SELETUSKIRI
maaeluministri määruse „Põllumajandusministri 8. oktoobri 2014. a määruse nr 84
„Põllumajandustootja asendamise toetus” muutmine“
eelnõu juurde
1. Sissejuhatus
Määrus kehtestatakse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse § 11 lõike 1 alusel.
Toetust antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EL) nr 702/2014 Euroopa Liidu toimimise
lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi põllumajandus- ja
metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 193,
01.07.2014, lk 1–75).
Määruse muudatusega minnakse põllumajandustootja asendamise toetuse (edaspidi toetus)
taotlemisel üle Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) e-teenuse
keskkonna kasutamisele.
Eelnõu ja seletuskirja on ette valmistanud Maaeluministeeriumi teadus- ja arendusosakonna
peaspetsialist Liina Kaljula (625 6257, liina.kaljula@agri.ee). Juriidilise ekspertiisi on
eelnõule teinud Maaeluministeeriumi õigusosakonna peaspetsialist Maarika Öövel
(625 6197, maarika.oovel@agri.ee) ning keeleliselt toimetas eelnõu sama osakonna
peaspetsialist Laura Ojava (625 6523, laura.ojava@agri.ee).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõu töötati välja eesmärgiga minna üle PRIA e-teenuse keskkonna kasutamisele.
Muudatuse tulemusel võetakse toetuse taotlusi vastu üksnes PRIA e-teenuse keskkonna
kaudu. Toetuse saamiseks esitab taotleja PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le avalduse
ja selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid.
Eelnõu punktis 1 muudetakse PRIA põllumajandusloomade registris olevate loomade arvu
esitamise kuupäeva. Muudatuse põhjuseks on asjaolu, et 01.07.2019 jõustub
põllumajandusministri 21.12.2009 määruse nr 128 „Identifitseerimisele kuuluvate
põllumajandusloomade liikide loetelu, põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende
kohta andmete registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja
veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord“ muudatus, mis
sätestab, et sigade arvu kohta tuleb loomapidajal detailsed andmed esitada 31. detsembri
seisuga varasema 1. mai asemel. Seega on edaspidi võimalik loomühikute kontrollimisel
aluseks võtta ajakohasemad andmed.
Eelnõu punktides 2, 3, 5 ja 8 muudetakse toetuse taotlemise ja menetlemise korda.
Muudatuse tulemusena saab toetust taotleda ainult PRIA e-teenuse keskkonna kaudu. Samuti
toimub muudatustest teavitamine, toetusest loobumine ja maksetaotluse esitamine PRIA
e-teenuse keskkonna kaudu.
Tänu PRIA e-teenuse keskkonnas toimuvatele automaatsetele kontrollidele on taotlejal
võimalik taotluse täitmisel kohe teada saada vigadest või puudustest ning need ära parandada,
vältides sellega hilisemaid võimalikke parandusi ja ajakulu.
Eelnõu punktides 4 ja 7 tunnistatakse kehtetuks määruse § 7 lõige 2 ja § 10 lõige 3, mille
kohaselt pidi PRIA koostama toetuse saamiseks esitatava taotluse vormi ja maksetaotluse
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vormi ning avaldama need oma veebilehel. Kuna toetuse taotlemisel minnakse täielikult üle
PRIA e-teenuse keskkonna kasutamisele, siis kaob PRIA-l vajadus taotluse ja maksetaotluse
vormi koostamiseks ja avaldamiseks veebilehel.
Eelnõu punktis 6 muudetakse määruse § 10 lõike 1 punkti 1 sõnastust selliselt, et väheneb
taotleja esitatavate andmete hulk. Põllumajandustootjate esitatud taotlusi kontrollib PRIA
kohapealse kontrolli käigus ning põllumajandustootjate nõuetele vastavust kontrollitakse
PRIA registri andmete alusel (loomühikud) või äriregistri ning Maksu- ja Tolliameti andmete
alusel (käive ja töötajate arv).
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Eelnõu koostati, arvestades komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artiklis 23 sätestatut.
Eelnõu rakendamiseks esitati 2017. aastal grupierandi teatis Euroopa Komisjonile komisjoni
määruse (EL) nr 702/2014 artikli 9 kohaselt. Teatis on registreeritud numbriga SA.49390
(2017/XA) ning see kehtib kuni 31.12.2020 elluviidavate tegevuste kohta. Eelnõuga ei
laiendata toetatavate tegevuste hulka ja uue riigiabi grupierandi teatise esitamine Euroopa
Komisjonile ei ole vajalik.
4. Määruse mõjud
Määruse muudatusel ei ole otsest ja olulist sotsiaalset, sealhulgas demograafilist mõju.
Määruse muudatusega ei kaasne otsest ja olulist mõju riigi julgeolekule ning välissuhetele,
elu- ja looduskeskkonnale ega regionaalarengule.
Määruse muudatusega kaasneb positiivne majanduslik ja administratiivne mõju. PRIA
e-teenuse keskkonna kasutamine kiirendab taotlemise protsessi ja aitab vähendada
halduskoormust, võimaldab PRIA-l tõhusamalt teha ristkontrolle, sh taotluste eelkontrolle,
vähendada kontrollidega seotud bürokraatiat ja kontrollide veamäära. Sellest tulenevalt
väheneb nii taotleja halduskoormus kui ka PRIA töökoormus.
5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulutused ja määruse
rakendamise eeldatavad tulud
Määruse rakendamisega ei kaasne lisategevusi ega -kulutusi riigieelarvelistest vahenditest.
Samuti ei kaasne määruse rakendamisega tulusid.
6. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.
7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
Eelnõu
esitati
eelnõude
infosüsteemi
EIS
kaudu
kooskõlastamiseks
Rahandusministeeriumile ja Sotsiaalministeeriumile. Rahandusministeerium kooskõlastas
eelnõu märkusteta. Sotsiaalministeerium ei ole kooskõlastamiseks ette nähtud tähtaja jooksul
eelnõud kooskõlastanud ega jätnud seda põhjendatult kooskõlastamata, mistõttu loetakse
eelnõu Vabariigi Valitsuse 13. jaanuari 2011. a määruse nr 10 „Vabariigi Valitsuse
reglement“ § 7 lõike 4 kohaselt kooskõlastatuks.
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Eelnõu esitati arvamuse andmiseks e-posti teel PRIA-le, kelle ettepanekutega on osaliselt
arvestatud. Ettepanekute tabel on koostatud seletuskirja lisana eraldi failis. Eelnõu
koostamisel
konsulteeriti
Eestimaa
Talupidajate
Keskliiduga,
kes
pakub
põllumajandustootjatele asendusteenust.

(allkirjastatud digitaalselt)
Illar Lemetti
Kantsler
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