PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUM

Meie 10. 09. 2013 nr 6.1-11/1792-19
Lugupeetavad MAK 2007–2013
seirekomisjoni liikmed

Kokkuvõte kirjalikust protseduurist MAK 2007–2013 seirekomisjonis Eesti
maaelu arengukava 2007–2013 7. muudatusettepanekute kooskõlastamiseks
13. augustil 2013. aastal saadeti MAK 2007–2013 seirekomisjonile kirjalik
protseduur, mille eesmärgiks oli kooskõlastada kaheksa MAK 2007–2013
muudatusettepanekut. Nendeks olid:
• 2009. aastal või enne seda võetud ohustatud tõugu looma pidamise toetuse ja
poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse kohustuste ning 2009. aastal
võetud keskkonnasõbraliku majandamise toetuse, mahepõllumajandusliku
tootmise toetuse ja kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse kohustuste
pikendamise võimaluse ettenägemine.
• 2009. aastal võetud loomade karjatamise toetuse kohustuste pikendamise
võimaluse ettenägemine lammaste, kitsede ja hobuste osas.
• Majanduse elavdamise paketi vahendite telgedepõhise rahastamiskava
muutmine (muutub telgede proportsioon).
• Majanduse elavdamise paketi vahendite meetmete- ja prioriteetidepõhise
rahastamiskava muutmine (muutub meetmete- ja prioriteetidevaheline jaotus).
• Meetmest 1.7 „Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute
toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamine” ja MAK 2004–2006
ületulnud kohustuste rahastamiseks ettenähtud vahendite jääkidest vahendite
tõstmine meetmesse 1.2 „Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine”
kokku 1 888 300 euro ulatuses.
• Meetmetest 2.2 „Natura 2000 toetus põllumajandusmaale”, 2.7 „Natura 2000
toetus erametsamaale” ja rakendamata jäänud meetmest 2.6 „Kaitsemetsa
rajamise toetus põllumajandusmaale” vahendite tõstmine kokku 9 330 000
euro ulatuses meetmesse 2.1 „Ebasoodsamate piirkondade toetus”.
• Rakendamata jäänud meetmest 2.6 vahendite tõstmine 3 600 000 euro ulatuses
meetmesse 2.4 „Loomade heaolu: loomade karjatamise toetus”.
• Meetmest 1.6 „Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele
lisandväärtuse andmine” majanduse elavdamise paketi vahendite tõstmine
550 000 euro ulatuses meetmesse 3.2 „Külade uuendamine ja arendamine”
lairiba infrastruktuuri rajamiseks.
Kokkuvõte MAK 2007–2013 seirekomisjoni liikmetelt saadud seisukohtadest:
• Kirjalik protseduur välja saadetud 13.08.2013 kogu MAK 2007–2013
seirekomisjoni koosseisule (27 liiget).
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Kirjalikult (elektroonselt) saadud vastuseid 18, millest neljateistkümnel juhul
kiideti heaks kõik muudatusettepanekud.
Kolmel juhul jäeti kooskõlastamata muudatusettepanek nr. 6 (meetmetest 2.2,
2.6 ja 2.7 vahendite tõstmine meetmesse 2.1) või tehti seda tingimuslikult:
ühel juhul oldi nõus toetama ümbertõstmist ainult ulatuses, mis võimaldaks
avada Natura-meetmete taotlusvoorud ka 2014. aastal ning teha selleks
väljamakseid MAK 2007–2013 vahenditest, teisel juhul toetati muudatust vaid
tingimusel, et Põllumajandusministeerium kinnitab kirjalikult, et perioodil
2014–2020 avaneb Natura toetusmeede täies mahus ja juba 2014. aastal ning
kolmandal juhul tingimusel, et Põllumajandusministeerium kinnitab, et
Natura-toetuste maksmine 2014. aastal toimub mahus, mis katab toetuse
taotlejate vajadused.
Ühel juhul kiideti heaks ainult muudatusettepanek nr. 8 (vahendite tõstmine
meetmesse 3.2 lairiba infrastruktuuri rajamiseks).
Kahel juhul sooviti täiendavalt, et 2009. aastal võetud loomade karjatamise
toetuse kohustuste pikendamise võimalus tuleks ette näha ka veiste osas.

Kirjaliku protseduuri tulemus:
• Põllumajandusministri 25. mai 2007. a käskkirja nr. 38 ””Eesti maaelu
arengukava 2007–2013” seirekomisjoni moodustamine ning selle töökord”
kohaselt on kirjaliku protseduuri korral seirekomisjon otsustusvõimeline, kui
sellest võtavad osa vähemalt pooled komisjoni liikmed, nende hulgas
komisjoni esimees. Kirjaliku protseduuri korral kiidetakse asjakohased
dokumendid heaks lihthäälteenamusega.
• Kõik esitatud MAK 2007–2013 muudatusettepanekud kiideti MAK 2007–
2013 seirekomisjoni poolt seega heaks.

Põllumajandusministeerium peab oluliseks täiendavalt selgitada Natura-meetmete
2014. a võimalike taotlusvoorudega seonduvat.
Kui MAK 2014–2020 Natura-meetmete avamine 2014. a maikuus ei ole mingil
põhjusel võimalik (nt. MAK 2014–2020 ei ole veel Euroopa Komisjoni poolt heaks
kiidetud, siseriiklikud õigusaktid on vastu võtmata jms.), siis on võimalik veel üheks
aastaks avada MAK 2007–2013 Natura-meetmed. Samas ei ole MAK 2007–2013
Natura-meetmete voorude avamiseks 2014. aastal vaja ilmtingimata meetmete 2.2 ja
2.7 vahendeid – hetkel eelnõu staadiumis oleva EL-i üleminekumääruse artikli 1 lõike
1 kohaselt on liikmesriikidel võimalik perioodi 2007-2013 arengukavade teatud
meetmeid (sh ka Natura-meetmed) avada ka 2014. aastal, kasutades toetuse
väljamaksmiseks juba perioodi 2014–2020 arengukavade vahendeid. Seega ei tee
muudatusettepanek nr. 6, millega meetmete 2.2 ja 2.7 vahendid tõstetakse meetmesse
2.1, kuidagi võimatuks Natura-meetmete taotlusvoorude korraldamist 2014. aastal.
Lõplikult otsustatakse see, kas 2014. aastal avatakse Natura-meetmete taotlusvoorud,
põllumajandusministri määrusega, millega kehtestatakse eelarveaastal antavate
maaelu arengu toetuste liigid ja toetatavad tegevused (vt. analoogiline määrus 2013. a
kohta: https://www.riigiteataja.ee/akt/119032013018). Põllumajandusministeerium
soovib nimetatud määruse 2014. a alguses vastu võtta, et taotlejatel oleks võimalikult
vara selgus 2014. aastal antavate toetuste kohta.
Mis puudutab ettepanekut näha 2009. aastal võetud loomade karjatamise toetuse
kohustuste pikendamise võimalus ette ka veiste osas, siis hetkel ei ole võimalik seda
ettepanekut arvestada. Põllumajandusministeerium on MAK 2007–2013 meetmete
kohustuste ühe aasta võrra pikendamisel lähtunud põhimõttest, et pikendatakse ainult

neid toetusskeeme, mis alates 2015. aastast jätkuvad sarnasel kujul ka MAK 2014–
2020 raames – s.t toetusskeeme, kus ilma kohustusi pikendamata tekiks n.ö vaheaasta.
MAK 2014–2020 eelnõu hetkeseisu kohaselt hõlmab uue perioodi loomade heaolu
toetusmeede praeguse meetmega hõlmatud loomadest lambaid, kitsi ja hobuseid, mitte
aga veiseid. Lisaks nõuaks veiste osas kohustuste pikendamine täiendavaid rahalisi
vahendeid suurusjärgus 4,2 miljonit eurot.
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