Seletuskiri
põllumajandusministri määruse “Põllumajandusministri määruste muutmine seoses euro
kasutusele võtmisega Eestis”
eelnõu juurde

1.

Sissejuhatus

Määrus kehtestatakse käesoleva määruse §-dega 1–63 muudetavate määruste aluseks olevate
volitusnormide alusel.
22. aprillil 2010. a võttis Riigikogu vastu euro kasutusele võtmise seaduse, mis jõustub 1.
jaanuaril 2011. a ning samal ajal jõustub ka
põllumajandusministri määrus
“Põllumajandusministri määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega Eestis”.
Määrusega muudetakse 63 Põllumajandusministri määrust. Muudetavates määrustes
asendatakse kroonides ja sentides esitatud summad vastava arvuga eurodes ning sõna „kroon”
jms asjakohase eurot tähistava sõna, lühendi või valuutatähisega.

Määruse eelnõu ja seletuskirja koostasid ning eelnõule juriidilise ekspertiisi tegid
Põllumajandusministeeriumi õigusosakonna nõunik Pille Eller (pille.eller@agri.ee, tel 625
6166) ja sama osakonna koosseisuväline teenistuja-nõunik Ketlyn Roze (ketlyn.roze@agri.ee,
tel 625 6206). Keeleliselt toimetas eelnõu õigusosakonna peaspetsialist Leeni Silk
(leeni.silk@agri.ee, tel 625 6523).

2. Eelnõu eesmärk ja sisu
Eelnõu regulatsioon ei omanda jõustumisel iseseisvat õigusjõudu, vaid muudatustena saavad
sätted muudetavate õigusaktide osaks. Määrus kehtestatakse õigusselguse huvides ning on
rakendusliku iseloomuga sätestades 63 määruse muudatused.
Muudatused on seotud kroonides sätestatud summade asendamisega vastava summaga
eurodes ning asjakohaste sõnade, valuutatähiste ja lühendite asendamisega asjakohase eurot
tähistava sõna, lühendi või valuutatähisega.
Eelnõu §-des 62 ja 63 sätestatud määruste osas on puudu Riigiteataja avaldamismärked, kuna
nimetatud määruste eelmised muudatused on küll ministri poolt allkirjastatud, kuid neil
puuduvad hetkel veel avaldamismärked.
Toetus- jt summade ümberarvestamisel eurodeks lähtutakse esmalt euro kasutusele võtmise
seaduse § 5 lõigetes 1 ja 2 toodud põhimõtetest. Kui tegemist on ühikumäärana väljendatavate
toetus- jt summadega, siis on saadud summa jäetud valdavalt üles- või allapoole ümardamata,
kuna vastasel juhul omaks muudatus märgatavat mõju toetuste eelarvele. Kui tegemist on
toetus- jt summade piirmääradega, on saadud summa valdavalt ümardatud lähima täiseuroni
(1 euro piires) ja reeglina ülespoole.

3.

Eelnõu terminoloogia

Määruse eelnõus on kasutatud Euroopa Ühenduse Teatajas ilmunud eestikeelsetes Euroopa
Liidu määrustes kasutatavaid termineid ja üldtunnustatud erialatermineid.
4.

Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigustikule

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1103/97 sätestab lepingute järjepidevuse põhimõtte,
rahvusvaluutade eurodesse ümberarvestamise ja ümardamisreeglid. Nõukogu määruses (EÜ)
nr 974/98 kehtestatakse, et euroalaga liitunud liikmesriikides on ainsaks seaduslikuks
maksevahendiks euro. Eelnõu kohaselt tehtavaid muudatusi EL õiguses ei reguleerita.
5.

Määruse mõjud

Eestis euro kasutusele võtmise mõjusid analüüsitakse põhjalikult euro kasutusele võtmise
seaduse seletuskirjas. Määruse jõustumisel tagatakse muudetavate määruste kooskõla
seadustega.
6.

Määruse rakendamiseks vajalikud kulutused

Määruse rakendamisega võivad vähesel määral
ümberarvutamisel saadud summade ümardamisest.
7.

kaasneda

kulud,

mis

tulenevad

Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.
8.

Eelnõu kooskõlastamine

Eelnõu saadetakse ministeeriumide eelnõude kooskõlastamise infosüsteemi eÕigus kaudu
kooskõlastamiseks Rahandusministeeriumile.

