SELETUSKIRI
maaeluministri määruse „Tootjarühma tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise
täpsem kord” eelnõu juurde
1. Sissejuhatus
Maaeluministri määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise
seaduse (edaspidi ELÜPS) § 86 lõike 9, § 87 lõike 7 ja § 88 lõike 5 alusel.
2014. aasta 1. jaanuaril algas uus Euroopa Liidu (edaspidi EL) programmiperiood 2014–2020,
milles on Eestil EL-i liikmesriigina võimalik osaleda ühenduse maaelupoliitikas ja saada osa
EL-i maaelu arengu toetuste eelarvest.
Tootjarühmade tunnustamine on menetlus, mille käigus hinnatakse tootjarühma vastavust
ELÜPSi ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele. Tootjarühmade tunnustamise vajadus
tuleneb 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) (edaspidi
määrus 1305/2013) artikli 27 lõikest 2, mille kohaselt on maaelu arengu toetust tootjarühmade
loomiseks võimalik anda ainult liikmesriigi pädeva asutuse poolt tunnustatud tootjarühmadele.
Määruse eelnõu ja seletuskirja koostas Maaeluministeeriumi kaubanduse ja
põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna peaspetsialist Kaie Laaneväli (625 6292,
kaie.laanevali@agri.ee). Juriidilise ekspertiisi määruse eelnõule tegi Maaeluministeeriumi
õigusosakonna nõunik Marion Saarna (625 6539, marion.saarna@agri.ee). Keeleliselt
toimetasid eelnõu Maaeluministeeriumi õigusosakonna peaspetsialistid Leeni Kohal (625 6165,
leeni.kohal@agri.ee) ja Laura Ojava (625 6523, laura.ojava@agri.ee).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Maaeluministri 20. aprilli 2015. a määruse nr 36 „Tootjarühma tunnustamise taotlemise ja
taotluse menetlemise täpsem kord” rakendamisel on ilmnenud vajadus seda täpsustada, et
tagada määruse eesmärgipärasus ning ühene tõlgendatavus. Arvestades määruse
muudatusettepanekute hulga ning nende sisuga, otsustati määrus kehtestada terviktekstina. Uue
määrusega muudetakse tunnustamise taotlemine taotlejale lihtsamaks, samuti muudetakse
tunnustatud tootjarühmale lihtsamaks tunnustamise nõuetele vastavuse tõendamine.
Määruse jõustumisega tunnistatakse kehtetuks maaeluministri 20. aprilli 2015. a määrus nr 36
„Tootjarühma tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord”.
Määruse eelnõu eesmärgiks on kehtestada programmiperioodil 2014–2020 täpsemad nõuded
tunnustamist taotleva ja tunnustatud põllumajandus- ja metsandussektori tootjarühma, tema
liikme, põllumajandussektori tootjarühma liikmete ühise põhitoote tootmise, töötlemise ja
ühiselt turustamise eeskirja (edaspidi tootmiseeskiri) ning metsandussektori tootjarühma
liikmete metsaraie tegemise ja uue metsa istutamise eeskirja (edaspidi metsaraiete ja istutamise eeskiri) kohta ning tootjarühma tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise
täpsem kord.
Määruse eelnõu koosneb 15 paragrahvist.
Eelnõu §-s 1 kehtestatakse määruse reguleerimisala.

Määrusega kehtestatakse täpsemad nõuded tunnustamist taotleva ja tunnustatud põllumajandusja metsandussektori tootjarühma ning tema liikme kohta. Nõuded kehtestatakse tootjarühma
müügitulu, liikme, äriplaani ning põllumajandussektori tootjarühma puhul tootmiseeskirja kohta
või metsandussektori tootjarühma puhul metsaraiete ja -istutamise eeskirja kohta. Lisaks
kehtestatakse määrusega tunnustamise taotlemise, taotluse menetlemise ning tunnustamise
nõuetele vastavuse kontrollimise kord.
Eelnõu §-s 2 on sätestatud nõuded, millele tootjarühm peab vastama, et tunnustamist taotleda.
Eelnõu § 2 lõike 1 kohaselt võib tunnustamist taotleda määramata tähtajaks asutatud
tulundusühistu või mittetulundusühing, kes turustab ühiselt põllumajandussektoris
põllumajandustootjate ja metsandussektoris erametsaomanike toodangut. Kui tulundusühistu
või mittetulundusühingu põhikirjaga ei ole ette nähtud tähtaega, loetakse, et see on asutatud
määramata tähtajaks. Tootjarühma tunnustamist ei saa taotleda tulundusühistu või
mittetulundusühing, kes on tunnustatud ELÜPSi § 38 alusel tootjaorganisatsioonina. Piirang on
kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 27 lõike 5
alusel.
Eelnõu § 2 lõige 2 sätestab mittetulundusühingute seaduse alusel tegutseva tootjarühma
liikmete nimekirja pidamise nõuded.
Mittetulundusühingu juhatus peab tootjarühma liikmete nimekirja, kuhu kantakse:
1) liikme nimi, isiku- või registrikood, isikukoodi puudumisel sünnipäev, -kuu ja -aasta;
2) tasutud liikmemaksu suurus ja tasumise aeg, kui mittetulundusühingu põhikirjas on
liikmemaks ette nähtud;
3) liikmeks vastuvõtmise, tootjarühmast väljaastumise või väljaarvamise kuupäev.
Eelnõu § 2 lõige 3 kohustab tulundusühistuseaduse alusel tegutseva tulundusühistu juhatust
pidama nimetatud seaduse § 15 lõike 1 kohast ühistu liikmete nimekirja, kuhu kantakse:
1) liikme elu- või asukoht, isiku- või registrikood, Eesti isikukoodi puhumisel sünnipäev, -kuu
ja -aasta;
2) liikme osamaksu suurus;
3) tasutud osamaksu suurus ja tasumise aeg;
4) andmed osamaksu tagastamise ja liikmesuse üleandmise kohta;
5) liikmeks vastuvõtmise, ühistust väljaastumise või väljaarvamise kuupäev.
Eelnõu § 2 lõike 4 kohaselt peab tunnustamist taotlev tootjarühm esitama äriplaani, mis on
koostatud lisas toodud äriplaanile esitatud nõuete põhjal. Lisas on esitatud küsimused ja
selgitused, millest taotleja peab äriplaani koostamisel juhinduma. Äriplaan tuleb koostada
tunnustamise taotlemise aastaks ja taotlemise aastale järgnevaks neljaks aastaks. Äriplaani
koostamine annab hea ülevaate tootjarühma tegevuse potentsiaalist ning võimaldab kavandada
tegevusi, mis aitavad leida lahendusi võimalikele probleemidele ja tulevikus avanevatele
võimalustele. Nõude eesmärk on tagada, et tunnustamist taotlevad tootjarühmad on kavandanud
konkreetsed, põhjendatud ning asjakohased tegevused tootjarühma arendamiseks.
Eelnõu § 3 sätestab täpsemad nõuded, millele tunnustamist taotlev põllumajandussektori
tootjarühm peab vastama.
Eelnõu § 3 lõike 1 kohaselt peab tunnustamist taotlev põllumajandussektori tootjarühm lisaks
eelnõu §-s 2 ja ELÜPSi §-s 86 sätestatud nõuetele vastama täpsematele nõuetele.
ELÜPSi §-s 86 on tunnustamist taotleva ja tunnustatud põllumajandussektori tootjarühmale
sätestatud järgmised nõuded:
1) tootjarühm turustab ühiselt oma liikmete või liikmeks olevate tootjarühmade liikmete
toodetud põllumajandustooteid ja nende töötlemisel saadud tooteid;

2) tootjarühm määrab põllumajandustooted ja nende töötlemisel saadud tooted, mille ühiselt
turustamisega ta peamiselt tegeleb;
3) tootjarühmal on vähemalt viis liiget, kes on põllumajandussektori tunnustatud tootjarühmad
või põllumajandusega tegelevad ettevõtjad, kes toodavad tootjarühma põhitoodet ja
turustavad seda tootjarühma kaudu ja kes ole omavahel ega tootjarühmaga seotud ettevõtjad
konkurentsiseaduse tähenduses;
4) tootjarühma liikmetest vähemalt 80 protsenti on tootjarühma põhitoodet tootvad ja
turustavad põllumajandusega tegelevad ettevõtjad või neid koondavad tootjarühmad, välja
arvatud põllumajandusloomade aretuse seaduse § 6 lõike 3 kohase aretusühingu puhul, kelle
liikmetest vähemalt 10 protsenti peavad tegelema tootjarühma põhitooteks oleva
aretuslooma kasvatamise ja müügiga;
5) tootjarühma liikmete hulka ei või kuuluda isikud, kes on kuulunud viimase kolme aasta
jooksul mõnda muusse kõnealuse tootjarühma põhitootega sarnase põhitootega tunnustatud
tootjarühma, ning selliste liikmete arv, kes on kuulunud rohkem kui kolm aastat tagasi
mõnda muusse eelnimetatud tootjarühma, ei või ületada 20 protsenti;
6) tootjarühm järgib liikmete võrdse kohtlemise põhimõtet;
7) tootjarühmal on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 27 lõike
2 kohaselt tootjarühma tunnustamise aluseks olev äriplaan tootjarühma põhitoote tootmise,
töötlemise ja ühiselt turustamise ning tootjarühma arengu kavandamiseks ning liikmetele
ühine eeskiri tootjarühma põhitoote tootmiseks, töötlemiseks ja ühiselt turustamiseks ning
selle eeskirja vastuvõtmise ja muutmise kord;
8) tunnustatud tootjarühm teavitab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametit
(edaspidi PRIA) kirjalikult oma liikmeskonna muutumisest ning põhikirja või tunnustamise
aluseks olevate muude dokumentide ja andmete muutumisest.
Eelnõu § 3 lõige 1 punkt 1 sätestab, et olenemata tunnustamist taotleva põllumajandussektoris
tegutseva tootjarühma liikmete koguarvust peab tootjarühmal olema vähemalt viis liiget, kellel
puudub võimalus oluliselt mõjutada üksteise juhtorganite koosseisu, hääletamist või otsustamist
või kasutada või käsutada teise ettevõtja kogu vara või olulist osa sellest. Need viis liiget
peavad olema põllumajanduse valdkonnas tegutsevad füüsilisest isikust ettevõtjad või
äriühingud, kelle taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta müügitulu omatoodetud
põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügist oli üle 4000 euro ning
moodustas vähemalt poole kogu ettevõtja müügitulust.
Tootjarühma liikmed peavad saama müügitulu tootjarühma põhitoote müügist ning põhitoodet
tootjarühma kaudu turustama, kuid kui tegemist on uue tootjarühmaga või kui tootjarühma
sõltumatu liige on tootjarühma uus liige ning erinevatel põhjustel ei ole põhitoodet tootjarühma
kaudu turustanud, peab tootjarühm ette nägema meetmed, mis kohustavad tootjarühma liiget
tootjarühma põhitoodet tootma ning seda tootjarühma kaudu turustama.
Tootjarühma liige võib olla ka põllumajandussektori tunnustatud tootjarühm, kes on
tunnustatud ELÜPSi § 88 alusel, või enne 2015. aasta 1. jaanuari kehtinud ELÜPSi § 79 alusel
tunnustatud tootjarühm, kes on viinud oma tegevuse vastavusse käesolevas seaduses ja selle
alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetega.
Nimetatud nõude eesmärgiks on tagada, et tootjarühma liikmed on põllumajandustootjad ning
müügitulu arvestataks nendelt toodetelt, mis on põllumajandustootja enda toodetud, mitte
teistelt tootjatelt edasimüügi eesmärgil ostetud. Selle nõudega tagatakse tootjarühmale
elujõuline liikmeskond, kelle põhiline sissetulek pärineb põllumajandusest ning kes tagavad
tootjarühma jätkusuutlikkuse.
PRIA kontrollib tootjarühma liikmete omatoodetud põllumajandustoodete müügitulu või nende
töötlemisel saadud toodete müügitulu tootjarühma või tema valitseva mõju all oleva äriühingu
või liikmete majandusaasta aruannete ning taotluses esitatud andmete põhjal.

Konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 kohaselt on valitsev mõju võimalus ühe või mitme ettevõtja
poolt ühiselt või ühe või mitme füüsilise isiku poolt ühiselt teise ettevõtja aktsiate või osade
omamise kaudu, tehingu või põhikirja alusel või muul viisil otseselt või kaudselt mõjutada teist
ettevõtjat, mis võib seisneda õiguses:
1) oluliselt mõjutada teise ettevõtja juhtorganite koosseisu, hääletamist või otsuseid või
2) kasutada või käsutada teise ettevõtja kogu vara või olulist osa sellest.
Eelnõu § 3 lõike 1 punktid 2 ja 3 sätestavad, et taotluse esitamisele vahetult eelnenud
majandusaastal pidi tootjarühma või tema valitseva mõju all oleva äriühingu minimaalne
müügitulu kas koos või eraldi olema vähemalt 35 000 eurot. Minimaalse müügitulu
kehtestamise eesmärk on tagada, et tunnustatakse vaid elujõulisi tootjarühmasid. Arvestatava
müügitulu omamine näitab tootjarühma jätkusuutlikkust. Kuna piima- ja teraviljasektoris on
ühistegevus rohkem arenenud, ühistud ja ettevõtjad suuremad ning ka müügitulud üldjuhul
suuremad, siis selleks, et müügitulu alampiiri kehtestamine täidaks oma eesmärki, on nendele
sektoritele kehtestatud kõrgem, vähemalt 350 000 euro suurune müügitulu nõue.
Kui seadusega ettenähtud juhul võib tootjarühma või tema valitseva mõju all oleva äriühingu
majandusaasta olla pikem kui 12 kuud, näiteks kui tegemist on uue tootjarühmaga, peab
tootjarühma liikmete müügitulu taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal
omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügist olema kokku
35 000 eurot, piima- ja teravilja- või õliseemnete sektoris 350 000 eurot.
Näiteks: tunnustamist taotleb tootjarühm A. Tootjarühmal A on 7 liiget ning tootjarühm on
loodud 6 kuud tagasi. Tootjarühma põhitoode on toorpiim. Tootjarühm A on äriregistrile
esitanud majandusaasta aruande, mille kohaselt on tootjarühma müügitulu 100 000 eurot.
Määruse kohaselt kehtib piimasektoris vähemalt 350 000 euro suurune müügitulu nõue. Kuna
tegemist on uue tootjarühmaga, võib vaadata tootjarühma liikmete müügitulu. Kui tootjarühma
liikmete müügitulu põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete turustamisest
kokku on vähemalt 350 000 eurot, vastab tunnustamist taotlev tootjarühm sellele nõudele.
Kui tootjarühm turustab oma tooteid toidukvaliteedikava raames, on minimaalse müügitulu
nõue olenemata sektorist 35 000 eurot.
PRIA kontrollib eelnõu § 3 lõikes 1 kehtestatud müügitulu tootjarühma või tema valitseva mõju
all oleva äriühingu või liikmete majandusaasta aruannete ning taotluses esitatud andmete põhjal.
Eelnõu § 3 lõike 1 punkt 4 kohustab tootjarühma pidama arvestust tootjarühma ja tema
liikmete müügitulu ning liikmetelt tootjarühma või tema valitseva mõju all oleva äriühingu
poolt ostetud toodangu ja selle turustamise üle (edaspidi põllumajandussektori tootjarühma
müügitulu arvestus). Põllumajandussektori tootjarühma müügitulu arvestuse pidamine
võimaldab tootjarühmal omada pidevat ülevaadet oma liikmete majandustegevusest ning
tagada, et tootjarühm vastab tunnustamist taotlevale ja tunnustatud tootjarühmale esitatud
nõuetele.
Eelnõu § 3 lõike 1 punkt 5 kohustab põllumajandussektori tootjarühma määrama põhitoodet,
mida liikmed toodavad. Nõude eesmärk on tagada tootjarühma ühtsus ning huvi tegevuse
arendamise vastu. Lisaks määratud põhitootele peab tootjarühmal olema ka tootmiseeskiri, mis
kehtestab liikmetele nõuded põhitoote tootmisele, töötlemisele ning ühisele turustamisele
eesmärgiga tõsta toote kvaliteeti ning tugevdada liikmetevahelist koostööd.
Eelnõu § 3 lõige 2 sätestab, et põllumajandussektori tootjarühma põhitoode peab olema
Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas nimetatud toode või selle töötlemisel saadud toode.
Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas on nimetatud tooted, mida loetakse
põllumajandustoodeteks.

Eelnõu § 4 kohaselt peab tunnustamist taotlev metsandussektoris tegutsev tootjarühm vastama
lisaks §-s 2 ja ELÜPSi §-s 87 sätestatud nõuetele täpsematele nõuetele.
ELÜPSi §-s 87 on tunnustamist taotleva ja tunnustatud metsandussektori tootjarühmale
sätestatud järgmised nõuded:
1) tootjarühm turustab ühiselt oma liikmeks olevatesse metsaühistutesse kuuluvate
erametsaomanike toodetud puitu ja selle töötlemisel saadud tooteid;
2) tootjarühmal on vähemalt viis sõltumatut liiget, kes on metsaühistud metsaseaduse § 10
lõike 5 tähenduses;
3) tootjarühma liikmete hulka ei või kuuluda metsaühistud, kes on kuulunud viimase kolme
aasta jooksul mõnda muusse metsandussektori tunnustatud tootjarühma, ning selliste
liikmete arv, kes on kuulunud rohkem kui kolm aastat tagasi mõnda muusse eelnimetatud
tootjarühma, ei või ületada 20 protsenti;
4) tootjarühm järgib liikmete võrdse kohtlemise põhimõtet;
5) tootjarühmal on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 27 lõike
2 kohaselt tootjarühma tunnustamise aluseks olev äriplaan puidu ja selle töötlemisel saadud
toodete tootmise, töötlemise ja ühiselt turustamise ning tootjarühma arengu kavandamiseks
ning liikmetele ühine eeskiri metsaraiete tegemiseks ja uue metsa istutamiseks ning selle
eeskirja vastuvõtmise ja muutmise kord;
6) tunnustatud tootjarühm teavitab PRIA-t kirjalikult oma liikmeskonna muutumisest ning
põhikirja või tunnustamise aluseks olevate muude dokumentide ja andmete muutumisest.
Eelnõu § 4 punkt 1 sätestab minimaalse müügitulu nõude. Metsandussektoris tegutseva
tootjarühma või tema valitseva mõju all oleva äriühingu minimaalne aastane müügitulu, mis on
teenitud tootjarühma liikmeks olevate erametsaomanike toodetud puidu või selle töötlemisel
saadud toodete ühisest turustamisest, peab tunnustamise taotluse esitamisele vahetult eelnenud
majandusaastal olema vähemalt 1 000 000 eurot.
PRIA kontrollib määruse § 4 lõikes 1 kehtestatud müügitulu tootjarühma või tema valitseva
mõju all oleva äriühingu majandusaasta aruannete ning taotluses esitatud andmete põhjal.
Eelnõu § 4 punkt 2 kohustab tootjarühma pidama arvestust oma liikmeks olevate metsaühistute
müügitulu üle, mis on saadud nende metsaühistute liikmeks olevate erametsaomanike poolt
toodetud puidu ja selle töötlemisel saadud toodete turustamisest, ning liikmetelt tootjarühma või
tema valitseva mõju all oleva äriühingu ostetud toodangu ja selle turustamise üle (edaspidi
metsandussektori tootjarühma müügitulu arvestus). Arvestuse pidamine võimaldab
tootjarühmal omada pidevat ülevaadet oma liikmete majandustegevusest ning tagada, et
tootjarühm vastab tunnustamist taotlevale ja tunnustatud tootjarühmale esitatud nõuetele.
Eelnõu § 4 punkt 3 kohustab tootjarühma vastu võtma eeskirja, mis sätestab nõuded
metsaraietele ning uue metsa istutamisele. Eeskirja vastuvõtmise eesmärk on tagada
tootjarühma ühtsus ja huvi tegevuse arendamiseks ning metsade heaperemehelik majandamine.
Eeskiri võimaldab liikmetel taastada metsa potentsiaali ning tagada keskkonnahoid.
Eelnõu § 5 sätestab tunnustamise taotluse esitamise korra ning nende dokumentide loetelu, mis
tuleb tunnustamise taotlemiseks PRIAle esitada.
Eelnõu § 5 lõige 1 ja 2 sätestavad, et avaldus koos tunnustamise taotlemiseks vajalike
dokumentidega tuleb esitada PRIAle kas kirjalikult paberil või elektrooniliselt taotluse
esitamise tähtajaks, mille PRIA teatab ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ning oma
veebilehel. PRIA koostab põllumajandus- ja metsandussektori tootjarühma müügitulu arvestuse
ja avalduse vormid ning avaldab need oma veebilehel. Tootjarühm võib tunnustamise
taotlemiseks esitada tähtajal ühe taotluse. Kui PRIA teeb tootjarühma tunnustamata jätmise
otsuse, võib tunnustamist uuesti taotleda järgmises taotlusvoorus.

Eelnõu § 5 lõigetes 3 ja 4 on kehtestatud nimekiri nendest dokumentidest, mille tootjarühm
peab koos tunnustamise taotluse avaldusega PRIAle esitama.
Eelnõu § 6 sätestab sisunõuded tunnustamise taotluse osaks oleva avalduse kohta.
Tunnustamise taotlemise avaldusse tuleb märkida tootjarühma nimi või ärinimi, registrikood,
käibemaksukohustuslaseks
registreerumise
number
juhul,
kui
taotleja
on
käibemaksukohustuslane, tootjarühma nimel tegutseva volitatud esindaja eesnimi ja
perekonnanimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress ning ametikoht. Lisaks
tuleb avalduses märkida, kas tootjarühm tegutseb põllumajandussektoris või metsandussektoris.
Eelnõu § 7 on loetletud andmed, mida põllumajandussektori tootjarühma liikmetele kohustuslik
tootmiseeskiri peab sisaldama. Tootmiseeskiri peab sisaldama andmeid tootjarühma kohta,
milleks on tootjarühma nimi või ärinimi, registrikood ning tootjarühma põhitoode.
Tootmiseeskirjas peavad olema kirjeldatud nõuded tootmisele, töötlemisele ja turustamisele.
Näiteks:
Nõuded tootmisele:
1) väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise nõuded ja piirnormid;
2) nõuded kasvatatavate taimede ja nende eelkultuuride kohta;
3) loomade pidamise viisi kirjeldus, sealhulgas nõuded karjamaade kohta;
4) nõuded loomakasvatushoonetele ja -rajatistele, sealhulgas jalutusalade kirjeldus;
5) nõuded sööda (koostis, kvaliteet, kogus jms) ja veterinaarravimite kasutamisele;
6) nõuded saagi koristamisele ja säilitamisele;
7) nõuded meetmetele hügieeni- ja keskkonnanõuete täitmiseks;
8) muud nõuded tootmisele.
Nõuded töötlemisele:
1) nõuded töötlemiskohale ja töötlemise kohta arvestuse pidamisele;
2) käitlemisprotsessi tehnoloogilise skeemi ja kasutatavate tehnoloogiliste võtete kirjeldus;
3) nõuded toorainele;
4) nõuded pakendamisele ja valmistoodangu säilitamisele;
5) nõuded meetmetele hügieeni- ja keskkonnanõuete täitmiseks;
6) muud nõuded töötlemisele.
Nõuded turustamisele:
1) nõuded toodangu müügiks ettevalmistamise, müügi tsentraliseerimise ja veo kohta;
2) muud nõuded turustamisele.
Tootmiseeskiri peab sisaldama ka enesekontrolliplaani ehk nende meetmete kirjeldust, millega
tagatakse tootjarühma eeskirjakohane tootmine, töötlemine ja turustamine, sealhulgas
turustamine tootjarühma kaudu nõutavas mahus. Lisaks peab olema sätestatud tootmiseeskirja
vastuvõtmise ja muutmise kord.
Eelnõu § 8 sätestab sisunõuded põllumajandussektoris tegutseva tootjarühma müügitulu
arvestusele. Müügitulu arvestust peetakse tootjarühma ja tema liikmete müügitulu ning
liikmetelt tema enda või tema valitseva mõju all oleva äriühingu ostetud toodangu ja selle
turustamise üle. Müügitulu arvestuse andmed esitatakse taotluse esitamisele vahetult eelnenud
majandusaasta kohta.
Tootjarühma liikmed peavad vastama määruses esitatud nõuetele, mistõttu tuleb müügitulu
arvestuses esitada andmed iga liikme müügitulu kohta, tuues eraldi välja, kui suure müügitulu
on liige teeninud omatoodetud põllumajandustoodete müügist ja tootjarühma põhitoote müügist,
ning müügitulu, mis on saadud müügist tootjarühma liikme või juhatuse liikme valitseva mõju
all olevale äriühingule.

Tunnustamise üheks nõudeks on minimaalse müügitulu omamine, seega peab
põllumajandussektori tootjarühm esitama andmed tootjarühma kogu müügitulu kohta. Kuna
tootjarühmal on müügitulu teenimiseks erinevaid võimalusi ning tunnustuse saamiseks nõutav
minimaalse müügitulu nõue on teatud tegevusaladel tegutsevatele tootjarühmadele erinev, tuleb
müügitulu arvestuses eraldi välja tuua müügitulu, mis teeniti lehmapiima, teravilja või
õliseemnete või nende töötlemisel saadud toodete turustamisest. Eraldi tuleb välja tuua ka
müügitulu, mis teeniti põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete
turustamisest, ning müügitulu, mis teeniti liikmete toodetud põllumajandustoodete või nende
töötlemisel saadud toodete turustamisest. Lisaks tuleb näidata müügitulu, mis on saadud
põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügist tootjarühma liikme või
juhatuse liikme valitseva mõju all olevale äriühingule.
Et oleks võimalik kontrollida, kas liikmed turustavad nõutud osa põhitootest tootjarühma või
tootjarühma valitseva mõju kaudu seotud äriühingu kaudu, peetakse eraldi arvestust põhitoote
ostu kohta liikmetelt. Selleks tuleb müügitulu arvestuses esitada andmed selle kohta, millises
summas on tootjarühm ostnud liikmetelt omatoodetud põllumajandustooteid ja tootjarühma
põhitoodet ning kui suure osa kogu liikme müüdud põhitootest on tootjarühm ostnud.
Eelnõu §-s 9 on loetletud andmed, mida metsandussektori tootjarühma liikmetele kohustuslik
metsaraiete ja -istutamise eeskiri peab sisaldama. Eeskiri peab sisaldama andmeid tootjarühma
kohta, milleks on tootjarühma nimi või ärinimi ning registrikood. Metsaraiete ja -istutamise
eeskiri peab kirjeldama nõudeid raiele, raiele järgnevatele tegevustele, töötlemisele ja
turustamisele.
Näiteks:
Nõuded metsa raiele:
1) nõuded lubatud raiete kohta;
2) nõuded raie korraldamise kohta.
Nõuded metsa raiele järgnevatele tegevustele:
1) nõuded metsa istutamise ja hilisema hoolduse kohta;
2) nõuded metsa taastamise kohta.
Nõuded töötlemisele:
1) nõuded töötlemiskohale ja töötlemise kohta arvestuse pidamisele;
2) käitlemisprotsessi tehnoloogilise skeemi ja kasutatavate tehnoloogiliste võtete kirjeldus;
3) nõuded toorainele;
4) nõuded pakendamisele ja valmistoodangu säilitamisele;
5) nõuded meetmetele keskkonnanõuete täitmiseks.
Nõuded turustamisele:
1) nõuded toodangu müügiks ettevalmistamise, müügi tsentraliseerimise ja veo kohta;
2) muud nõuded turustamisele.
Tootmiseeskiri peab sisaldama ka enesekontrolliplaani ehk nende meetmete kirjeldust, millega
tagatakse tootjarühma eeskirjakohane tootmine, töötlemine ja turustamine, sealhulgas
turustamine tootjarühma kaudu nõutavas mahus. Lisaks peab olema sätestatud tootmiseeskirja
vastuvõtmise ja muutmise kord.
Eelnõu §-s 10 on loetletud andmed, mida tuleb kajastada metsandussektoris tegutseva
tootjarühma müügitulu arvestuses. Andmed esitatakse taotluse esitamisele vahetult eelnenud
majandusaasta kohta. Metsandussektori tootjarühm peab müügitulu arvestuses esitama
tootjarühma kogu müügitulu eelmisel majandusaastal, sealhulgas müügitulu, mis on saadud
liikmetelt või nende liikmetelt kokku ostetud puidu müügist, ning müügitulu, mis on saadud

puidust töödeldud toodete müügist. Lisaks tuleb esitada andmed igalt liikmelt või liikme
liikmelt puidu ostmise kohta.
Eelnõu § 11-s on selgitatud taotluse vastuvõtmise ja kontrollimise protseduuri.
Eelnõu § 11 lõike 1 kohaselt kontrollib PRIA taotluse vastuvõtmisel, kas taotlus on esitatud
tähtaegselt ja kas taotlus sisaldab kõiki nõutud dokumente.
Eelnõu § 11 lõike 2 kohaselt kontrollib PRIA, kas tootjarühma liikmetele kohustuslik
tootmiseeskiri või metsaraiete ja -istutamise eeskiri vastavad määruses sätestatud nõuetele ning
kas tootjarühm ja tootjarühma liikmed vastavad ELÜPSis ning määruses sätestatud nõuetele.
PRIA võtab taotluse sõltumata selle puudustest vastu haldusmenetluse seaduse § 15 lõike 1
kohaselt. Kui taotluses esinevad puudused ja muud ebatäpsused, määrab PRIA haldusmenetluse
seaduse § 15 lõike 2 kohaselt tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudus kõrvaldatakse
määratud tähtajaks, loetakse taotlus tähtaegselt esitatuks. Kui puudust ei kõrvaldata tähtaegselt,
võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata.
PRIA kontrollib, kas kõik omavahel võrreldavad andmed on samased, kas kõik võrreldavad
andmed, sealhulgas analüüsitavad finantsmajanduslikud andmed ja nende omavahelised seosed
seda samasust kinnitavad ja kas on täidetud kõik määruses sätestatud nõuded. Kui taotleja ja
taotluse nõuetekohasuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotleja või taotlus ei vasta
vähemalt ühele tunnustamiseks esitatud nõudele, taotluses on esitatud valeandmeid või taotleja
mõjutab taotluse menetlemist pettuse või ähvardusega või muul õigusvastasel viisil, taotleja ei
võimalda kontrollida taotluse nõuetekohasust või taotleja ei ole puuduste kõrvaldamiseks
määratud tähtaja jooksul puudusi kõrvaldanud, teeb PRIA taotluse rahuldamata jätmise otsuse.
Eelnõu § 11 lõigete 3 ja 4 eesmärk on kontrollida nimetatud ettevõtjate müügitulule esitatud
nõuete täitmist nende tuludeklaratsiooni vormil E olevate andmete alusel. PRIAl on võimalik
sellekohast teavet saada Maksu- ja Tolliametist.
Eelnõu § 11 lõike 5 kohaselt vastab taotlus nõuetele, kui taotlus on esitatud tähtaegselt ning
sisaldab kõiki nõutud dokumente ning tootjarühm ja tema liikmed vastavad ELÜPSis ja
määruses sätestatud nõuetele.
Eelnõu § 11 lõike 6 kohaselt teeb PRIA tootjarühma tunnustamise või tunnustamata jätmise
otsuse 70 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast. Otsus tehakse ELÜPSi § 88
lõike 3 alusel. ELÜPSi § 89 alusel teeb PRIA tootjarühma tunnustamata jätmise otsuse, kui
tootjarühma nõuetekohasuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks vähemalt üks järgmistest
asjaoludest:
1) tootjarühm ei vasta tunnustamise nõuetele;
2) taotluses on esitatud valeandmeid või tootjarühm mõjutab taotluse menetlemist pettuse või
ähvardusega või muul õigusvastasel viisil;
3) tootjarühm ei võimalda kontrollida taotluse nõuetekohasust.
Kui tootjarühm on tunnustatud ELÜPSi §-s 38 sätestatud korra kohaselt
tootjaorganisatsioonina, teeb PRIA tunnustamata jätmise otsuse.
Kui PRIA on teinud tunnustamata jätmise otsuse, on tootjarühmal õigus järgmise taotlusvooru
käigus uuesti tunnustamist taotleda.
Eelnõu § 12 sätestab täpsemad nõuded tunnustatud põllumajandussektori tootjarühmale.
Eelnõu § 12 lõikes 1 on sätestatud, et tunnustatud põllumajandussektori tootjarühm peab
vastama lisaks ELÜPSi §-s 86 sätestatud nõuetele täpsematele nõuetele.

Eelnõu § 12 lõike 1 punktid 1 ja 2 kohustavad tootjarühma pidama liikmete nimekirja.
Mittetulundusühingu juhatus peab tootjarühma liikmete nimekirja, kuhu kantakse:
1) liikme nimi, isiku- või registrikood, isikukoodi puudumisel sünnipäev, -kuu ja -aasta;
2) tasutud liikmemaksu suurus ja tasumise aeg, kui mittetulundusühingu põhikirjas on
liikmemaks ette nähtud;
3) liikmeks vastuvõtmise, tootjarühmast väljaastumise või väljaarvamise kuupäev.
Tulundusühistu juhatus peab ühistu liikmete nimekirja, kuhu kantakse:
1) liikme elu- või asukoht, isiku- või registrikood, Eesti isikukoodi puudumisel sünnipäev, kuu ja-aasta;
2) liikme osamaksu suurus;
3) tasutud osamaksu suurus ja tasumise aeg;
4) andmed osamaksu tagastamise ja liikmesuse üleandmise kohta;
5) liikmeks vastuvõtmise, ühistust väljaastumise või väljaarvamise kuupäev.
Eelnõu § 12 lõike 1 punkt 3 kohustab tootjarühma liikmeid müüma tootjarühma põhitoodet
tootjarühma kaudu. Kui arvestada kokku kõigi kauem kui aasta tootjarühma liikmeks olnute
tootjarühma põhitoote müügist saadav müügitulu, siis peab see vähemalt 75% ulatuses tulema
selle toote müügist tootjarühmale või tema valitseva mõju all olevale äriühingule. Nõude
eesmärk on tagada, et tootjarühma liikmed tervikuna müüvad enamiku oma tootjarühma
põhitootest tootjarühma kaudu.
Näiteks: tunnustatud tootjarühmal B on 8 liiget, kellest 6 liiget on tootjarühma liikmed olnud
kauem kui üks aasta. Tootjarühma põhitooteks on toidunisu. Nende kuue liikme, kes on
tootjarühma liikmed olnud kauem kui üks aasta, müügitulu toidunisu müügist on kokku 500 000
eurot. 75% ehk 375 000 eurot peab olema saadud toidunisu müügist tootjarühmale B, mille
liikmed nad on, või tootjarühma B valitseva mõju all olevale äriühingule.
Eelnõu § 12 lõike 1 punkt 4 sätestab, et olenemata sellest, kui palju liikmeid tootjarühmal
kokku on, peab tunnustatud tootjarühmal olema vähemalt viis sõltumatut liiget, kellel puudub
võimalus oluliselt mõjutada üksteise juhtorganite koosseisu, hääletamist või otsustamist või
kasutada või käsutada teise ettevõtja kogu vara või olulist osa sellest. Need viis liiget peavad
olema põllumajanduse valdkonnas tegutsevad füüsilisest isikust ettevõtjad või äriühingud, kelle
müügitulu omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügist
peab tunnustamise nõuetele vastavuse kontrollimise aastale vahetult eelnenud majandusaastal
olema vähemalt 4000 eurot ning moodustama vähemalt poole selle ettevõtja kogu müügitulust.
Tootjarühma liige võib olla ka põllumajandussektori tunnustatud tootjarühm, kes on
tunnustatud ELÜPSi § 88 või § 128 alusel.
Sätte eesmärk on tagada, et tootjarühma liikmed on põllumajandustootjad ning müügitulu
arvestataks nendelt toodetelt, mis on põllumajandustootja enda toodetud, mitte ostetud teistelt
tootjatelt edasimüügi eesmärgil. Nõue on oluline, et tagada tootjarühmale elujõuline
liikmeskond, kelle põhiline sissetulek pärineb põllumajandusest ning kes tagavad ka
tootjarühma jätkusuutlikkuse.
PRIA kontrollib tootjarühma liikmete omatoodetud põllumajandustoodete müügitulu või nende
töötlemisel saadud toodete müügitulu tootjarühma või tema valitseva mõju all oleva äriühingu
või liikmete majandusaasta aruannete ning taotluses esitatud andmete põhjal.
Eelnõu § 12 lõike 1 punktid 5 ja 6 sätestavad tunnustatud põllumajandussektori tootjarühmale
minimaalse kohustusliku müügitulu nõude. Arvestatava müügitulu omamine näitab tootjarühma
jätkusuutlikkust, seega minimaalse müügitulu nõue tagab, et tunnustatud on vaid elujõulised
tootjarühmad. Tootjarühma või tema valitseva mõju all oleva äriühingu müügitulu kas koos või
eraldi peab tunnustamise nõuetele vastavuse kontrollimise aastale vahetult eelnenud
majandusaastal olema vähemalt 35 000 eurot. Kuna piima- ja teraviljasektoris on ühistegevus

rohkem arenenud, ühistud ja ettevõtjad suuremad ning ka müügitulud üldjuhul suuremad, siis
selleks, et müügitulu alampiiri kehtestamine täidaks oma eesmärki, on neile sektoritele
kehtestatud kõrgem, vähemalt 350 000 euro suurune müügitulu nõue.
Kui tootjarühm turustab oma tooteid toidukvaliteedikava raames, on minimaalse müügitulu
nõue olenemata sektorist 35 000 eurot.
Eelnõu § 12 lõike 1 punkt 7 kohustab tootjarühma pidama arvestust tootjarühma liikmete
müügitulu ning liikmetelt tootjarühma või tema valitseva mõju all oleva äriühingu ostetud
toodangu ja selle turustamise üle. Arvestuse pidamine võimaldab tootjarühmal omada pidevat
ülevaadet oma liikmete majandustegevuse üle ning tagada, et tootjarühm vastab tunnustamist
taotlevale ja tunnustatud tootjarühmale esitatud nõuetele.
Eelnõu § 12 lõige 2 kohustab mittetulundusühingust tootjarühma esitama aruandeaasta
müügitulu jaotuse kuni kümne suurema EMTAK 2008 tegevusala kaupa. Äriseadustiku § 971
lõige 1 sätestab, et juhul, kui täisosanikuks on osaühing, aktsiaselts, tulundusühistu või
mittetulundusühing, esitatakse kinnitatud majandusaasta aruanne koos vandeaudiitori
aruandega, kui audiitorkontroll on kohustuslik, kasumi jaotamise või kahjumi katmise
ettepanekuga ja müügitulu jaotusega äriregistrile kuue kuu jooksul arvates majandusaasta
lõppemisest. Lõike 3 kohaselt peab müügitulu jaotus sisaldama andmeid aruandeaasta
müügitulu kohta kuni kümne suurema tegevusala kaupa.
Eelnõu § 13 sätestab täpsemad nõuded tunnustatud metsandussektori tootjarühmale.
Tunnustatud metsandussektori tootjarühm peab vastama lisaks ELÜPSi §-s 87 sätestatud
nõuetele täpsematele nõuetele.
Eelnõu § 13 punktid 1 ja 2 kohustavad tootjarühma pidama liikmete nimekirja.
Mittetulundusühingu juhatus peab tootjarühma liikmete nimekirja, kuhu kantakse:
1) liikme nimi, isiku- või registrikood, isikukoodi puudumisel sünnipäev, -kuu ja -aasta;
2) tasutud liikmemaksu suurus ja tasumise aeg, kui mittetulundusühingu põhikirjas on
liikmemaks ette nähtud;
3) liikmeks vastuvõtmise, tootjarühmast väljaastumise või väljaarvamise kuupäev.
Tulundusühistu juhatus peab ühistu liikmete nimekirja, kuhu kantakse:
1) liikme elu- või asukoht, isiku- või registrikood, Eesti isikukoodi puudumisel sünnipäev, kuu ja-aasta;
2) liikme osamaksu suurus;
3) tasutud osamaksu suurus ja tasumise aeg;
4) andmed osamaksu tagastamise ja liikmesuse üleandmise kohta;
5) liikmeks vastuvõtmise, ühistust väljaastumise või väljaarvamise kuupäev.
Eelnõu § 13 punkt 3 sätestab tunnustatud metsandussektori tootjarühmale minimaalse
kohustusliku müügitulu nõude. Arvestatava müügitulu omamine näitab tootjarühma
jätkusuutlikkust, seega minimaalse müügitulu nõue tagab, et tunnustatud on vaid elujõulised
tootjarühmad. Tootjarühma või tema valitseva mõju all oleva äriühingu minimaalne aastane
müügitulu, mis on teenitud tootjarühma liikmeks olevate erametsaomanike poolt toodetud puidu
või selle töötlemisel saadud toodete ühisest turustamisest, peab tunnustamise nõuetele vastavuse
kontrollimise aastale vahetult eelnenud majandusaastal olema vähemalt 1 000 000 eurot.
Eelnõu § 13 punkt 4 kohustab tootjarühma pidama arvestust oma liikmeks olevate
metsaühistute müügitulu üle, mis on saadud nende metsaühistute liikmeks olevate
erametsaomanike toodetud puidu ja selle töötlemisel saadud toodete turustamisest ning
liikmetelt tootjarühma, või tema valitseva mõju all oleva äriühingu ostetud toodangu ja selle
turustamise üle. Arvestuse pidamine võimaldab tootjarühmal omada pidevat ülevaadet oma

liikmete majandustegevuse üle ning tagada, et tootjarühm vastab tunnustamist taotleva ja
tunnustatud tootjarühmale esitatud nõuetele.
Eelnõu § 14 sätestab korra, mille alusel kontrollitakse, kas tootjarühm vastab tunnustatud
tootjarühmale esitatud nõuetele. Kuna tootjarühm tunnustatakse tähtajatult, tuleb tunnustamise
nõuetele vastavuse tõendamiseks nõutud dokumendid esitada PRIAle igal aastal.
Eelnõu § 14 lõigete 1 ja 2 kohaselt peab tootjarühm PRIAle esitama tootjarühma ja tema
liikmete müügitulu arvestuse eelmise majandusaasta kohta. Tootjarühma ja tema liikmete
müügitulu arvestus tuleb esitada tunnustamise taotlemise aastale järgnevatel aastatel seitsme
kuu jooksul alates kuupäevast, kui lõppes tootjarühma majandusaasta. See jätab tootjarühmale
pärast majandusaasta aruande esitamise tähtaega vähemalt kuu aega nõutud aruande
koostamiseks ning PRIAle esitamiseks.
Eelnõu § 14 lõike 3 kohaselt kontrollib PRIA tootjarühma esitatud andmete õigsust ning
tootjarühma ja tootjarühma liikmete vastavust ELÜPSis ja selles määruses sätestatud nõuetele.
PRIA kontrollib, kas kõik omavahel võrreldavad andmed on samased, kas kõik võrreldavad
andmed, sealhulgas analüüsitavad finantsmajanduslikud andmed ja nende omavahelised seosed
seda samasust kinnitavad ja kas on täidetud kõik määruses sätestatud nõuded. Kui tootjarühma
tunnustamise nõuetele vastavuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et tootjarühm ei vasta
vähemalt ühele tunnustatud tootjarühmale esitatud nõudele, dokumentides on esitatud
valeandmeid või tootjarühm mõjutab tunnustamise nõuetele vastavuse kontrollimist pettuse või
ähvardusega või muul õigusvastasel viisil, tunnustatud tootjarühm ei võimalda kontrollida
tunnustamise nõuetele vastavuse kontrollimiseks esitatud dokumentide nõuetekohasust või
tootjarühm ei ole puuduste kõrvaldamiseks määratud tähtaja jooksul puudusi kõrvaldanud,
tunnistab PRIA tootjarühma tunnustamise otsuse kehtetuks.
Eelnõu § 14 lõike 4 kohaselt tunnistab PRIA tootjarühma tunnustamise otsuse kehtetuks, kui
tootjarühm:
1) on esitanud sellekohase taotluse;
2) ei vasta tunnustatud tootjarühma kohta esitatud nõuetele;
3) ei ole olulisel määral täitnud äriplaani;
4) ei ole ettekirjutuses määratud tähtpäevaks õigusrikkumist lõpetanud või
5) ei võimalda teostada riiklikku järelvalvet tunnustatud tootjarühma kohta esitatud nõuete
täitmise üle.
Kui PRIA on tootjarühma tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistanud, on tootjarühmal võimalus
järgmisel taotlusperioodil uuesti tunnustamist taotleda.
Eelnõu § 15 sätestab maaeluministri 20. aprilli 2015. a määruse nr 36 „Tootjarühma
tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord“ ja põllumajandusministri 6.
jaanuari 2012. a määruse nr 2 „Tootjarühma tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise
täpsem kord“ kehtetuks tunnistamise.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu väljatöötamisel võeti aluseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr
1305/2013 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu
toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L
ELT L 347, 20.12.2013, lk 487−548), komisjoni rakendusmäärus (EÜ) 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), ning 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).
4. Määruse mõjud
Määrusega kehtestatakse täpsemad nõuded põllumajandussektori tootjarühma, sealhulgas
tootjarühma müügitulu, liikmete, äriplaani ja põhitoote tootmise, töötlemise ja ühiselt
turustamise eeskirja kohta. Samuti kehtestatakse täpsemad nõuded metsandussektori
tootjarühma, sealhulgas tootjarühma müügitulu, liikmete, äriplaani ja metsaraiete tegemise ning
uue metsa istutamise eeskirja kohta ning tootjarühma tunnustamise taotlemise ja taotluse
menetlemise täpsem kord. Tunnustatud tootjarühmade teke aitab parandada
põllumajandustootjate konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust ühise majandustegevuse
soodustamise ja põllumajandustootjatele suurema turujõu loomise kaudu.
5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse
rakendamise eeldatavad tulud
Määruse kehtestamine ei too kaasa lisakulutusi riigieelarve vahenditest. Tunnustatud
tootjarühmad ei saa automaatselt arengukava raames toetust, vaid peavad selleks pärast
tunnustuse saamist esitama taotluse.
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 Keskkonnaministeeriumile. Kuna
Rahandusministeerium ega Keskkonnaministeerium ei ole ettenähtud tähtajaks eelnõu
kooskõlastanud ega jätnud seda põhjendatult kooskõlastamata, loetakse eelnõu Vabariigi
Valitsuse 13. jaanuari 2011. a määruse nr 10 „Vabariigi Valitsuse reglement” § 7 lõike 4
kohaselt kooskõlastatuks.

(allkirjastatud digitaalselt)
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