SELETUSKIRI
maaeluministri määruse „2017. aastal toetatavad „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi
rakenduskava 2014–2020” meetmed ja tegevuste liigid” eelnõu juurde
1. Sissejuhatus
Maaeluministri määrus „2017. aastal toetatavad „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi
rakenduskava 2014–2020” meetmed ja tegevuste liigid” kehtestatakse kalandusturu
korraldamise seaduse § 5 lõike 1 alusel ja arvestades 2017. aasta riigieelarve seaduse § 1 osa 6
jao 8 liigi 40 kontodel 45 ja 5 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (edaspidi EMKF)
toetusteks määratud rahalisi vahendeid ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) 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 19 lõike 1 alusel heaks kiidetud „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskavaga
2014–2020” (edaspidi rakenduskava).
Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Maaeluministeeriumi kalamajandusosakonna kalanduse
arengu büroo nõunik Merle Vesiloo (tel 625 6240, merle.vesiloo@agri.ee), juriidilise ekspertiisi
eelnõule tegi õigusosakonna peaspetsialist Gregori Palm (tel 652 6206, gregori.palm@agri.ee)
ja eelnõu keeletoimetuse tegi sama osakonna peaspetsialist Laura Ojava (tel 625 6523,
laura.ojava@agri.ee).
Määruse eelnõu eesmärk on kehtestada rakenduskava 8. peatükis toodud EMKFi toetused
2017. aastaks.
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
1. jaanuaril 2015. a jõustunud kalandusturu korraldamise seaduse § 5 lõike 1 kohaselt võib
valdkonna eest vastutav minister määrusega kehtestada rakenduskava meetmete ja tegevuste
liigid, mida 2017. aastal rakenduskava alusel ja korras toetatakse. Kalandusturu korraldamise
seaduse § 5 lõike 2 kohaselt otsustab valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga EMKFi
toetusteks ettenähtud vahendite jaotuse meetmete ja vajaduse korral tegevuste kaupa. Valdkonna
eest vastutav minister teeb seda, arvestades 2017. aasta riigieelarve seaduse § 1 osa 6 jao 8
liigi 40 kontodel 45 ja 5 toetusteks määratud rahalisi vahendeid ning nõukogu määruse (EÜ) nr
508/2014 artikli 19 lõike 1 alusel heaks kiidetud rakenduskava.
2017. aastal antakse rakenduskava alusel toetusi järgmiste EMKFi meetmete raames:
1) rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus;
2) tootmis- ja turustamiskavade toetus;
3) kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus;
4) „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” tehnilise abi toetus;
5) kalapüügitoodete ladustamisabi;
6) kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügivesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus;
7) kalapüügi innovatsioonitoetus;
8) vesiviljeluse innovatsioonitoetus.
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Meetme „Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus” täpsemad tingimused on
sätestatud maaeluministri 29. septembri 2016. a määruses nr 56 „Rannapüügilaeva
energiatõhususe parendamise toetus”.
Meetme „Tootmis- ja turustamiskavade toetus” täpsemad tingimused on sätestatud
maaeluministri 21. märtsi 2016. a määruses nr 18 „Tootmis- ja turustamiskavade toetus”.
Meetme „Kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus” täpsemad tingimused on sätestatud
maaeluministri 12. veebruari 2016. a määruses nr 7 „Kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus”.
Meetme „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” tehnilise abi toetus”
täpsemad tingimused on sätestatud maaeluministri 8. septembri 2015. a määruses nr 2
„„Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” tehnilise abi toetus“.
Meetme „Kalapüügitoodete ladustamisabi” täpsemad tingimused on sätestatud maaeluministri
25. novembri 2015. a määruses nr 20 „Kalapüügitoodete ladustamisabi”.
Meetme „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja
vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus” täpsemad tingimused on sätestatud
maaeluministri 5. veebruari 2016. a määruses nr 5 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute
turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate
toetus”.
Meetme „Kalapüügi innovatsioonitoetus” täpsemad tingimused on sätestatud maaeluministri
20. detsembri 2016. a määruses nr 70 „Kalapüügi innovatsioonitoetus”.
Meetme „Vesiviljeluse innovatsioonitoetus” täpsemad tingimused on sätestatud maaeluministri
20. detsembri 2016. a määruses nr 71 „Vesiviljeluse innovatsioonitoetus”.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on välja töötatud kooskõlas nõukogu määrusega (EÜ) nr 508/2014 Euroopa Merendusja 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
Määruse jõustumisel saavad taotlejad teada, milliseid toetusi EMKFist 2017. aastal veel
antakse.
Lähtudes rakenduskavas nimetatud meetmetest ja tegevustest, kehtestab maaeluminister igaks
eelarveaastaks toetatavate meetmete ja tegevuste liigid ning otsustab oma käskkirjaga EMKFi
toetusteks ettenähtud vahendite jaotuse, et tagada EMKFi toetuste tõhus ja otstarbekohane
kasutamine. Prioriteetidevaheline rahajaotus on esitatud rakenduskavas. EMKFi toetuse
taotlemise õigust ei teki, kui asjakohase meetme või tegevuse toetamist ei ole eelarveaastal ette
nähtud.
Määruse eelnõus loetletud meetmete täpsem mõju on kirjeldatud vastavate meetmete määrustes.
5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse
rakendamise eeldatavad tulud
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Määruse rakendamiseks vajalikud kulutused on ette nähtud 2017. aasta riigieelarve § 1 osa 6
jao 8 liigi 40 kontodel 45 ja 5. Maaeluminister otsustab käskkirjaga igaks eelarveaastaks
EMKFi toetusteks ettenähtud vahendite jaotuse meetmete ja tegevuste kaupa.
Meetme „Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus” raames antavat toetust
rahastatakse 50% ulatuses Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist ning 50% ulatuses Eesti
Vabariigi riigieelarvest.
Meetme „Tootmis- ja turustamiskavade toetus” raames antavat toetust rahastatakse 75%
ulatuses Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist ning 25% ulatuses Eesti Vabariigi
riigieelarvest.
Meetme „Kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus” raames antavat toetust rahastatakse 90%
ulatuses Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist ning 10% ulatuses Eesti Vabariigi riigieelarvest
(tegevusteliigid a–d, f ja l) ning 70% ulatuses Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist ning 30%
ulatuses Eesti Vabariigi riigieelarvest (tegevusliik e).
Meetme „„Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” tehnilise abi
toetus” raames antavat toetust rahastatakse 75% ulatuses Euroopa Merendus- ja
Kalandusfondist ning 25% ulatuses Eesti Vabariigi riigieelarvest.
Meetme „Kalapüügitoodete ladustamisabi” raames antavat toetust rahastatakse 100% ulatuses
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist.
Meetme „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja
vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus” raames antavat toetust rahastatakse
75% ulatuses Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist ning 25% ulatuses Eesti Vabariigi
riigieelarvest.
Meetme „Kalapüügi innovatsioonitoetus” raames antavat toetust rahastatakse 75% ulatuses
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist ning 25% ulatuses Eesti Vabariigi riigieelarvest.
Meetme „Vesiviljeluse innovatsioonitoetus” raames antavat toetust rahastatakse 75% ulatuses
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist ning 25% ulatuses Eesti Vabariigi riigieelarvest.
6. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.
7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
Eelnõu
esitati
kooskõlastamiseks
Keskkonnaministeeriumile,
Kommunikatsiooniministeeriumile ning Rahandusministeeriumile.
(allkirjastatud digitaalselt)
Illar Lemetti
Kantsler
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