SELETUSKIRI

maaeluministri määruse „Põllumajandusloomade aretustoetuse saamiseks esitatavad nõuded
ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord” eelnõu juurde
1.Sissejuhatus
Maaeluministri määruse „Põllumajandusloomade aretustoetuse saamiseks esitatavad nõuded
ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord” eelnõu on välja töötatud maaelu ja
põllumajandusturu korraldamise seaduse § 11 lõike 1 alusel. Eelnõus tehakse muudatusi
kehtivas põllumajandusministri 18. jaanuari 2005. a määruses nr 6 „Põllumajandusloomade
aretustoetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise
kord“. Kuna muudatusi on palju, siis on normitehnilistel põhjustel ette valmistatud uus
terviktekst.
Põllumajandusloomade aretustoetust on makstud 2004. aastast. Aastate vältel on määruses
tehtud ajakohaseid väiksemaid muudatusi. Kuna aretusühingud on korduvalt juhtinud
tähelepanu vajadusele muuta toetuse maksmise korda, siis tellis Maaeluministeerium Eesti
Maaülikoolilt uuringu „Aretustoetuse ühikumäärade analüüs“. Uuringus analüüsiti
aretusühingutele ja jõudluskontrolli läbiviijatele makstud aretustoetuse kasutamist ning pakuti
välja võimalikud muutmise ettepanekud. Analüüsi tulemusel selgus, et võrreldes ühikumäärapõhise maksmise korraga on kulupõhine toetuse maksmise kord selgem ning võtab paremal
viisil arvesse aretusühingute ja jõudluskontrolli läbiviijate tegelikke vajadusi. Kulupõhisuse
põhimõte tuleneb ka komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artiklist 27, mille kohaselt võib
toetust anda tõuraamatu pidamise ja jõudluskontrolli läbiviimise kulude hüvitamiseks.
Tulenevalt eeltoodust on välja töötatud uus maaeluministri määruse „Põllumajandusloomade
aretustoetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise
kord“ eelnõu.
Eelnõu üheks eesmärgiks on ka luua senisest täpsem seos Eestis aretustoetuse maksmise
korralduse ning komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artiklis 6 sätestatud ergutava mõju sätete
vahel. Samuti sätestatakse eelnõus abikõlblike kulude loetelu nii tõuraamatu haldamise kui ka
jõudluskontrolli läbiviimise või geneetilise väärtuse hindamisega seotud tegevuste puhul.
Nimetatud kulude täpsustamisel ja liigitamisel on võetud aluseks „Euroopa Liidu suunised
riigiabi kohta põllumajandus- ja metsandussektoris ning maapiirkondades aastateks
2014−2020“.
Samuti
on
arvestatud
nii
põllumajandusloomadega
tegelevate
aretusorganisatsioonide ettepanekuid kui ka 2015. aastal Maaeluministeeriumi poolt Eesti
Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudist tellitud aretustoetuse ühikumäärade analüüsi
tulemusi.
Eelnõus on muudetud toetuse maksmise põhimõtteid ning on mindud üle kulupõhisele toetuse
maksmisele. Kuna toetuse maksmise eelarve on piiratud, on kehtestatud igale taotlejale
maksimaalne toetuse summa, mida aasta jooksul on võimalik taotleda. Maksimaalse summa
arvutamise aluseks on loomaliigipõhised ühikumäärad. Tegelik väljamakstav toetuse summa
sõltub aretusühingu või jõudluskontrolli läbiviija poolt tehtud ning tõendatud kulutustest ja
taotlejale arvestatud maksimaalsest toetuse määrast. Samuti tuleb toetuse maksmisel arvestada
komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artiklit 27, mille kohaselt võib toetust anda kuni 100%
tõuraamatu pidamise kuludest ja kuni 70% jõudluskontrolli läbiviimise kuludest.
Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna loomakaitse ja
põllumajandusloomade aretuse büroo peaspetsialist Riho Kaselo (625 6289,
riho.kaselo@agri.ee). Juriidilise ekspertiisi on eelnõule teinud õigusosakonna nõunik Diana
Rammul (625 6259, diana.rammul@agri.ee). Keeleliselt on eelnõu toimetanud õigusosakonna
peaspetsialist Leeni Kohal (625 6165, leeni.kohal@agri.ee).

2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Määruse eelnõu koosneb 13 paragrahvist.
Eelnõu §-ga 1 sätestatakse määruse reguleerimisala, lähtudes maaelu ja põllumajandusturu
korraldamise seaduse § 11 lõike 1 sätetest. Nimetatud sätete kohaselt kehtestab maaeluminister
põllumajandusloomade aretustoetuse taotlejale ja tema kaudu riigiabi saavatele isikutele riigiabi
saamiseks esitatavad nõuded, abikõlblike kulude loetelu, toetuse määra ja suuruse arvutamise
ning riigiabi taotluse esitamise ja menetlemise korra. Uue sättena on toodud määruse
reguleerimisalasse ka abikõlblike kulude loetelu, mis seni oli esitatud kehtiva määruse
seletuskirjas.
Eelnõu § 2 lõikes 1 tehakse viide komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artiklile 27, mille
kohaselt on riigiabi ülemmäär 100% tõuraamatute koostamise ja pidamise halduskuludest ning
70% kolmanda isiku või tema nimel tehtavate selliste testide kuludest, millega määratakse karja
geneetiline kvaliteet või tootlikkus, välja arvatud karja omaniku poolt tehtavad kontrollid ning
rutiinne piima kvaliteedi kontroll.
Eelnõu § 2 lõikega 2 määratletakse lõplik riigiabi saaja. Toetust võivad taotleda aretusühingud
ja jõudluskontrolli läbiviijad. Nimetatud isikute aretustegevuse (tõuraamatu või aretusregistri
pidamine, jõudluskontrolli läbiviimine) kulude hüvitamise kaudu on lõplikuks riigiabi saajaks
põllumajandustootjad, kelle loomad on tõuraamatus või aretusregistris või kelle loomade suhtes
viiakse läbi jõudluskontrolli. Komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 6 lõike 2
rakendamiseks esitatakse eelnõus taotlejale kohustus pidada arvestust iga riigiabi saaja ja temale
osutatud teenuse kulu suuruse üle, kellele teenust osutatakse. „Euroopa Liidu suunised riigiabi
kohta põllumajandus- ja metsandussektoris ning maapiirkondades aastateks 2014−2020“ punkti
448 alusel antakse abi tõuraamatute loomiseks ja pidamiseks ning karja geneetilise kvaliteedi
või tootluse kindlaksmääramiseks kolmandate isikute tehtud või nende nimel tehtud testideks,
välja arvatud karja omaniku tehtavad kontrollid ja regulaarsed piima kvaliteedi kontrollid.
Lõplikuks riigiabi saajaks selle määruse mõistes ongi põllumajandustootja, kellele osutatakse
tõuraamatu või aretusregistri pidamise teenust või jõudluskontrolli läbiviimise või geneetilise
väärtuse hindamise teenust. Selleks ei ole määruse tähenduses mitte põllumajandusloomade
aretustoetust taotlev aretusühing või jõudluskontrolli läbiviija, vaid põllumajandustootja,
kellele aretusteenust osutatakse. Põllumajandustootja peab vastama komisjoni määruse (EL) nr
702/2014 artikli 1 punkti a alapunktis i sätestatud nõudele, mis näeb ette põllumajandusliku
esmatootmisega tegelemise kohustuse.
Eelnõu §-ga 3 täpsustatakse nõudeid toetuse taotlejale ja tema kaudu riigiabi saavatele
isikutele. Sarnaselt kehtiva põllumajandusministri 18. jaanuari 2005. a määrusega nr 6
“Põllumajandusloomade aretustoetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotlemise ja
taotluse menetlemise kord“ on aretusühingule või jõudluskontrolli läbiviijale toetuse taotlemise
eeltingimuseks põllumajandusloomade aretuse seaduse alusel väljastatud tegevusluba, mis on
antud vähemalt üks aasta enne toetuse taotluse esitamise tähtaja algust.
Tegevusloa vahepealne peatamine kuni ettekirjutuse täitmiseni ei ole takistuseks toetuse
taotluse esitamisele ja toetuse saamisele, kui tegevusloa peatamise otsus on kehtetuks
tunnistatud enne taotluste vastuvõtmise algust ning taotluse esitamise ajal on aretusühingul
kehtiv tegevusluba.
Aretustoetusel on ergutav mõju ja seda toetust võib anda üksnes nende kulude hüvitamiseks,
mis tehakse määruses nimetatud ajavahemikul (1. jaanuarist kuni 31. detsembrini). Komisjoni
määruse (EL) nr 702/2014 artikli 6 (ergutav mõju) lõike 2 rakendamiseks täpsustatakse, et
taotleja võib toetust taotleda üksnes nende riigiabisaajate kulude hüvitamiseks, kes on esitanud
toetuse taotlejale taotluse esitamise aastale eelnenud aasta 31. detsembriks komisjoni määruse
(EL) nr 702/2014 artikli 6 lõike 2 kohase abitaotluse. Võrreldes kehtiva määruse sättega on
ergutava mõju tagamiseks lisatud abitaotluse esitamise tähtpäev.
Lisaks sätestatakse uuesti komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 rakendamiseks nõuded, mis
piiravad riigiabi andmist raskustes ettevõtjale või ettevõtjale, kellel on täitmata korraldusi
ebaseadusliku või siseturuga kokkusobimatuks tunnustatud riigiabi tagasimaksmise kohta.
Riigiabi saajal ei või olla täitmata korraldust siseturuga kokkusobimatuks tunnistatud riigiabi
tagasimaksmise kohta. Riigiabi saaja ei või olla raskustes olev ettevõtja. Raskustes oleva

ettevõtja mõiste on sätestatud komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 2 punktis 14.
Komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 1 rakendamiseks sätestatakse, et riigiabi saaja võib
olla üksnes mikroettevõtja, väikese või keskmise suurusega ettevõtja.
Eelnõu §-s 4 on sätestatud abikõlblike kulude loetelu, mis on koostatud, järgides „Euroopa
Liidu suuniste riigiabi kohta põllumajandus- ja metsandussektoris ning maapiirkondades
aastateks 2014−2020“ punktides 448 ja 449 sätestatud rahastamiskõlblike kulude loetelu.
Loetelu koostamisel on arvestatud 2015. aastal Maaeluministeeriumi poolt Eesti Maaülikooli
majandus- ja sotsiaalinstituudist tellitud aretustoetuse ühikumäärade analüüsi tulemusi. Samuti
on loetelu kehtestamisel arvestatud põllumajandusloomadega tegelevate aretusorganisatsioonide
ettepanekuid.
Komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 7 lõike 2 kohaselt käibemaks ei ole abikõlblik,
välja arvatud juhul, kui see ei ole riigi käibemaksuõiguse alusel tagasi nõutav. Tööjõukulude
puhul kuuluvad abikõlblike kulude hulka ka sellelt arvestatud tulu- ja sotsiaalmaks, kohustuslik
kogumispension ning töötuskindlustusmaks. Väikeinventari puhul loetakse abikõlblikuks selle
kogumaksumus. Põhivahendite puhul loetakse abikõlblikuks tõuraamatu või aretusregistri
pidamise kulude hüvitamisel sellised põhivahendite haldamise kulud nagu amortisatsiooni- ja
rendikulu. Jõudluskontrolli läbiviimise või geneetilise väärtuse hindamise kulude hüvitamisel
loetakse abikõlblikuks ka põhivahendite soetamise ja haldamise kulu kontrollide ja testide
tegemiseks.
Sama paragrahvi lõike 1 punktis 10 ja lõike 2 punktis 11 kehtestatakse abikõlbliku üldkulu
maksimaalmäär 15% mõlema tegevuse puhul. Üldkulu suurus saadakse otseste kulude
kogusummat arvesse võttes. Üldkuluna käsitatakse selliseid kaudseid kulutusi, millel on seos
tõuraamatu pidamise või aretusregistri pidamisega ja selliseid kaudseid kulutusi, millel on seos
jõudluskontrolli või geneetilise väärtuse hindamisega. Üldkuludena seoses tõuraamatu või
aretusregistri pidamisega käsitatakse Eesti Maaülikooli poolt tehtud uuringu kohaselt selliseid
kulusid nagu tõuraamatu või aretusregistri pidamisega seoses olevate ühingu, assotsiatsiooni ja
muu organisatsiooni liikmemaks, näituse ja konkursi osalustasu, korralduskulud, litsentsitasu,
akrediteering, juhatuse liikme või nõukogu liikme tasu, sõidu- ja sidekulud ning ja
raamatupidamisteenuse kulu. Üldkuludena seoses jõudluskontrolli läbiviimise või geneetilise
väärtuse hindamisega käsitatakse Eesti Maaülikooli uuringu kohaselt selliseid kulusid nagu
jõudluskontrolli läbiviimise või geneetilise väärtuse hindamisega seoses oleva ühingu,
assotsiatsiooni ja muu organisatsiooni liikmemaksu, näituse ja konkursi osalustasu,
korralduskulud, litsentsitasu, akrediteeringu, juhatuse liikme või nõukogu liikme tasu, sõidu- ja
sidekulud ning raamatupidamisteenuse kulu.
Eelnõu §-s 5 kehtestatakse toetuse määr ja suurus. Sama paragrahvi lõigete 1 ja 3 kohaselt võib
taotlejale hüvitada tõuraamatu ja aretusregistri pidamise kulusid kuni 100% ulatuses ning
jõudluskontrolli ja geneetilise hindamise kulusid kuni 70% ulatuses, ületamata seejuures
aretusühingule või jõudluskontrolli läbiviijale lõigete 2 ja 4−7 kohaselt arvutatud toetuse
maksimaalset suurust. Võrreldes kehtiva määrusega on kehtestatud ühikumäärad vaid toetust
taotlevale aretusühingule või jõudluskontrolli läbiviijale maksimaalse väljamakstava
toetussumma arvutamiseks. Võrreldes kehtiva määrusega on muudetud sigade jõudluskontrolli
ühikumäära ning uueks ühikumääraks on kehtestatud 218,49 eurot. Muudatus tuleneb
riigieelarve seadusega sigade aretustoetuseks lisatud sihtotstarbelisest 2 miljoni suurusest
toetusest, millega suurendati põllumajandusloomade aretustoetuse kogusummat 2 miljonilt
eurolt 4-le miljonile eurole. Toetuse maksimaalne suurus taotleja kohta saadakse loomaliigi
kohta kehtestatud ühikumäärade korrutamisel loomade arvuga sarnaselt eelnimetatud kehtiva
määrusega.
Taotlusel esitatud loomade arvu vastavust tegelikkusele kontrollib Veterinaar- ja Toiduamet.
Kui kontrolli tulemusel selgub, et loomade arv erineb taotlusel märgitust, siis võetakse toetuse
maksimaalse suuruse arvutamisel aluseks tegelik tõuraamatusse või aretusregistrisse kantud
loomade arv ning jõudluskontrollis või jõudluskatsetes osalenud loomade arv.
Eelnõu §-s 6 sätestatakse nõuded toetuse taotlemisele. Võrreldes kehtiva määrusega tuuakse
taotluse esitamise tähtaeg senisest varasemaks ning muudetakse ka taotlusel esitatavate andmete
loendit. Lõike 1 kohaselt esitab toetuse taotleja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni
Ametile (edaspidi PRIA) määruse lisas 1 toodud vormi kohase taotluse. Taotleja esitab taotluses

tõuraamatusse või aretusregistrisse kantud loomade arvu eelmise aasta 1. detsembri seisuga
kõigi põllumajandusloomade puhul, välja arvatud hobuslaste puhul, kelle kohta esitatakse
sündinud varssade arv. Lisaks esitab taotleja andmed jõudluskontrollis osalevate
põllumajandusloomade kohta, välja arvatud hobuslaste puhul, kelle kohta esitatakse
jõudluskatsetel osalenud noorhobuste arv. Eelnõu kohaselt näidatakse taotluses eraldi
kavandatavad § 4 kohased abikõlblikud kulud tõuraamatu või aretusregistri pidamise kulude
ning jõudluskontrolli läbiviimise või geneetilise väärtuse hindamise kulude hüvitamiseks.
Selleks, et juba taotlemise ajal oleks võimalik hinnata, kas jõudluskontrolli läbiviimise või
geneetilise väärtuse hindamise kulude hüvitamiseks toetuse taotlemisel järgitakse § 5 lõikes 3
sätestatud maksimaalse toetusmäära põhimõtet, mille kohaselt ei tohi toetussumma olla suurem
kui 70% tehtud tegevuste kuludest, tuleb taotluses ära näidata ka toetuse kasutamise aastale
kavandatud jõudluskontrolli läbiviimise või geneetilise väärtuse hindamise kavandatav
kogukulu.
Komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 9 (läbipaistvuse põhimõte) rakendamiseks tuleb
taotlusel esitada nimekiri lõplikest riigiabisaajatest, kellele antav riigiabi summa ületab 60 000
eurot. Nimetatud teave tuleb Eestil avaldada artikli 9 lõike 2 punkti c kohaselt. Sama määruse
artikli 6 (ergutav mõju) rakendamiseks kinnitab taotleja taotlusel, et on saanud asjakohased
abitaotlused lõplikelt riigiabi saajatelt taotluse esitamise aastale eelnenud aasta 31. detsembriks.
Eelnõu § 7 sätestab taotluste läbivaatamise ja toetuse määramise korra. Võrreldes kehtiva
määrusega on selgemalt sõnastatud, kuidas PRIA ning Veterinaar- ja Toiduameti (edaspidi
VTA) kontrollivad taotleja esitatud andmeid. Enne taotluse rahuldamist on PRIA-l koostöös
VTA-ga kohustus kontrollida taotluses esitatud andmete õigsust. Lõikes 2 on selgemalt
sõnastatud, kuidas toimub kontrolliks vajalike andmete edastamine PRIA ja VTA vahel.
Lõikes 3 on sätestatud toetuse määramise või rahuldamata jätmise otsuse tegemise tähtajaks 30
tööpäeva. Nimetatud tähtaeg on maksimaalne taotluse menetlemiseks ette nähtud päevade arv
ning kui PRIA töökoormus seda võimaldab, siis menetletakse esitatud taotlused sellest lühema
aja jooksul.
Lõike 4 kohaselt jäetakse taotlus rahuldamata, kui on kindlaks tehtud maaelu ja
põllumajandusturu korraldamise seaduse §-s 14 sätestatud alused, näiteks kui on esitatud
teadlikult valeandmeid või kui taotleja ei vasta toetuse saamiseks sätestatud nõuetele.
Eelnõu § 8 kohaselt esitatakse toetuse väljamaksmiseks lisas 2 sätestatud vormi kohane
maksetaotlus. Maksetaotlusega koos ei pea esitama eraldi tegevuste elluviimist tõendavaid
kuludokumente nagu maksekorraldused, arved ja lepingud.
Lisas 2 toodud maksetaotluse vormil esitatakse eraldi teave nii otseste kulude kui ka üldkulude
kohta. Selline andmete edastamine annab PRIA-le võimaluse paremini hinnata seda, kas
maksekorraldusel esitatud teave on kooskõlas eelnõu §-s 4 kehtestatud abikõlblike kulude
loetelu käsitlevate sätetega ning §-s 5 toetuse määra ja suurust käsitlevate sätetega.
Lõikes 2 sätestatakse maksetaotluse esitamise tähtajad. Arvestades maksetaotluste
läbivaatamisele ja muudele sellega seonduvatele toimingutele kuluvat aega, on otstarbekas
sätestada maksetaotluse esitamise sageduseks mitte tihedamini kui üks kord kvartalis. Kuna
abikõlblikke kulutusi on lubatud teha kuni kalendriaasta lõpuni, siis on lõikes 2 jäetud võimalus
esitada viimane maksetaotlus hiljemalt toetuse kasutamise aastale järgneva aasta 15. jaanuariks.
Eelnõu §-s 9 sätestatakse taotlejale makstava toetuse arvutamise põhimõtted. Lõike 1 kohaselt
arvutatakse toetus riigiabi ülemmäära (tõuraamatu ja aretusregistri pidamise puhul kuni 100%,
jõudluskontrolli läbiviimise ja geneetilise väärtuse määramise puhul kuni 70%), riigieelarvest
eraldatud vahendite suurust ning §-s 5 sätestatud kriteeriume ja maksetaotluses esitatud
abikõlblikke kulusid arvestades. Lõike 2 kohaselt vähendatakse toetust, kui maksetaotlus
sisaldab eelnõu §-s 4 nimetamata kulusid ehk mitteabikõlblikke kulusid.
Eelnõu §-s 10 kehtestatakse toetuse väljamaksmise tähtajaks 30 tööpäeva ning juhud, millal
jäetakse toetus välja maksmata.
Eelnõu §-s 11 sätestatakse toetuse saaja kohustused. Et tagada kooskõla eelnõu §-s 4 sätestatud
abikõlblike kuludega, peab toetuse saaja punkti 1 kohaselt eristama oma raamatupidamises
toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest
kulu- ja maksedokumentidest.

Kuna komisjoni määruse (EL) 702/2014 artikli 9 punkti 2 c kohaselt peab iga liikmesriik
avaldama info iga üksikabi kohta, mis ületab põllumajandusliku esmatootmisega tegelevate
abisaajate puhul 60 000 eurot, siis peab toetuse saaja punkti 2 kohaselt pidama arvestust iga
riigiabi saaja ja saadud toetuse summa üle arvestust. Toetuse taotleja edastab nimetatud teabe
PRIA-le koos toetuse taotlusega lisas 1 esitatud taotluse vormil.
Punktis 3 sätestatakse toetuse saajale kohustus säilitada toetatava tegevusega seotud dokumente
vähemalt kümme aastat alates toetuse väljamaksmisest.
Eelnõu §-s 12 sätestatakse, et kui on tuvastatud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise
seaduse §-s 42 sätestatud alused (on esitatud valeandmeid, abi andmine ei ole kooskõlas
väljamaksmise nõuetega), nõutakse toetus tagasi ja kantakse tagasi riigieelarve tuludesse.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 702/2014.
4. Määruse mõjud
Määrusel on majanduslik mõju. Sihtgrupp on põllumajandustootjad. Toetuse abil kaetakse
põllumajandusloomade tõuraamatu ja aretusregistri pidamise kulud ning jõudluskontrolli
läbiviimise ja geneetilise väärtuse hindamise kulud, millel on kokkuvõttes positiivne mõju
tõuaretusele. Eesmärk on leida paremate geenikombinatsioonidega loomi ja kasutada neid
aretuses, et suurendada karja tootlikkust ja parandada karja vastupidavust, mis kokkuvõttes
tagab loomakasvatuse majandusliku tasuvuse.
Kuna määruse mõju ei ole oluline, siis ei ole vaja koostada Vabariigi Valitsuse 22. detsembri
2011. a määruse nr 180 „Hea õigusloome ja normitehnika eeskiri” § 65 lõike 2 kohast mõjude
analüüsi aruannet.
5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse rakendamise
eeldatavad tulud
Määruse rakendamine ei too endaga kaasa lisategevusi ega kulutusi riigieelarve vahenditest.
Samuti ei kaasne määruse rakendamisega tulusid. Kogu aretustoetuse maht 2017. aastal on
planeeritud 4 miljonit eurot.
6. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.
7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
Eelnõu esitati õigusaktide eelnõude elektroonilise kooskõlastamise infosüsteemi EIS kaudu
kooskõlastamiseks Rahandusministeeriumile ning arvamuse avaldamiseks tegevusluba
omavatele aretusühingutele ja jõudluskontrolli läbiviijatele. Veterinaar- ja Toiduametile ja
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile. Kuna Rahandusministeerium ei ole
Vabariigi Valitsuse 13. jaanuari 2011. a määruse nr 10 „Vabariigi Valitsuse reglement” § 7
lõike 4 kohaselt ettenähtud tähtajaks eelnõu kooskõlastanud ega jätnud seda põhjendatult
kooskõlastamata, loetakse eelnõu nimetatud määruse § 7 lõike 4 kohaselt kooskõlastatuks.
Veterinaar- ja Toiduameti märkustega on arvestatud ja need on esitatud seletuskirja juurde
kuuluvas lisas. Huvigruppidest esitas märkused Eesti Tõuloomakasvatuse Liit, kelle märkused
koos Maaeluministeeriumi seisukohaga on esitatud seletuskirja juurde kuuluvas lisas.
Määruse eelnõu väljatöötamise käigus toimusid kaasamisüritused kahel korral: 30. Septembril
ja 1. Novembril 2016. aastal. Mõlemale kokkusaamisele olid kutsutud kõik tegevusluba
omavate aretusühingute esindajad ning Veterinaar- ja Toiduameti ja Põllumajanduse Registrite
ja Informatsiooni Ameti ametnikud. Kohtumiste käigus esitatud ettepanekuid on arvesse võetud
lähtudes komisjoni määrusega (EÜ) nr 702/2014 etteantud riigiabi andmise reeglitest.
(allkirjastatud digitaalselt)
Illar Lemetti
Kantsler

„Põllumajandusloomade aretustoetuse saamiseks esitatavad
nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord”
määruse eelnõu seletuskirja
lisa 1
„Põllumajandusloomade aretustoetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse
taotlemise ja taotluse menetlemise kord” määruse eelnõu kohta tehtud märkuste ja
ettepanekute tabel
Elektroonilise kooskõlastamise infosüsteemi (EIS) kaudu ei laekunud märkusi. Samal ajal
saabusid märkused E-kirjadena.
Märkuse
või Märkused ja ettepanekud
ettepaneku tegija
VeterinaarToiduamet

Maaeluministeeriumi
seisukoht

ja Ettepanek § 5 lõike 5 sõnastuse Arvestatud.
muutmiseks: Lõike tekst on liiga pikk Seletuskirja ja määruse teksti
ning arusaamatu. Parema loetavuse ja on vastavalt täiendatud.
arusaamise tagamiseks ettepanek muuta
lõike sõnastust järgmiselt:
(5)
Hobuslaste
jõudluskontrolli
läbiviimise või geneetilise väärtuse
hindamise kulude hüvitamiseks ühele
taotlejale antava toetuse maksimaalse
suuruse arvutamisel arvestatakse
taotluse esitamise aastale eelnenud aasta
jooksul Eestis läbi viidud jõudluskatsel
osalenud 2–6-aastaste hobuslaste arvu
ning lõike 4 punktides 5 ja 6 sätestatud
asjakohast ühikumäära.
Toetuse
arvestuse
aluseks
oleva
jõudluskatse andmed peavad olema
kantud Veterinaar- ja Toiduameti poolt
antud
tegevusloaga
aretusühingu
peetavasse elektroonilisse tõuraamatusse
ning
iga looma puhul võetakse arvesse üksnes
ühel jõudluskontrolli korra kohaselt
läbiviidud jõudluskatsel osalemine.
Lisa 1 Taotlus põllumajandusloomade Arvestatud.
aretustoetuse saamiseks.
Seletuskirja ja määruse teksti
Taotlen toetust järgmiste andmete alusel. on vastavalt täiendatud.
Põllumajandusloomade arv § 5 kohaselt
(taotluse esitamise aastale eelnenud aasta
1. detsembri seisuga, v.a hobuslaste
puhul). Tabelis on täpsustatud loomade
arvu seis va hobustel. Kui eelnevalt on
viidatud §-le 5, kas siis on eraldi vaja
välja tuua teiste loomaliikide kuupäev, kui
hobuste puhul seda kusagil taotluses
täpsustatud ei ole.

Lisa 2 Maksetaotlus põllumajandusloomade aretustoetuse saamiseks.
Tõuraamatu või aretusregistri pidamiseks
väljamakstav summa kokku – kas selle
peab ka taotleja ise määrama või
määratakse see pärast kulude hindamist?
Kas see ei peaks olema „Taotletav summa
kokku“? Kui selle määrab PRIA siis peaks
see ka olema märgitud.
Eesti
Aluseks tuleks võtta mitte 2016. a, vaid
Tõuloomakasvatuse 2013. aasta ühikumäärad, kuid suurendada
Liit
piimaveiste
tõuraamatu
pidamise
ühikumäära 15% võrra, kuna lehmade arv
on vähenenud. Lisada piimaveiste
jõudluskontrolli ühikumäär üks euro.
Seakasvatuses
soovitasime
kompromissina rakendada 2014. a
ühikumäärasid

Arvestatud.
Seletuskirja ja määruse teksti
on vastavalt täiendatud.

Arvestatud osaliselt.
Aluseks on võetud sigade
2013 a. ühikumäärad, millele
on lisatud sihtotstarbeliselt
riigikogu
lisaeelarvega
sigade
aretustoetuseks
määratud 2 miljonit eurot.
Teiste loomaliikide osas on
jäänud maksimaalse toetuse
summaks
ühele
aretusühingule
vastavalt
2017 aasta eelarvele 2016
aasta
tase.
Teistele
aretusühingutele puuduvad
lisavahendid
toetuse
tõstmiseks.

