Seletuskiri
maaeluministri määruse „Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta
antav toetus” eelnõu juurde

1. Sissejuhatus
Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise
seaduse § 67 lõike 2 alusel.
Eelnõu on vajalik 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) artikli 10 lõike 2 alusel heaks kiidetud „Eesti
maaelu arengukava 2014–2020” (edaspidi arengukava) meetme 12 „Natura 2000 ja
veepoliitika raamdirektiivi kohased toetused” tegevuse liigi „Natura 2000 toetus
põllumajandusmaale” rakendamiseks. Nimetatud meedet rakendatakse Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 30 alusel, mille kohaselt on
võimalik anda põllumajandustootjatele iga-aastast hektaritoetust, et hüvitada
lisakulusid ja saamata jäänud tulu, mis on tingitud piirangutest, mis tulenevad alade
asumisest Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ (linnudirektiiv) ja
nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ (loodusdirektiiv) rakendamisest mõjutatud maa-aladel.
Tegevuse liigi „Natura 2000 toetus põllumajandusmaale” raames toetuse andmise
eesmärk on aidata kaasa Natura 2000 võrgustiku aladel looduskaitsenõuete täitmisele,
säilitada nendes piirkondades põllumajanduslik tegevus ning aidata seal kohaneda
piirangutega, mis tulenevad direktiivide 2009/147/EÜ ja 92/43/EMÜ rakendamisest,
et aidata kaasa Natura 2000 alade tõhusale majandamisele. Natura 2000
põllumajandusmaa toetusel on oma roll ka arengukava üldisemate eesmärkide
saavutamisel: toetusega hõlmatavad hektarid panustavad Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 5 punkti 4 alapunktis a nimetatud
sihtvaldkonnas (4A – elurikkuse ennistamine säilitamine ja parandamine, sealhulgas
Natura 2000 aladel ja looduslikust või muust eripärast tingitud piirangutega aladel,
ning suure loodusliku väärtusega põllumajanduse ja Euroopa maastike seisundi
ennistamine, säilitamine ja parandamine) põllumajandusmaa kohta seatud eesmärkide
saavutamisele. Toetuse sihtalaks on 23 440 hektarit.
Määruse eelnõu ja seletuskirja koostas Põllumajandusministeeriumi maaelu arengu
osakonna põllumajanduskeskkonna büroo peaspetsialist Rainer Raidmets (tel 625
6219, rainer.raidmets@agri.ee). Juriidilise ekspertiisi määruse eelnõule tegid
Põllumajandusministeeriumi
õigusosakonna
nõunikud
Geir
Veski
(geir.veski@agri.ee, tel 625 6516) ja Gregori Palm (gregori.palm@agri.ee, tel
625 6206). Keeleliselt toimetas eelnõu Põllumajandusministeeriumi õigusosakonna
peaspetsialist Leeni Kohal (leeni.kohal@agri.ee, tel 625 6165).

2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõu §-ga 1 kehtestatakse määruse reguleerimisala. Selle kohaselt kehtestatakse
määrusega arengukava meetme 12 „Natura 2000 ja veepoliitika raamdirektiivi

kohased toetused” tegevuse liigi „Natura 2000 toetus põllumajandusmaale” raames
antava toetuse (edaspidi toetus) andmise tingimused ning kord. Toetuse andmise
tingimused ja kord hõlmab sätteid toetatava tegevuse, toetuse ühikumäära ja selle
vähendamise, taotleja ja toetusõigusliku maa nõuete, toetatava tegevuse nõuete,
nõuetele vastavuse, toetuse taotlemise, põllumajandusliku majapidamise üleandmise,
taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse kontrollimise, toetuse vähendamise, taotluse
rahuldamise ja rahuldamata jätmise ning toetuse maksmise kohta.
Eelnõus §-s 2 sätestatakse toetatav tegevus. Toetust antakse Natura 2000 võrgustiku
alal asuval põllumajandusmaal looduskaitseliste piirangute järgimise eest järjepidevalt
ühe kalendriaasta jooksul.
Eelnõu §-ga 3 kehtestatakse toetuse ühikumäär, mis lõike 1 kohaselt on 27 eurot
hektari kohta kalendriaastas. Toetuse ühikumäära arvutamisel on võetud aluseks
kattetulu põhimõttel looduskaitseseadusest tulenevatest kitsendustest saamata jäänud
tulu ja lisakulud. Lõike 2 kohaselt vähendab Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Amet (edaspidi PRIA) juhul, kui kõigi nõuetele vastavate taotluste
rahastamise summa ületab tegevuse liigile eelarveaastaks määratud eelarve, toetuse
ühikumäära ulatuses, mis on vajalik kõigi nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks
maksimaalsel võimalikul määral. Õiguslik alus selleks tuleb Euroopa Liidu ühise
põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõikest 3. Toetuse olemusest
tulenevalt ei ole juhul, kui toetuse eelarvest ei jätku kõigi nõuetekohaste taotluste täies
mahus rahuldamiseks, põhjendatud tavapäraste eelistuskriteeriumite rakendamine,
mistõttu on üheks alternatiiviks hektaripõhise ühikumäära vähendamine selliselt, et
kõik nõuetele vastavad taotlejad saavad toetustvähendatud ühikumääraga. Kui taotleja
ei ole toetusmäära vähendamisega nõus, on tal õigus määratavast toetusest loobuda.
Eelnõu §-ga 4 kehtestatakse nõuded taotlejale. Selle kohaselt võib toetust taotleda
põllumajandusega tegelev füüsiline isik, juriidiline isik, seltsing ning muu isikute
juriidilise isiku staatuseta ühendus.
Eelnõu §-s 5 sätestatakse nõuded toetusõigusliku maa kohta. Lõike 1 kohaselt võib
toetust taotleda looduskaitseseaduse § 91 lõike 6 alusel Vabariigi Valitsuse kinnitatud
Natura 2000 võrgustiku alade nimekirja kantud Natura 2000 alal asuva vähemalt 0,30
hektari suuruse põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud põllu või
vähemalt 0,30 hektari suuruse põlluosa kohta, millel tegeletakse põllumajandusliku
tegevusega või mis on karjatamiseks või harimiseks sobilikus seisukorras ning mida
taotleja kasutab taotluse esitamise aasta 15. juuni seisuga.
Lõike 2 kohaselt lähtutakse toetusõigusliku maa määratlemisel põllumajandusministri
10. märtsi 2015. a määruse nr 22 „Põllumassiivi kaardi koostamise, põllumassiivi
piiripunktide määramise, põllumassiivile unikaalse numberkoodi andmise,
põllumassiivi
toetusõigusliku
pindala
ning
põllumassiivil
asetsevate
maastikuelementide määramise ja korra ning põllumassiivi kasutamise kohta
esitatavad andmed ja nende esitamise kord“ §-s 5 sätestatust. See tähendab, et põllu
pindala sisse arvestatakse seal asuvad kuni kahe meetri laiused hekid, kraavid,
piirded, maastikuobjektid või muud maastikule iseloomulikud vormid.
Toetusõiguslikuks saab lugeda sellise põllumajandusmaa, millel ühe hektari kohta ei
kasva rohkem kui 50 puud. Nimetatud puude arvu kehtestamise õigus tuleneb
komisjoni delegeeritud määruse (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), artikli 9 lõikest 3. Samuti on toetusõiguslikud
põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruse nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmise nõuded“ §-s 4 nimetatud maastikuelemendid, mida
taotleja peab säilitama.
Põld, millel kasvatatakse lühikese raieringiga paju (Salix) madalmetsa, on lõike 3
kohaselt toetusõiguslik vaid siis, kui sellel tehakse raiet vähemalt igal viiendal aastal
arvates istandiku rajamisest.
Eelnõu §-s 6 sätestatakse nõuded toetatava tegevuse kohta. Selle kohaselt peab
taotleja toetuse saamiseks kalendriaasta jooksul täitma looduskaitseseadusest
tulenevaid ning kaitseala, hoiuala või püsielupaiga kaitsekorrast tulenevaid nõudeid.
Näiteks võib tuua nõude, et ilma kaitseala valitseja loata on keelatud rajada
kuivendussüsteemi, rajada ehitisi, muuta veekogu veetaset, muuta katastriüksuse piire
jne.
Eelnõu §-s 7 sätestatakse, et taotleja peab täitma ka nõuetele vastavuse nõudeid.
Nõuetele vastavus on süsteem, millega Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika
enamike pindala- ja loomapõhiste toetuste, sh Natura 2000 toetus
põllumajandusmaale, täies mahus saamine on seotud keskkonna, maa heas
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise, rahvatervise, loomatervise,
taimetervise ja loomade heaolu vallas kehtestatud nõuete järgimisega. Süsteemi
üldpõhimõtted on EL-i ülesed ja sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse
(EL) nr 1306/2013 ühise 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) artiklites 91–95. Erinevate valdkondade nõuded
on nõuetele vastavuse süsteemi kaasatud järk-järgult alates 2004. aastast. Toetuse
saaja peab oma põllumajanduslikus tegevuses ja kogu põllumajandusliku
majapidamise maal järgima põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruses nr 4
„Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded“ sätestatud
nõudeid ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 32
lõike 2 kohaselt avaldatud kohustuslikke majandamisnõudeid. Kohustuslikud
majandamisnõuded on valik juba kehtivatest erinevatest nõuetest, mille loetelu
kinnitatakse iga aasta alguses ning mis on avaldatud nii Põllumajandusministeeriumi,
PRIA kui ka teiste kontrolliasutuste kodulehtedel. Nõuetele vastavuse järgimise
kohustus on Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud kui toetusesaaja (ingl. k.
beneficiary) kohustus, kuid selle all tuleb mõista ka toetuse taotlejat. Lõikes 2
täpsustatakse, et nõudeid tuleb järgida kogu kohustuseaasta ehk kalendriaasta vältel ja
nõuete järgimise kohustus kehtib seega juba alates kalendriaasta algusest.
Eelnõu §-s 8 sätestatakse nõuded toetuse taotluse kohta ja taotluse esitamise tähtaeg.
Taotluse esitamise tähtaeg on 2. maist 21. maini, taotlus tuleb esitada PRIAle.
Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artikliga 13 on ette nähtud
võimalus esitada taotlus teatava hilinemisega ning on reguleeritud ka tagajärjed
taotluse hilisema esitamise eest. Kui taotluse esitamisega hilinetakse kuni 25

kalendripäeva, vähendatakse toetust arvestusega 1% iga hilinenud tööpäeva eest.
Rohkem kui 25 kalendripäeva hiljem esitatud taotlust menetlusse ei võeta. Taotleja
esitab ühtse pindalatoetuse taotluse, millele märgib, et soovib taotleda toetust Natura
2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta. Taotlus ning sellele lisatud dokumendid ei
pea vastama maaeluministri 17. aprilli 2015. a. määruses nr 32 „Otsetoetuste saamise
üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore
põllumajandustootja toetus” sätestatud vorminõuetele, kui need esitatakse
elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu ning sisaldavad kõiki vorminõuetes
ettenähtud andmeid.
Eelnõu §-s 9 reguleerib põllumajandusliku majapidamise üleandmist.
Majapidamise üleandmise ja ülevõtmise korral kohaldatakse komisjoni
rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklis 8, 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) sätestatut, sealjuures tuleb silmas pidada, et
majapidamise ülevõtja võib majapidamise üle võtta teavitades sellest PRIAt
ajavahemikul 22. maist kuni 1. septembrini ning kui ta taotleb toetuse maksmist,
makstakse toetus ülevõtjale. Kui põllumajanduslik majapidamine antakse üle, siis
ülevõtja võib kohustused üle võtta või nendest loobuda. Põllumajandusliku
majapidamise üleandmisel on ülevõtjal soovitav lisaks esitada vorm „Teave
põllumajandusliku majapidamise üleandmise-ülevõtmise kohta ja taotlus ülevõtjale
toetus(t)e maksmiseks“, mille saab PRIA kodulehelt.
Kui kohustuse ülevõtja ei esita dokumente ega taotle toetuse maksmist, makstakse
toetus kohustuse üleandjale juhul, kui vajalike kohandustega on täidetud komisjoni
rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artikli 8 lõigetes 2-4 nimetatud tingimused.
Eelnõu §-s 10 sätestatakse taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse kontrollimine. PRIA
vaatab lõike 1 kohaselt taotluse ja muud esitatud dokumendid läbi ning kontrollib
nendes esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele.
Nõuetele vastavuse nõuete üle teevad lõike 2 kohaselt kontrolli PRIA,
Põllumajandusamet, Keskkonnainspektsioon ning Veterinaar- ja Toiduamet.
Nimetatud asutused kontrollivad vähemalt 1% taotlejatest. Kaitseala, hoiuala või
püsielupaiga kaitsekorrast tulenevate nõuete täitmise üle teeb lõike 3 kohaselt
järelevalvet Keskkonnaamet, sealhulgas kohapealset kontrolli vähemalt 5% taotlejate
juures. Kui taotleja või taotleja esindaja viibib kohapealse kontrolli tegemise juures,
siis peab ta vajaduse korral näitama ette põllu piiri.
Eelnõu §-s 11 sätestatakse toetuse vähendamine. Selle kohaselt otsustab PRIA toetuse
vähendamise Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1306/2013, komisjoni
delegeeritud määruses (EL) nr 640/2014 ning komisjoni rakendusmääruses (EL) nr
809/2014 sätestatud alustel ja korras. Toetuse vähendamine võib olla põhjustatud
erinevat tüüpi nõuetele mittevastavusest.
Kui PRIA on kontrolli käigus teinud kindlaks, et maa tegelik pindala erineb taotlusel
märgitud pindalast, ja kui taotleja ei esita kõiki § 8 lõikes 2 sätestatud andmeid
põllumajandusmaa kohta, mida tal on õigus kasutada, kuid mille kohta ta ei taotle
toetust, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni delegeeritud määruse
(EL) nr 640/2014 artiklite 16 ja 19 kohaselt. Kui § 10 lõikes 2 nimetatud asutused

(PRIA, Põllumajandusamet, Keskkonnainspektsioon ning Veterinaar- ja Toiduamet)
on kohapealse kontrolli käigus teinud kindlaks, et taotleja on kohustuseaastal
rikkunud nõuetele vastavuse nõudeid, või on teinud nende nõuete rikkumise eest
taotlejale puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutuse või on taotleja suhtes jõustunud
süüdimõistev süüteo otsus, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni
delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artiklite 38–41 ja komisjoni rakendusmääruse
(EL) nr 809/2014 artiklite 73–75 kohaselt.
Kui kohapealse kontrolli käigus on kindlaks tehtud, et taotleja on kohustuseaastal
rikkunud §-s 6 nimetatud toetuse saamise nõudeid või kui Keskkonnainspektsioon on
teinud nimetatud nõuete rikkumise eest taotlejale puuduse kõrvaldamiseks
ettekirjutuse või taotleja suhtes on jõustunud süüdimõistev süüteo otsus, otsustab
PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr
640/2014 artikli 35 kohaselt rikkumise raskusastet, ulatust, kestust ja kordumist
arvestades.
Rikkumise raskusaste sõltub eelkõige mittevastavuse tagajärgede olulisusest, võttes
arvesse täitmata nõuete taotletavat eesmärki. Rikkumise ulatus sõltub eelkõige
rikkumise mõjust kogu tegevusele. Rikkumise kestus sõltub eelkõige selle mõju
ajalisest ulatusest või mõju mõistlike vahenditega lõpetamise võimalusest. Kordumine
sõltub sellest, kas ühe ja sama toetuse saaja puhul on avastatud samalaadseid
rikkumisi ühe ja sama meetme või tegevuse liigi puhul eelmise nelja aasta või kogu
programmiperioodi 2014–2020 jooksul või analoogse meetme puhul
programmiperioodi 2007–2013 jooksul.
Kui taotleja esitab taotluse pärast taotluse esitamise tähtpäeva, otsustab PRIA
taotletud toetuse vähendamise komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014
artikli 13 kohaselt.
Eelnõu §-s 12 on sätestatud taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine.
Lõike 1 kohaselt otsustab PRIA taotluse rahuldamise, § 3 lõikes 2 nimetatud
ühikumäära vähendamise korral taotluse osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise
taotluse esitamise aastale järgneva aasta 10. veebruariks. Lõike 2 kohaselt teeb PRIA
taotluse rahuldamata jätmise otsuse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr
1306/2013, komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 640/2014 ning Euroopa Liidu
ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses sätestatud alustel. Taotlus
jäetakse rahuldamata, kui taotleja on esitanud valeandmeid või kui taotleja mõjutab
taotluse menetlemist pettuse või ähvardusega või muul õigusvastasel viisil. Taotluse
rahuldamata jätmise otsus tehakse ka siis, kui taotleja ei võimalda kontrollida taotluse
nõuetekohasust või kui taotleja ei ole puuduste kõrvaldamiseks määratud tähtaja
jooksul puudusi kõrvaldanud.
Eelnõu §-s 13 sätestatakse toetuse maksmise kord, mille kohaselt teeb PRIA taotluse
rahuldamise või osalise rahuldamise otsuse alusel toetuse maksmise otsuse ning
maksab toetuse taotleja arvelduskontole taotluse esitamise aastale järgneva aasta 30.
juuniks.
Toetust ei maksta ka juhul, kui pärast taotluse rahuldamist, kuid enne toetuse
maksmist on selgunud, et taotleja ei ole täitnud toetuse saamise nõudeid, või tehakse
kindlaks taotluse rahuldamata jätmise alused.
Eelnõu §-ga 14 sätestatakse, et 2015. a on § 8 lõikes 1 sätestatud ajavahemik 7. maist
kuni 25. maini. Taotluste vastuvõtmise aja muudatus 2015. aastal on seotud sellega, et

potentsiaalsetel taotlejatel oleks võimalik tutvuda toetuse saamise tingimustega pärast
käesoleva määruse jõustumist ja enne toetustaotluste vastuvõttu. Samuti toimuvad
aprilli lõpus ja mai alguses infopäevad põllumajandustootjatele, mida korraldavad
põllumajanduskonsulendid. Taotluste vastuvõtmise alguskuupäeva edasilükkamisest
tulenevalt lükkub 2015. aastal edasi ka põllumajandusliku majapidamise üleandmisest
teatamise kuupäeva ehk komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artikli 8 lõike
3 punktis a nimetatud ajavahemiku alguskuupäev. 2015. aastal algab see 26. mail ehk
üks päev pärast taotluste vastuvõtmise tähtaja möödusmist.
Põllumajandusministri 17. veebruari 2010. a määrus nr 11 „Head põllumajandus- ja
keskkonnatingimused, püsirohumaa pindala säilitamise kohustuse täitmise täpsem
kord, püsirohumaa pindala säilitamise kohustuse üleandmise alused ja kord ning
püsirohumaa säilitamiseks vajalike abinõude rakendamise täpsem kord“ tunnistatakse
kehtetuks. Määrus tunnistatakse kehtetuks, kuna 2015. aastast alates kohalduvad
pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlejatele nõuetele vastavuse süsteemi osana
põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruses nr 4 „Maa heas põllumajandusja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded“ sätestatud nõuded.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu väljatöötamisel on võetud aluseks 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), Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määrus (EL) nr 1306/2013 ühise 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), 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), ja 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. Määruse mõjud
Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa toetusega aidatakse kaasa
looduskaitsenõuete täitmise tagamisele ning põllumajandusliku tegevuse säilimisele ja
põllumajandusmaa jätkuvale kasutamisele 23 440 hektaril. Selle kaudu omakorda
aidatakse kaasa elujõulise maarahvastiku ja paikkonna asustuse säilimisele.
5. Määruse rakendamiseks vajalikud kulutused ja määruse rakendamise
eeldatavad tulud
Natura 2000 toetust põllumajandusmaale rahastatakse arengukava peatüki 10.3.10
kohaselt 75% ulatuses Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ning 25%

ulatuses Eesti riigi eelarvest. Arengukava meetme 12 kogueelarve on 32 666 000
eurot, millest tegevuse liigi „Natura 2000 toetus põllumajandusmaale“ kogueelarve on
arengukava peatükkide 11.1.4 ja 11.4.1.3 kohaselt 4 666 000 eurot.
6. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.
7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
Eelnõu
esitati
kooskõlastamiseks
Keskkonnaministeeriumile
ja
Rahandusministeeriumile õigusaktide eelnõude elektroonilises kooskõlastamise
süsteemis EIS. Eelnõu saadeti informatsiooniks ka arengukava seirekomisjonile ja
PRIAle.
Keskkonnaministeerium
kooskõlastas
eelnõu
märkusteta.
Rahandusministeerium ei ole eelnõu heakskiitmise või kooskõlastamata jätmise kirja
ettenähtud tähtpäevaks eelnõude kooskõlastamise infosüsteemi kaudu esitanud ega
kooskõlastamistähtaja pikendamist taotlenud, mistõttu tuleb Vabariigi Valitsuse
reglemendi § 7 lõike 4 kohaselt lugeda eelnõu heakskiidetuks.

(allkirjastatud digitaalselt)
Ants Noot
Kantsler

