioodi aastatel 2021–2022. Samuti suurendatakse toetuse maksimaalset suurust 

määruse § 4 lõike 1 punktides 5–9 nimetatud tegevuste kohta kuni 200 000 euroni. See tähendab, 

et toetuse maksimaalne suurus iga punktides 5–9 nimetatud tegevuse kohta 200 000 eurot. Kui 

toetust taotletakse ka muude määruse §-s 4 nimetatud tegevuste kohta, siis on toetuse 

maksimaalne suurus ühe taotleja kohta edaspidi 800 000 eurot. Võttes arvesse, kui oluline on 

suunata täiendavaid rahalisi vahendeid põllumajanduse valdkonda investeeringute tegemiseks, 

et kaasa aidata põllumajanduse valdkonnas tegutsevate ettevõtjate konkurentsivõime 

parandamisele ning investeeringute tegemisele, mis panustavad keskkonna- ja kliimapoliitika 

eesmärkide saavutamisse, eriti veel olukorras, kus ettevõtjad peavad arvestama märkimisväärse 

sisendite hinnatõusuga, on olulise tähtsusega tagada investeeringute tegemise võimalus ka 

üleminekuperioodi aastatel nendele ettevõtjatele, kes on kavandanud teha suuremaid 

                                                 
4  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/2001 taastuvatest energiaallikatest toodetud energia 

kasutamise edendamise kohta (ELT L 328, 21.12.2018, lk 82–209). 
5  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/2220, millega kehtestatakse teatavad üleminekusätted 

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) ja Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) toetuse 

kohta 2021. ja 2022. aastal ning muudetakse määrusi (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013 ning (EL) nr 

1307/2013 seoses 2021. ja 2022. aastal eraldatavate vahendite ja nende määruste kohaldamisega ning määrust (EL) 

nr 1308/2013 seoses 2021. ja 2022. aastal eraldatavate vahendite ja sellise toetuse jaotamisega (ELT L 437, 

28.12.2020, lk 1–29). 
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investeeringuid või kes soovivad ka üleminekuperioodi aastatel jätkata investeeringute 

tegemisega. 

 

Eelnõu punktides 17, 18, 21 ja 28 tehakse muudatus tulenevalt sellest, et tunnistatakse 

kehtetuks määruse lisa 2 maksimaalne toetuse suurus loomakoha kohta. Kui ettevõtja taotles 

toetust määruse lisas 2 nimetatud veise-, sea-, lamba-, kitse-, hobuse- või lindude pidamiseks 

mõeldud loomakasvatusehitise ehitamiseks, kas koos § 4 lõike 1 punktis 2 nimetatud 

tegevusega või ilma, siis esmalt määrati toetuse suurus arvestades lisas 2 sätestatud 

maksimaalset toetuse suurust loomakoha kohta. Viimase aastaga on ehitushinnad 

märkimisväärselt tõusnud (seda ilmestab nii Statistikaameti ehitushinnaindeks kui ka PRIA 

poolt viimaste taotlusvoorude ehitusmaksumuste analüüs) ning arvestades asjaolu, kus 

ehitusettevõtjad hinnapakkumuste koostamisel lõpliku ehitusmaksumust kindlaks ei määra, 

vaid eelarve jäetakse avatuks kuni ehitustegevuse lõpuni, siis määruse lisas 2 sätestatud 

maksimaalne toetuse suurus loomakoha kohta ei ole enam ajakohane. Seega, et motiveerida 

ettevõtjaid tegema jätkuvalt investeeringuid ka loomakasvatushoonetesse võetakse aluseks 

sarnaselt teistele investeeringuobjektidele määruses sätestatud maksimaalset toetuse suurust ja 

määra. 

 

Eelnõu punktis 22 tehakse muudatus tulenevalt sellest, et edaspidi peab toetuse taotluse 

rahuldamiseks minimaalne hindepunktide summa olema vähemalt 20% hindamiskriteeriumite 

maksimaalsest hindepunktide summast. Muudatus tehakse tulenevalt sellest, muudeti 

hindamiskriteeriume selliselt, et edaspidi saab rohkem hindepunkte selle eest, kui tehtav 

investeering panustab järgmise Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika eesmärkide ning 

keskkonna- ja kliimapoliitika eesmärkide saavutamisse. Kuna ka programmiperioodi 

eelarvevahendite kasutamise tähtpäev läheneb ja on oluline tagada toetusraha ära kasutamine 

võimalikult suures mahus, siis vähendatakse minimaalset hindepunktide summat, et 

võimaldada teha investeeringuid ka nendel ettevõtjatel, kelle jaoks 25% hindepunktide lävend 

oli senini liialt kõrge, kuid kes kavandavad teha investeeringuid, mis panustavad selle meetme 

eesmärkide täitmisesse. 

 

Eelnõu punktiga 24 täiendatakse määruse § 28 lõikega 4. Edaspidi peab toetuse saaja 

tõendama PRIA-le omafinantseeringu olemasolu nelja kuu jooksul peale taotluse rahuldamise 

otsuse saamist. See nõue sätestatakse tulenevalt sellest, et programmiperiood hakkab lõppema 

ning toetusrahasid saab kasutada kuni 2025. aasta 30 juunini. Kuna eelarvevahendite 

kasutamise tähtpäev läheneb, siis on kriitilise tähtsusega, et toetusraha oleks nimetatud 

tähtpäevaks kasutatud. PRIA võib põhjendatud juhul pikendada omafinantseeringu tõendamise 

tähtaega kuni kaks kuud. Põhjendatud juhuks loetakse eelkõige asjaolu, kus toetuse saaja on 

krediidiasutusele või muule finantseerijale esitanud taotluse, kuid ei ole veel saanud vastust.  

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/20136 artikli 65 lõike 2 kohaselt on 

kulud Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest toetuse saamiseks kõlblikud juhul, kui need 

on tekkinud toetuse saajal ja need on tasutud hiljemalt 31. detsembril 2025. Tagamaks, et PRIA 

jõuaks programmiperioodi lõppu jäävaid väljamakseid teha enne 2025. aasta 31. detsembrit, ja 

võimaldamaks PRIA-le ka kuludokumentide menetlemiseks mõistlik aeg, on toodud määruses 

                                                 
6  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). 
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nii abikõlblikkust tõendavate kuludokumentide esitamise kui ka omandiõiguse ülemineku 

tähtaeg varasemaks ehk 2025. aasta 30. juuniks. Selleks, et tagada toetusraha õigeaegne 

kasutamine, sätestataksegi nõue toetuse saajale tõendada omavahendite olemasolu, kuna 

peamine põhjus, miks investeeringute tegemine viibib, on seotud toetuse saaja omavahendite 

puudumisega.  

 

Kokku on meetmes 4.1 toimunud kaheksa taotlusvooru, kus on toetust kokku määratud summas 

153 971 617 eurot. Määratud toetusest on välja makstud 114 969 115 eurot, mis tähendab, et 

välja on maksmata 39 002 502 eurot. See tähendab, et ligikaudu 25,3% määratud toetusest on 

välja maksmata. Seega, et toetust saaksid need ettevõtjad, kes suudavad toetusraha sihipäraselt 

ja õigeaegselt kasutada sätestatakse kohustus tõendada omavahendite olemasolu.  

 

Eelnõu punktiga 29 kehtestatakse määruse lisad 3‒6 uues sõnastuses. 

 

Sotsiaalmajanduslikud hindamiskriteeriumid 

 

Edaspidi hindamiskriteeriumis „Taotleja, kes tõenäoliselt vajab investeeringu tegemiseks 

toetust“ ei piirata maksimaalset müügitulu vahemikku, mille eest hindepunkte antakse. 

Muudatus tehakse tulenevalt sellest, et kuna hindamiskriteeriumite kaudu eelistatakse eelkõige 

investeeringuid, mis panustavad järgmise Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika 

eesmärkide ning keskkonna- ja kliimapoliitika eesmärkide saavutamisse (näiteks Euroopa Liidu 

rohelepe, „Talust taldrikuni“ strateegia, ÜRO kliimalepe, Eesti kliimapoliitika põhialused 

2050), siis on oluline, et investeeringuid teeksid kõik ettevõtjad olenemata ettevõtja suurusest. 

Kuna programmiperiood hakkab lõppema, siis on oluline, et toetust saaksid ettevõtjad, kes 

kasutavad toetusraha õigeaegselt. 

 

Majanduslikud hindamiskriteeriumid 
 

Täpsustatakse hindamiskriteeriumi „Suurema omafinantseeringuga investeeringud“ 

omafinantseeringu osakaalu vahemikke, et oleks üheselt mõistetav, kui palju hindepunkte on 

võimalik saada. 

 

Kõigis tegevusvaldkondades läbivalt eelistatakse investeeringuid, mis tehakse tootmiseks 

vajalike sisendite tagamiseks (hindamiskriteerium „Taotleja teeb investeeringu tootmiseks 

vajalike sisendite  hoidmiseks vajaliku seadme ostmiseks või ehitise ehitamiseks“). Kui seni sai 

hindepunkte taotleja, kes tegi investeeringu elektrigeneraatori ostmiseks, siis edaspidi saavad 

hindepunkte ka need taotlejad, kes teevad investeeringu (ehitise ehitamine või seadme ostmine) 

tootmiseks vajalike sisendite hoidmiseks. Investeering, mis tehakse tootmiseks vajalike 

sisendite hoidmiseks vajaliku seadme ostmiseks või ehitise ehitamiseks peab olema seotud 

taotleja tegevusvaldkonnaga. Näiteks kui taotleja tegevusvaldkonnast tulenevalt 

(teraviljakasvatus) on olulise tähtsusega kütusevaru olemasolu, siis tootmiseks vajalike 

sisendite hoidmiseks vajalikuks seadmeks on kütusemahutid. Abikõlblik on üksnes tootmiseks 

vajalike sisendite hoidmiseks vajalik seade, mitte tootmise sisend. Näiteks on toetatav 

kütusemahutite ostmine, kuid mitte kütuse ostmine. Hindepunktide saamiseks peab tootmiseks 

vajaliku sisendite hoidmiseks vajalik seade või ehitis aitama tagada tootmisettevõtte toimimise 

võimalike riskide realiseerumise korral. Näiteks kui taotleja teeb investeeringu kütusemahuti 

ostmiseks, siis peab see mahuti mahutama sellise kütusevaru, mis võimaldab olukorras, kus 

kütust pole saada, tagada ettevõttes tootmine. See tähendab, et kui taotleja ostab 10 liitrise 
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kütusekanistri, siis selle eest taotlejale hindepunkte ei anta, sest nii väike kütusevaru ei taga 

tootmisettevõtte toimimist riskide realiseerumisel.  

 

Lisa 3: tegevusvaldkonna “Piimatootmine“ hindamiskriteeriumid  

 

Täiendatakse hindamiskriteeriumi “Taotleja teeb investeeringu olemasoleva 

loomakasvatushoone ventilatsioonisüsteemi ehitamiseks“. Kui seni sai hindepunkte 

investeeringu eest, mis tehti olemasoleva loomakasvatushoone ventilatsioonisüsteemi 

ehitamiseks, siis edaspidi saab hindepunkte ka selle eest, kui olemasolevasse 

loomakasvatushoonesse ventilatsioonisüsteem ostetakse (seadme ostmine). Kuna selle 

kriteeriumi eesmärgiks on suurendada loomade heaolu, siis on oluline eelistada nende 

investeeringute tegemist, mis selle eesmärgi täitmisesse panustavad. Ventilatsioonisüsteemi 

alla kuuluvad näiteks ventilaatorid, ventilatsioonikardinad, automaatika ja muud tehnilised 

lahendused ventilatsioonisüsteemi toimimiseks. 

 

Lisa 4: tegevusvaldkonna “Loomakasvatus (välja arvatud piimatootmine ja mesindus)“ 

hindamiskriteeriumid 

 

Täpsustatakse hindamiskriteeriumi “Taotleja teeb investeeringu valdkonda, kus Eesti 

isevarustatuse tase ei ole täidetud“ sõnastust. Edaspidi saab selle hindamiskriteeriumi eest 

hindepunkte taotleja, kes teeb investeeringu kodulindude pidamiseks. Kodulindude 

isevarustatuse hulka loetakse nii linnuliha kui munade tootmine. Näiteks linnuliha isevarustatus 

oli 2022. aastal 61% ja munadel 53%. Kodulinnuks loetakse linnud, keda kasvatatakse või 

peetakse liha, toidumunade või muude toodete saamiseks. 

Isevarustatuse taseme parandamise kriteeriumi eest hindepunktide saamiseks peab taotleja 

ostma näiteks masinaid või seadmeid, mis on otseselt ette nähtud isevarustatuse taseme 

parandamiseks. Hindepunkt antakse näiteks juhul, kui investeering on otseselt seotud 

tootmisega, nagu näiteks lindude pidamiseks vajalike toomishoonete ehitamine, lindude 

söödahoidlate ehitamine, lindude söötmiseks või lindude pidamiseks vajalike eriotstarbeliste 

masinate ja seadmete ostmine ja paigaldamine.  

 

Lisa 5: tegevusvaldkonna “Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamine“ 

hindamiskriteeriumid 

 

Lisatakse juurde hindamiskriteerium „Taotleja teeb investeeringu otsekülviku ostmiseks, mille 

kasutamine vähendab kütusetarbimist ning panustab keskkonna- ja kliimaeesmärkide 

saavutamisesse“, mille eesmärgiks on eelistada sellise otsekülviku ostmist, mille kasutamine 

panustab järgmise Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika keskkonda puudutavate 

eesmärkide ning keskkonna- ja kliimapoliitika eesmärkide saavutamisse (näiteks Euroopa Liidu 

rohelepe, „Talust taldrikuni“ strateegia, ÜRO kliimalepe, Eesti kliimapoliitika põhialused 

2050).  

 

Muudetakse hindamiskriteeriumi “Taotleja teeb investeeringu taimekaitsevahendite triivi ja 

kasutamiskogust vähendatava seadme ostmiseks“ sõnastust. Kui seni pidi taimeprits olema kas 

õhkkardinaga või selline taimeprits, millel on üksikpihustilülitus, kus automaatika või 

käsijuhtimine lülitab vastavalt masina liikumisele sisse ja välja üksikud pihustid, siis edaspidi 

saab hindepunkte sellise seadme ostmise eest, millel on olemas tarkvara, mis võimaldab 

sektsioonjuhtimist või juhtimist, mille abil on võimalik reguleerida triivi (vähendada põllul 

ülekatteid ja vahelejätmisi) ja mis võimaldab reguleerida väetise, seemnete ja 
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taimekaitsevahendite koguseid. Muudatuse eesmärgiks on eelistada investeeringuid 

seadmetesse, mis võimaldavad keskkonnahoidlikumalt teha taimekaitset ning seeläbi 

vähendada põhja- ja pinnavette minevate taimekaitsevahendite jääke. Kuna taimekaitsetöödel 

kandub pritsimisvedeliku piisku väljapoole pritsitavat ala ja sihtmärgist mööda, siis on see 

otsene oht keskkonnale. 

 

Lisa 6: tegevusvaldkonna „Muu põllumajandussaaduste tootmine (kaasa arvatud 

mesindus)“ hindamiskriteeriumid  
 

Hindamiskriteeriumiga „Taotleja teeb investeeringu kastmissüsteemi ostmiseks või 

niisutussüsteemi ehitamiseks katmikalal või avamaal“ eelistatakse edaspidi ka investeeringuid, 

mis tehakse kastmissüsteemi ostmiseks. 

 

Täiendatakse hindamiskriteeriumi „Taotleja teeb investeeringu aiandus- või mesindussaaduste 

hoidla jahutussüsteemi ostmiseks või ehitamiseks“. Edaspidi saab hindepunkte ka selle eest, 

kui investeering tehakse jahutussüsteemi ostmiseks.  

 

Hindamiskriteeriumiga „Taotleja teeb investeeringu katmikala või aiandus- või 

mesindussaaduste hoidla ehitamiseks“ eelistatakse edaspidi investeeringuid, mis tehakse 

katmikala või aiandus- või mesindussaaduste hoidla ostmiseks või ehitamiseks. Hindepunkte 

antakse vaid juhul, kui investeeringu, mis tehakse katmikala või aiandus- või mesindussaaduste 

hoidla ostmiseks või ehitamiseks, maksumus moodustab taotleja kavandatava investeeringu 

abikõlblikust maksumusest suurima osakaalu. See tähendab, et hindepunkte saab taotleja, kelle 

peamiseks investeeringuks on katmikala või aiandus- või mesindussaaduste hoidla ostmine või 

ehitamine. 

 

Täiendatakse hindamiskriteeriumi „Taotleja teeb investeeringu mesindussaaduste või 

aiandussaaduste kuivati või mesindussaaduste või aiandussaaduste kuivatamist võimaldava 

seadme ostmiseks“. Edaspidi saab hindepunke ka taotleja, kes teeb investeeringu 

mesindussaaduste või aiandussaaduste kuivati või mesindussaaduste või aiandussaaduste 

kuivatamist võimaldava seadme ostmiseks. 

 

3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele 

 

Eelnõu väljatöötamisel võeti aluseks 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 direktiiv (EL) 2018/2001 

taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (ELT L 328, 

21.12.2018, lk 82–209), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/2220, millega 

kehtestatakse teatavad üleminekusätted Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi 

(EAFRD) ja Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) toetuse kohta 2021. ja 2022. aastal 

ning muudetakse määrusi (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013 ning (EL) nr 1307/2013 seoses 

2021. ja 2022. aastal eraldatavate vahendite ja nende määruste kohaldamisega ning määrust 

(EL) nr 1308/2013 seoses 2021. ja 2022. aastal eraldatavate vahendite ja sellise toetuse 

jaotamisega (ELT L 437, 28.12.2020, lk 1–29), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
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2020/852, millega kehtestatakse kestlike investeeringute hõlbustamise raamistik ja muudetakse 

määrust (EL) 2019/2088 (ELT L 198, 22.06.2020, lk 13–43), ning Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrus (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).  

 

Eelnõus nimetatud Euroopa Liidu õigusaktid on kättesaadavad Euroopa Liidu Teataja 

veebilehel http://eur-lex.europa.eu. 

 

4. Määruse mõjud 

 

Muudatused tagavad määruse rakendamisel parema õigusselguse ning loovad ettevõtjatele 

paremad ja selgemad tingimused toetuse taotlemiseks.  

 

Toetuse maksimaalse suuruse suurendamisel on toetuse taotlejatele positiivne mõju, sest 

üleminekuperioodi aastatel 2021–2022 võimaldatakse toetust taotleda nendel ettevõtjatel, kes 

on kavandanud teha suuremaid investeeringuid või kes soovivad investeeringute tegemisega 

jätkata ka üleminekuperioodi aastatel (ehk need, kes on juba varem toetust saanud). See aitab 

kaasa põllumajandustootjate konkurentsivõime parandamisele ning investeeringute tegemisele, 

mis panustavad keskkonna- ja kliimapoliitika eesmärkide saavutamisse, mis on arengukava 

meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse“ tegevuse liigi 4.1 „Investeeringud 

põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks“ üheks eesmärgiks. 

 

Muudatus, millega võimaldatakse edaspidi kõikidel põllumajandusettevõtjatel taotleda toetust 

sellise mobiilse masina või seadme ostmiseks, mille kasutamine aitab kaasa keskkonna- ja 

kliimapoliitika eesmärkide saavutamisele on positiivne mõju toetusrahade sihipärasele 

kasutamisele ning aitab kaasa ka järgmise Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika 

eesmärkide saavutamisele. 

 

Muudatus, millega täpsustatakse toetatavate tegevuste loetelu on positiivne mõju, sest edaspidi 

saavad ettevõtjad taotleda toetust ka selliste põllumajandustoodete tootmiseks, säilitamiseks või 

toodangu esmamüügi eelseks ettevalmistuseks vajalike seadmete ostmiseks, mis seadme 

eripärast tulenevalt ei ole statsionaarsed või ei ole mõistlik neid seadmeid jäädavalt kinnitada. 

Samuti on sellel muudatusel positiivne mõju toetusrahade sihipärasele kasutamisele. 

 

Hindamiskriteeriumites tehtavad muudatused aitavad kaasa järgmise Euroopa Liidu ühise 

põllumajanduspoliitika eesmärkide ning keskkonna- ja kliimapoliitika eesmärkide 

saavutamisele. 

 

Muudatus, millega sätestatakse toetuse saajale kohustus tõendada omavahendite olemasolu 

võib kaasa tuua ettevõtjatele mõningase negatiivse mõju. Nimelt võib see tekitada olukorra, kus 

peale taotluse rahuldamise otsuse saamist peab ettevõtja loobuma toetusest, kui ta ei suuda 

tõendada omavahendite olemasolu või omavahendite saamine (näiteks laenu saamine) võtab 

oluliselt rohkem aega kui kuus kuud. Samas, kuna toetuse katab vaid osa investeeringu 

maksumusest ning omaosalus peab kõikide investeeringute puhul olema, siis võib hinnata 

muudatuse mõju pigem vähemoluliseks. Samuti on sellel muudatusel positiivne mõju 

toetusrahade sihipärasele ning toetusraha õigeaegsele kasutamisele. 

 

Muudatused on vajalikud ja aitavad saavutada toetuse andmisega soovitud eesmärki. 
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5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse rakendamise 

eeldatavad tulud 

 

Määruse rakendamisega ei kaasne lisakulu ega -tulu. 

 

6. Määruse jõustumine 

 

Määrus jõustub üldises korras. 

 

7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon 

 

Eelnõu esitati eelnõude infosüsteemi EIS kaudu kooskõlastamiseks Rahandusministeeriumile, 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ning Keskkonnaministeeriumile. 

 

Rahandusministeerium ja Keskkonnaministeerium kooskõlastasid eelnõu märkusteta. Kuna 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 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. 

 

Eelnõu on koostatud koostöös PRIA-ga. Eelnõu esitati arvamuse andmiseks PRIA-le, kes esitas 

eelnõu kohta lisaettepanekud. Samuti esitasid ettepanekud Eesti Põllumajandus-

Kaubanduskoda ja Eestimaa Talupidajate Keskliit. Ettepanekutega arvestamine või 

mittearvestamine on välja toodud seletuskirjale lisatud tabelis. 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Marko Gorban  

Kantsler 


