SELETUSKIRI
maaeluministri määruse „Maaeluministri 20. aprilli 2015. a määruse nr 35
„Väikepõllumajandustootja toetus“ muutmine“ eelnõu juurde
1. Sissejuhatus
Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 21 lõike 2
ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise
põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste
eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009
(ELT L 347, 20.12.2013, lk 608–670), artikli 61 lõike 1 alusel.

Määrust muudetakse seoses maaeluministri 20. aprilli 2015. a määruse nr 34 „Piimalehma,
ammlehma ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetus“ kehtetuks tunnistamise ja uue määruse
„Piimalehma kasvatamise otsetoetus“ kehtestamisega. Seoses sellega tuleb muuta
maaeluministri 20. aprilli 2015. a määruse nr 35 „Väikepõllumajandustootja toetus“ (edaspidi
ka määrus) § 2 lõike 2 punktis 3 olevat viidet piimalehma kasvatamise otsetoetuse määrusele.
Määruse eelnõu ja seletuskirja koostas Maaeluministeeriumi põllumajandusturu korraldamise
osakonna põllumajanduse otsetoetuste büroo peaspetsialist Ragni Koitmaa (625 6146;
ragni.koitmaa@agri.ee). Juriidilise ekspertiisi määruse eelnõule on teinud Maaeluministeeriumi
õigusosakonna peaspetsialist Mari-Liis Kivipõld (625 6283; mari-liis.kivipold@agri.ee) ning
eelnõu ja seletuskirja on keeleliselt toimetanud sama osakonna peaspetsialist Laura Ojava
(625 6523; laura.ojava@agri.ee).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Määruse eelnõuga sõnastatakse kehtiva määruse § 2 lõike 2 punkti 3 tekst järgmiselt:
„maaeluministri 5. jaanuari 2017. a määrus nr 3 „Piimalehma kasvatamise otsetoetus“.
Muudatus on tingitud tootmiskohustusega seotud otsetoetuste muudatustest, millest tulenevalt
makstakse alates 2017. aastast vaid piimalehma ning puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetust.
Seoses nimetatud muudatustega kehtestatakse uus piimalehma kasvatamise otsetoetuse määrus
ning määrus „Piimalehma, ammlehma ja ute ning kitse kasvatamise otsetoetus“, mille alusel oli
võimalik toetust taotleda nii piimalehma kui ka ammlehma, ute ja kitse kasvatamise eest,
tunnistatakse kehtetuks.
Arvestades, et alates 2017. aastast makstakse vaid piimalehma kasvatamise otsetoetust,
kehtestatakse uus määrus „Piimalehma kasvatamise otsetoetus“. Väikepõllumajandustootja
toetus on seotud teiste otsetoetustega ning nõuded, mida väikepõllumajandustootja toetuse
taotleja peab täitma, sõltuvad sellest, milliseid otsetoetusi ta taotleb. Erandina ei pea taotleja
täitma nõuetele vastavuse nõudeid ega järgima kliimat ja keskkonda säästvaid
põllumajandustavasid. Täpsemad toetuste saamise nõuded on kehtestatud vastavates
otsetoetuste määrustes ning asjakohastele määrustele viidatakse maaeluministri 20. aprilli
2015. a määruse nr 35 „Väikepõllumajandustootja toetus“ § 2 lõikes 2.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu väljatöötamisel võeti aluseks järgmised õigusaktid:
1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise
põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate
otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja
(EÜ) nr 73/2009 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 608–670);
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2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 põllumajanduspoliitika
rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused
(EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja
(EÜ) nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 549–607);
3) komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja
kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega (ELT L 227, 31.07.2014,
lk 69–124);
4) komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 639/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi
ja nõukogu määrust (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika
raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad, ning
muudetakse kõnealuse määruse X lisa (ELT L 181, 20.06.2014, lk 1–47);
5) komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi
ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi osas, otsetoetuste,
maaelu arengu toetuse ja nõuetele vastavuse süsteemiga seoses kohaldatavatest maksetest
keeldumise ja nende tühistamise tingimuste osas ning kõnealuste toetuste ja süsteemiga seotud
halduskaristuste osas (ELT L 181, 20.06.2014, lk 48–73).
4. Määruse mõjud
Väikepõllumajandustootjate toetuskava raames on võimalik taotleda kõiki teisi otsetoetusi ning
iga-aastane toetussumma väikepõllumajandustootjate kavas osaleva põllumajandustootja kohta
arvutatakse taotletud otsetoetuste ühikumäärade alusel ja eraldi eelarvet selle toetuse jaoks
eraldatud ei ole.
2014. aastal toetuse nõudeid välja töötades oli Maaeluministeeriumi (kuni 31.08.2015
Põllumajandusministeerium) hinnangul väikepõllumajandustootja toetuse taotlejaid ligikaudu
8000. Kuna selle toetuse summaks taotleja kohta saab olla kuni 1250 eurot, siis puudutab see
kõige enam neid taotlejaid, kellel on umbes 10 hektarit põllumajandusmaad. Põllumajanduse
Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) 2015. aasta andmetel määrati
väikepõllumajandustootja toetust 2018 taotlejale, kelle kasutada oli 10 988 hektarit
põllumajandusmaad.
5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse rakendamise
eeldatavad tulud
Toetust rahastatakse Euroopa Liidu eelarvest (Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF)
vahenditest). Väikepõllumajandustootja toetust võib maksta kuni 10% otsetoetuste eelarvest.
Määruse rakendamisega ei kaasne lisakulutusi riigieelarve vahenditest.
6. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.
7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
Eelnõu koostamise käigus küsiti arvamusi ja ettepanekuid PRIA-lt. Eelnõu esitati õigusaktide
eelnõude
elektroonilises
kooskõlastamise
süsteemis
EIS
kooskõlastamiseks
Rahandusministeeriumile. Rahandusministeerium kooskõlastas eelnõu märkusteta.
(allkirjastatud digitaalselt)
Illar Lemetti
Kantsler
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