SELETUSKIRI
maaeluministri määruse „Maaeluministri 16. märtsi 2016. a määruse nr 17
„Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise
toetus“ muutmine“ eelnõu juurde
1. Sissejuhatus
Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67
lõike 2 alusel.
Maaeluministri määruse „Maaeluministri 16. märtsi 2016. a määruse nr 17 „Toidukvaliteedikava
raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus“ muutmine“ eelnõu
(edaspidi eelnõu) kohaselt pikendatakse maaeluministri 16. märtsi 2016. a määruse nr 17
„Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus“
(edaspidi määrus) alusel 2017. ja 2018. aastal toimunud taotlusvoorus toetust saanute toetatava
tegevuse elluviimise tähtaega.
2017. aastal toimunud taotlusvooru puhul pikendatakse toetatava tegevuse elluviimise tähtaega
kuni 2020. aasta 31. detsembrini ning 2018. aastal toimunud taotlusvooru puhul 2021. aasta
31. detsembrini.
Määruse eelnõu ja seletuskirja on koostanud Maaeluministeeriumi põllumajanduspoliitika
osakonna põllumajandus- ja toidusektori arengu büroo nõunik Jaanus Joasoo (tel 625 6263,
jaanus.joasoo@agri.ee). Juriidilise ekspertiisi määruse eelnõule on teinud Maaeluministeeriumi
õigusosakonna nõunik Kadri Jänes (625 6539, kadri.janes@agri.ee). Keeleliselt toimetasid
määruse eelnõu ja seletuskirja Maaeluministeeriumi õigusosakonna peaspetsialistid Laura Ojava
(tel 625 6523, laura.ojava@agri.ee) ja Leeni Kohal (tel 625 6165, leeni.kohal@agri.ee).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõu kohaselt võimaldatakse toetuse saajal lõpetada kavandatud tegevuste elluviimine
olukorras, kus toetatava tegevuse elluviimise tähtpäev on saabunud, kuid kavandatud tegevus ei
ole täielikult ellu viidud. Samuti pikendatakse 2018. aastal toimunud taotlusvooru puhul toetatava
tegevuse elluviimise tähtaega, mis ei ole veel möödunud, sest kavandatud tegevuste elluviimise
käigus ilmnenud asjaolude tõttu võib eeldada, et nende tegevuste elluviimiseks ei piisa ettenähtud
tähtajast. Tähtaja pikendamise eesmärk on võimaldada toetuse saajal kavandatud tegevused ellu
viia ja seeläbi saavutada toetuse taotlemisel püstitatud tegevuse eesmärgid ning tagada sellega
toetusraha parem ja täielikum ärakasutamine.
Muudatusega võimaldatakse toetuse saajal, kes taotles toetust 2017. aastal (II taotlusvoor) ja kelle
taotlus rahuldati, viia kavandatud tegevused ellu ning esitada seda tõendavad dokumendid
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) hiljemalt 31. detsembriks
2020. aastal. Toetuse saaja, kes taotles toetust 2018. aastal (III taotlusvoor) ning kelle taotlus
rahuldati, võib viia kavandatud tegevused ellu ja esitada seda tõendavad dokumendid PRIA-le
hiljemalt 31. detsembriks 2021. aastal.
Eelnõu punktiga 2 täiendatakse määruse § 18 lõikega 2, mida kohaldatakse alates 2019. aasta
9. juunist nende toetuse saajate puhul, kes esitasid taotluse 2017. aastal ja kelle puhul on toetatava
tegevuse elluviimise tähtaeg möödunud, sest ka nende taotlejate puhul on põhjendatud
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võimaldada kavandatud tegevused ellu viia. Sama paragrahvi lõige 4 toob kehtiva õigusega
võrreldes kaasa isiku õiguste laienemise ja sellega ei rikuta õiguskindluse põhimõtet.

3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu väljatöötamisel võeti aluseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013,
millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi,
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja
Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–
469), ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (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).
Eelnõus nimetatud Euroopa Liidu õigusaktid on kättesaadavad Euroopa Liidu Teataja veebilehel
http://eur-lex.europa.eu.
4. Määruse mõjud
Määrusega pikendatakse osa toetuse saajate toetatavate tegevuste elluviimise tähtaega. Nimetatud
muudatusel on nendele toetuse saajatele positiivne mõju, sest see võimaldab neil kavandatud
tegevused ellu viia ja seeläbi saavutada tegevuse eesmärgid.
Muudatus toob kaasa PRIA töökoormuse kasvu, sest maksetaotluste menetlusperiood pikeneb.
Kuna muudatus on seotud väheste toetuse saajate ja menetlustoimingutega, mida tuleb
pikendatud ajavahemikul teha ja mis ei ole oma laadilt uued, siis võib muudatuse mõju hinnata
pigem väheoluliseks.
Muudatus võimaldab tagada toetusraha parema ja täielikuma ärakasutamise. Toetuse saaja
halduskoormus tehtavate muudatuste tõttu ei suurene.
5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse rakendamise
eeldatavad tulud
Liidu kvaliteedikavades ja riigisiseselt tunnustatud kvaliteedikavades osalemist ning nimetatud
kvaliteedikavade raames toodetud toodete teavitamis- ja müügiedendustegevusi rahastatakse
85% ulatuses EAFRD-st ning 15% ulatuses Eesti riigi riigieelarvest. Arengukava meetme 3
„Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavad“ raames antavate toetuste kogueelarve
arengukava programmiperioodil on 1 miljon eurot, millest Euroopa Liidu osa on 85%
(850 000 eurot) ja Eesti riigi kaasfinantseering 15% (150 000 eurot). Määruse muudatused ei too
kaasa lisakulusid ega tulusid.
6. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.
7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
Eelnõu esitatakse eelnõude infosüsteemi EIS kaudu kooskõlastamiseks Rahandusministeeriumile
ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile. Eelnõu esitatakse arvamuse andmiseks
PRIA-le.
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