SELETUSKIRI
maaeluministri määruse “Maaeluministri 29. juuli 2015. a määruse nr 76 “Põllu- ja
metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus” muutmine” eelnõu
juurde
1. Sissejuhatus
Maaeluministri määrus kehtestatakse
rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

Euroopa

Liidu

ühise

põllumajanduspoliitika

Maaeluministri 29. juuli 2015. a määruse nr 76 “Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise
ja hoiu investeeringutoetus” muutmise määrusega (edaspidi eelnõu) tehakse kehtivasse
määrusesse muudatus parema arusaadavuse ja ühese tõlgenduse huvides. Määruse lisasse,
millega kehtestatakse hindamiskriteeriumid, sätestatakse selgitus teatavate hindepunktide
liitmise välistamise kohta, et tagada hindamisel seatud hindamiskriteeriumite eesmärk ja
hindamise ühesugune loogika.
Määruse eelnõu ja seletuskirja koostas Maaeluministeeriumi maaelu arengu osakonna
maaparanduse ja maakasutuse büroo peaspetsialist Reena Osolin (625 6287,
reena.osolin@agri.ee). Juriidilise ekspertiisi määruse eelnõule tegi Maaeluministeeriumi
õigusosakonna nõunik Jaana Lepik (625 6202, jaana.lepik@agri.ee). Keeleliselt toimetas
eelnõu Maaeluministeeriumi õigusosakonna peaspetsialist Laura Ojava (625 6523,
laura.ojava@agri.ee).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõu koosneb kahest punktist.
Eelnõu punktis 1 täiendatakse lisa 4 uue normitehnilise märkusega, et tagada sätestatud
hindamiskriteeriumitega soovitud eesmärk. Kehtiv sõnastus võimaldab anda lisa 4 tabeli 1
esimese
ploki
(hindamiskriteeriumid
1.1–1.5)
puhul
hindepunkte
mitmele
hindamiskriteeriumile vastavuse eest. Näiteks mittetulundusühingul, kes on kantud taotluse
esitamise aastal või sellele eelnenud aastal mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse,
on lisaks real 1.1 esitatud hindamiskriteeriumile vastavuse eest võimalik saada hindepunkte
ka ridadel 1.2–1.5 esitatud hindamiskriteeriumi eest, olenevalt sellest, kas talle on või ei ole
varem toetust määratud. Seega võiks see taotleja kokku saada 5 hindepunkti asemel 9, 8, 7 või
6 hindepunkti, mis on oluliselt rohkem, kui hindamiskriteeriumite kujundamisega silmas on
peetud. Sellise tõlgenduse kohaselt on maksimaalne hindepunktide summa 23 punkti mõeldud
20 punkti asemel, ja see seab vanemad mittetulundusühingud liialt ebasoodsasse olukorda.
Määruses sätestatud hindamiskriteeriumite eesmärk on eelistada toetuse määramisel eelkõige
uusi mittetulundusühinguid ja vähendada korduvalt toetust saanud isikute ringi, kuid mitte
tekitada ülemäära suurt hindepunktide vahet uute ja vanade mittetulundusühingute arvestuses.
Muudatusega tagatakse hindamispõhimõtete eesmärgipärasus.
Muudatuse kohaselt saab mittetulundusühing hindamiskriteeriumite 1.1–1.5 puhul
hindepunkte ainult ühele hindamiskriteeriumile vastavuse eest. Muudatusega tagatakse
hindamissüsteemi ülesehituse ühtne loogika, et igast hindamiskriteeriumite plokist antakse
punkte vaid ühe hindamiskriteeriumi eest ja seega sama ploki raames hindamiskriteeriumite
hindepunkte ei liideta.
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Kui mittetulundusühing vastab mitmele hindamiskriteeriumile, võetakse arvesse seda
kriteeriumi, mille eest on sellel mittetulundusühingul võimalik saada rohkem hindepunkte.
Seega mittetulundusühing, kes on kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse
2015. aastal ja kellele ei ole määratud toetust 2015. aasta taotlusvoorust, saab hindepunkte
vaid ühe hindamiskriteeriumi eest, mis annab talle rohkem hindepunkte. Selle näite puhul
saab ta 5 hindepunkti, kuna selle hindamiskriteeriumi hindepunktid, mille kohaselt taotlejaks
on mittetulundusühing, kes on kantud taotluse esitamise aastal või sellele eelnenud aastal
mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse, on suuremad.
Eelnõu punktis 2 muudetakse lisa 4 normitehnilise märkuse „4” sõnastust, sätestades ridadel
3.1 ja 3.2 esitatud hindamiskriteeriumite eest hindepunktide andmise korra eelmises punktis
selgitatuga samamoodi.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu väljatöötamisel võeti 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), komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 807/2014,
millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1305/2013 Euroopa
Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja
kehtestatakse üleminekusätted (ELT L 227, 31.07.2014, lk 1–17), komisjoni rakendusmäärus
(EL) nr 808/2014, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr
1305/2013 (Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu
toetuste kohta) rakenduseeskirjad (ELT L 227, 31.07.2014, lk 18–68), 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),
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted
Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta,
nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi,
Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse
kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320−469),
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 määrus (EL)
nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108
kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8), ning komisjoni
määrus (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).
4. Määruse mõjud
Määruse muutmisega tagatakse hindamiskriteeriumite seadmisega soovitud eesmärgi
saavutamine ning õigusselgus hindepunktide andmisel.
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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. Määruse kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
Eelnõu esitatakse kooskõlastamiseks õigusaktide eelnõude elektroonilise kooskõlastamise
infosüsteemi EIS kaudu.
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