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SELETUSKIRI
maaeluministri määruse “Maaeluministri 30. septembri 2015. a määruse nr 6
“Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise
investeeringutoetus” muutmine” eelnõu juurde

1. Sissejuhatus
Maaeluministri määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika
rakendamise seaduse (edaspidi ELÜPS) § 67 lõike 2 ja § 82 lõike 3 ning Euroopa Parlamendi
ja nõukogu määruse (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) (edaspidi Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1305/2013) artikli 17 lõike 1 punkti b alusel.
2014. aasta 1. jaanuaril algas uus Euroopa Liidu programmiperiood 2014–2020, mille kaudu
on Eestil Euroopa Liidu liikmesriigina võimalik osaleda ühenduse maaelupoliitikas ja saada
osa Euroopa Liidu maaelu arengu toetuste eelarvest.
Maaelu arengu toetusi antakse “Eesti maaelu arengukava 2014–2020” (edaspidi arengukava)
alusel, mis kinnitati Euroopa Komisjoni 13. veebruari 2015. a rakendusotsusega, millega
kiidetakse heaks Eesti maaelu arengu programmile Euroopa Maaelu Arengu
Põllumajandusfondist toetuse andmine.
Määruse eelnõu ja seletuskirja koostas Maaeluministeeriumi kaubanduse ja
põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna turu arendamise büroo juhataja Aleksander
Vukkert (625 6288, aleksander.vukkert@agri.ee). Juriidilise ekspertiisi määruse eelnõule tegi
Maaeluministeeriumi
õigusosakonna
nõunik
Marion
Saarna
(625 6539,
marion.saarna@agri.ee). Keeleliselt toimetas eelnõu Maaeluministeeriumi õigusosakonna
peaspetsialist Laura Ojava (625 6523, laura.ojava@agri.ee).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Määruse muudatuse eesmärk on selgemalt välja tuua toetuse saajate sihtgrupp. Hetkel on
sätestatud, et toetust võib taotleda ELÜPS-i § 88 alusel ja korras tunnustatud tootjarühm. Seda
sõnastust tuli tõlgendada koosmõjus ELÜPS-i §-s 128 sätestatuga ning selle eesmärk oli
öelda, et selle määruse kontekstis on toetatavad nii enne 2015. aasta 1. jaanuari kehtinud
ELÜPS-i § 79 alusel tunnustatud tootjarühmad kui ka alates 2015. aasta 1. jaanuarist kehtima
hakanud ELÜPS-i § 88 alusel tunnustatud tootjarühmad. Õigusselguse huvides eemaldatakse
kehtivast määrusest viide ELÜPS-i §-le 88, et paremini välja tuua asjaolu, et toetust saavad
taotleda ka enne 2015. aastat kehtinud ELÜPS-i alusel ja korras tunnustatud tootjarühmad.
Kuna muudatuse mõte on see, et kõik tunnustatud tootjarühmad saaksid toetust taotleda ja
erineval hetkel taotlusi esitanud tootjarühmasid ei soovita kohelda erinevalt, siis rakendatakse
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määrust tagasiulatuvalt alates algteksti jõustumisest. Muudatusel on positiivne mõju, sest tänu
paremale õigusselgusele võivad toetust taotleda kõik tunnustatud tootjarühmad.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu väljatöötamisel võeti aluseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr
1305/2013, komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 807/2014, komisjoni rakendusmäärus (EL)
nr 808/2014, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013, komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 ning
komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014.
Eelnõus nimetatud Euroopa Liidu õigusaktidega saab tutvuda internetis Euroopa Liidu
õigusaktide andmebaasis aadressil http://europa.eu.int/eur-lex.
4. Määruse mõjud
Eelnõuga tehakse määruses tehniline muudatus, millega täpsustatakse toetuse saajate
sihtgruppi. Muudatus tagab parema õigusselguse maaeluministri 30. septembri 2015. a
määruse nr 6 “Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise
investeeringutoetus” rakendamisel.
5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse rakendamise
eeldatavad tulud
Määruse rakendamisega lisakulusid ei kaasne.
6. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.
7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
Kuna määruse muudatus on tehnilise iseloomuga ning sellel on sihtgrupile positiivne mõju,
siis täiendavalt huvirühmadega ei konsulteeritud. Põhjalik huvirühmade kaasamine ja
konsultatsioon toimus määruse tervikteksti koostamise ajal. Muudatus oli kooskõlastatud
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametiga.
Eelnõu
esitatakse
eelnõude
infosüsteemi
EIS
kaudu
kooskõlastamiseks
Rahandusministeeriumile.
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