SELETUSKIRI
maaeluministri määruse „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–
2020 toetatava tegevuse tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja
kord” eelnõu juurde
1. Sissejuhatus
Maaeluministri määrus „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020
toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord”
kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 31 lõike 6 alusel.
Määruse eelnõuga (edaspidi eelnõu) reguleeritakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega
(EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse
kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ)
nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011 (ELT L 149,
20.05.2014, lk 1–66), asutatud Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (edaspidi EMKF)
vahenditest kaasrahastatava abi (edaspidi fondi toetus) abil ellu viidud ja ellu viidava tegevuse
tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõudeid ja korda.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja
Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003,
(EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006/ ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011 (ELT L 149, 20.05.2014, lk 1–66), artikli 97 lõike 1 ja V
lisa kohaselt on liikmesriigil sarnaselt perioodile 2007–2013 kohustus anda teavet rakenduskava
pakutavatest võimalustest, rahastamisele juurdepääsu eeskirjadest ning liidu osalusest. See
hõlmab nii korraldusasutuse kohustust teavitada võimalikke abisaajaid ja avalikkust programmi
võimalustest kui ka abisaajate kohustust teavitada toetuse saamisest üldsust. Nimetatud
kohustused ja nõuded teavitamise kohta on täpsemalt sätestatud komisjoni rakendusmääruses
(EL) nr 763/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr
508/2014 (Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta) kohaldamise eeskirjas seoses
teavitamis- ja avalikustamismeetmete tehnilise kirjeldusega ning liidu embleemi loomise
juhistega (ELT L 209, 16.7.2014, lk 1–4).
Avalikkuse teavitamine toetuse saamisest on kohustuslik. Eelnõu eesmärk on koondada toetuse
saajale kohalduvad teavitamisnõuded riigisisesesse õigusakti, et toetuse saajatel ja teistel
isikutel oleks lihtsam neid järgida.
Määruse eelnõu ja seletuskirja koostasid Maaeluministeeriumi kalamajandusosakonna
kalanduse arengu büroo juhataja Kädi-Liis Sepp (tel 625 6519, kadi-liis.sepp@agri.ee) ning
sama osakonna nõunik Reili Kivilo (tel 625 6525, reili.kivilo@agri.ee) ja sama osakonna
nõunik Juhani Papp (tel 625 6256, juhani.papp@agri.ee). Juriidilise ekspertiisi määruse
eelnõule tegi Maaeluministeeriumi õigusosakonna peaspetsialist Gregori Palm (tel 625 6206,
gregori.palm@agri.ee). Keeleliselt toimetas eelnõu Maaeluministeeriumi õigusosakonna
peaspetsialist Leeni Kohal (tel 625 6165, leeni.kohal@agri.ee).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõu koosneb kümnest paragrahvist ja lisast.

Eelnõu lisaga reguleeritakse logo ja embleemi tehnilisi näitajaid.
Eelnõu §-s 1 kehtestatakse määruse reguleerimisala. Selle kohaselt kehtestatakse määrusega
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja
Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003,
(EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011 (ELT L 149, 20.05.2014, lk 1–66), asutatud Euroopa
Merendus- ja Kalandusfondi vahenditest kaasrahastatava abi abil ellu viidud ja ellu viidava
tegevuse tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ja kord.
Eelnõu §-s 2 sätestatakse toetatava tegevuse tähistamise üldtingimused.
Lõike 1 kohaselt on toetuse saajal kohustus teavitada avalikkust, et asjakohane tegevus viiakse
ellu või on ellu viidud või läbi toetatava tegevuse objekt soetatakse või on soetatud EMKFi
toetuse abil. EMKFi toetuse kasutamisest teavitamise ja toetatud tegevuse tähistamise ning
EMKFi osalusele viitamise nõude kui toetuse saaja ühe kohustuse rikkumine võib tuua kaasa
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja
Kalandusfondi § 123 alusel juba väljamakstud toetuse osalise tagasinõudmise vastavalt
rikkumise ulatusele. Fondi logo ja embleemi kujundus on toodud ära lisas erinevad juhud
kaksiklogo õigeks kasutamiseks.
Lõige 2 sätestab juhud, millal ei pea avalikkust teavitama, et tegevus on ellu viidud või see
viiakse ellu fondi toetuse abil. Üritusel osalemise, näiteks koolitusel osalemise ja messi
külastamise korral, samuti kalapüügivahendi (nt nakkevõrgu vms) soetamise korral ei pea
toetuse objekti tähistama. Kui tegemist on messil osalemisega, see tähendab oma toote, teenuse
või muu sellise pakkumise korral tuleb toetuse objekt tähistada logo ja embleemiga määruses
sätestatud nõuete kohaselt. Samuti ei pea logo ja embleemi kasutama igasugusel toetatava
tegevusega seotud dokumendil, näiteks ostu- või teenuslepingul või töölepingul.
Eelnõu §-ga 3 sätestatakse toetatava tegevuse tähistamise algus ja kestus.
Lõike 1 kohaselt peab toetuse saaja avalikkust teavitama, et toetatav tegevus viiakse ellu fondi
toetuse abil, toetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates. Logo ja embleem
paigaldatakse pärast objekti ostmist, kasutusse saamist või ehitus- muu tegevusega alustamist.
Lõike 2 kohaselt peab toetuse saaja tagama, et logo ja embleem säilivad vähemalt viis aastat
arvates viimase toetuseosa maksmisest. Vajaduse korral asendab toetuse saaja kahjustada
saanud logo ja embleemi uuega. Nimetatud nõuet ei pea täitma juhul, kui tegemist on ürituse ja
messi korraldamisega ning messil osalemisega.
Lõike 3 kohaselt peab ürituse korraldamise ja messil osalemise puhul olema ürituse asukoht
tähistatud logo ja embleemiga toetatava tegevuse: ürituse või messi toimumise ajal. Ürituse
korraldamise ja messil osalemise korral on taotlejal võimalik valida, kas ta märgistab toimumise
koha plakatiga või valib mõne muu lahenduse lähtudes § 4 punktis 1 sätestatust.
Eelnõu §-s 4 sätestatakse tähistamise üldised nõuded.
Lõikes 1 nähakse ette üldine nõue, et kui logo ja embleem tuleb paigaldada, siis peab see olema
selgelt nähtav, teisisõnu loetav, ja asuma nähtaval kohal. Esineb juhtumeid, kus logo ja
embleem on küll paigaldatud, kuid tekst selle all väga väike ehk loetamatu, arvestades, millele
logo ja embleem on paigaldatud. Sellisel juhul ei ole teavitamise eesmärk tagatud, kuna
esimesel vaatlusel ei ole arusaadav, millisest fondist või mille jaoks toetust antakse. Digiseadme
ekraanil paiknev logo ja embleem peab olema nähtav ilma, et kasutaja peaks lehekülge
allapoole kerima. Digiseadme all peetakse silmas nutitelefoni, tahvelarvutit, sülearvutit, arvutit
jms seadet.

Lõige 2 sätestab, et kui fondi toetuse abil soetatud asjad asuvad püsivalt ühes ruumis, ei pea iga
asi olema eraldi tähistatud logo ja embleemiga, kui ruum on tähistatud tahvli või plakatiga,
millelt nähtub lisaks §-des 7 ja 8 sätestatule selgelt see, et ruumis asuvad asjad on soetatud
fondi toetuse abil.
Lõikega 3 nähakse ette ka logo ja embleemi ingliskeelne variant, mida võib kasutada
teabematerjalil või muu võõrkeelse materjali tähistamiseks.
Eelnõu §-ga 5 reguleeritakse riigisiseselt kleebise kasutamist ja kleebise mõõte. Kleebist
kasutatakse, kui asja peab logo ja embleemiga tähistama, kuid logo ja embleem ei ole
paigaldatud asjale tootmise käigus. Kleebise kasutamine ei ole nõutud, kui toetuse objektiga
samasse ruumi on paigaldatud plakat. Kleebise väljastab toetuse saajale toetuse taotlust
menetlev asutus, ühe projekti kohta väljastatakse toetuse saajale kuni 50 kleebist.
Eelnõu §-ga 6 reguleeritakse stendi kasutamist ja stendi mõõte. Stendi kasutamise nõue, suurus
ning teabe märgistamise nõuded kehtivad juhul, kui toetuse objektiks on ehitustöö, mille kohta
antakse toetust rohkem kui 150 000 eurot.
Sätestatakse nõue, et logole ja embleemile eraldatakse vähemalt 25 protsenti stendi pindalast,
ning stendil esitatav teave: toetatava tegevuse nimetus ja eesmärk, millele eraldatakse vähemalt
30 protsenti stendi kõrgusest. Selguse mõttes sätestatakse, et stendil võib olla ka muud teavet,
näiteks muude rahastamisallikatega seotud logod või seaduses sätestatud teave. Stendi
kasutatakse ehitustöö teostamise ajal, seda võib kasutada kuni objekti asukohta tahvli
paigaldamiseni.
Eelnõu §-ga 7 reguleeritakse tahvli kasutamist ja tahvli mõõte. Tahvli paigaldamise eemärk on
teavitada avalikkust ehitustöö rahastamisest EMKF-st ka pärast tööde lõpetamist.
Tahvli kasutamise nõue, suurus ning teabe märgistamise nõuded kehtivad kui toetuse objektiks
on ehitustöö, millele antav toetus on suurem kui 50 000 eurot ning tahvli paigaldatakse objekti
vahetus lähedusse hiljemalt viimase väljamakse taotluse esitamisel. .
Sarnaselt stendile sätestatakse nõue, et logole ja embleemile eraldatakse vähemalt 25% tahvli
pindalast ning tahvlil esitatav info: toetatava tegevuse nimi ja eesmärk, millele eraldatakse
vähemalt 30% tahvli kõrgusest. Selguse mõttes sätestatakse, et tahvlil võib olla ka muud teavet,
sealhulgas näiteks muude rahastamisallikatega seotud logosid või seaduses sätestatud teavet.
Eelnõu §-ga 8 reguleeritakse plakati kasutamist ja plakati mõõte. Plakati kasutamise eesmärk
on anda avalikkusele teavet selle kohta, milliseid toetuse saaja tegevusi on rahastatud fondi
toetuse abil.
Sätestatakse nõue, et logole ja embleemile eraldatakse vähemalt 25 protsenti plakati pindalast ja
toetatava tegevuse nimetusele vähemalt 30 protsenti plakati kõrgusest. Plakat tuleb paigaldada
nähtavale kohale, näiteks esindusruumi.
Eelnõu §-s 9 sätestatakse logo ja embleemi etalonkirjeldus.
Lõikes 1 nähakse ette, et embleem peab vastama komisjoni rakendusmääruses (EL) nr
763/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014
(Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta) kohaldamise eeskirjad seoses teavitamis- ja
avalikustamismeetmete tehnilise kirjeldusega ning liidu embleemi loomise juhistega (ELT L
209, 16.7.2014, lk 1—4), artiklites 2 ja 3 sätestatule. Embleemi kasutatakse koos tekstiga
„Euroopa Liit” ning „Euroopa Merendus- ja Kalandusfond”.
Lõikes 2 sätestatakse, et logo koosneb lisas osutatud kalakujulisest piltmärgist, mille all asub
tekst „EMKF RAKENDUSKAVA 2014–2020” kirjatüübiga Agenda Bold või Agenda Regular.
Lõikes 3 sätestatakse logo värvikoodid.

Eelnõu §-s 10 sätestatakse rakendussäte
Lõikes nähakse ette määruse jõustumise aeg, milleks on 2016. aasta 1. juuli. Jõustumise aeg on
ette nähtud seetõttu, et anda toetuse saajale aega kohanemiseks uute nõuete jõustumisel.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas järgmiste Euroopa Liidu õigusaktidega:
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted
ühisesse strateegilisse raamistikku kuuluvate fondide – Euroopa Regionaalarengu Fondi,
Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ja
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi – kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu
Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus
(EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487–548);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja
Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003,
(EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006/ ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011 (ELT L 149, 20.05.2014, lk 1–66).
4. Määruse mõjud
Määrusega tagatakse toetusest rahastatud tegevuste teavitamine ja Euroopa Liidu osalusele
viitamise korra ühtsus ning kooskõla Euroopa Liidu õigusega. Teavitamise tulemusel saab
avalikkus teada EMKF-st kaasrahastatud tegevustest, rahastamise ulatusest ning tegevuste
sisust.
5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse rakendamise
eeldatavad tulud
Määruse rakendamisega ei kaasne lisakulusid ega tulusid.
6. Määruse jõustumine
Käesolev määrus jõustub 2016. aasta 1. juulil.
7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
Eelnõu esitati eelnõude infosüsteemis EIS kooskõlastamiseks Rahandusministeeriumile ja
Keskkonnaministeeriumile ning täiendavaks arvamuse avaldamiseks PRIA-le ja Veterinaar- ja
Toiduametile.
Keskkonnaministeerium kooskõlastas määruse eelnõu ning Rahandusministeerium kooskõlastas
eelnõu vaikimisi.

(allkirjastatud digitaalselt)
Illar Lemetti
Kantsler

