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1. Sissejuhatus
1.1. Sis kokk

te

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse (edaspidi EL PS) muutmise
seaduse eelnõu (edaspidi eeln u) on välja töötatud seoses vajadusega muuta mesindussektori
toetuse rakendamist ja laiendada nende meetmete loetelu, kus ei ole ette nähtud toetuse taotluste
hindamist.
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika turukorralduse ühe meetmena on Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse
põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu
määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT
L 347, 20.12.2013, lk 671–854), sätestatud võimalus toetada mesindussektorit riikliku
programmi (edaspidi mesindusprogramm) kaudu. Nimetatud mesindusprogrammi eesmärk on
parandada mesindustoodete tootmist ja turustamist ning seda kaasrahastatakse Euroopa Liidu
(edaspidi EL) eelarvest. Eestis on mesindussektorit mesindusprogrammi kaudu toetatud alates
EL-iga liitumisest.
Mesindusprogrammi
koostab
Maaeluministeerium
koostöös
mesindussektori
esindusorganisatsioonidega kolme aasta kohta. Mesindusprogrammi kiidab heaks Euroopa
Komisjon ja rakendab maaeluministri määratud juhtiv organisatsioon. Mesindusprogrammi
rakendamiseks koostab juhtiv organisatsioon mesindusaasta kohta tegevuskava, mis sisaldab
rakendatavate meetmete elluviimiseks kavandatud tegevuste kirjeldust ja toetuseks ettenähtud
vahendite jaotust. Tegevuskava kiidab heaks maaeluministri nimetatud hindamiskomisjon,
kuhu kuuluvad Maaeluministeeriumi, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti
(edaspidi PRIA), Veterinaar- ja Toiduameti (edaspidi VTA) ning mesindussektori
esindusorganisatsioonide esindajad. Juhtiv organisatsioon viib heakskiidetud tegevuskavas
kavandatud tegevused ellu ning koostab mesindusaasta kohta tegevusaruande, mis sisaldab
elluviidud tegevuste kirjeldust ja toetuseks ettenähtud vahendite kasutamise jaotust.
Tegevusaruande kiidab heaks või jätab heaks kiitmata hindamiskomisjon.
Mesindussektori toetuse rakendamise osas täpsustatakse eelnõuga mesindusaasta kohta
koostatava tegevusaruande sisu ning mesindussektori toetuse saamiseks vajalikke abikõlblike
kulude alusdokumente.
Eelnõuga sätestatakse, et mesindusaasta kohta koostatud tegevusaruanne peab lisaks tegevuste
kirjeldusele sisaldama mesindusprogrammi tulemusi. Nimetatud täpsustusega muudetakse
mesindusprogrammi rakendamine tõhusamaks, kuivõrd alates 2018. aastast tuleb Euroopa
Komisjonile esitada mesindusaasta tulemusnäitajatel põhinev aruanne.
Eelnõu kohaselt hüvitatakse mesindusprogrammi täitmise abikõlblikud kulud PRIA e-teenuse
keskkonna kaudu PRIA-le esitatud maksetaotluse ja kuludokumentide alusel. Võrreldes kehtiva
normiga ei ole enam abikõlblike kulude hüvitamise aluseks hindamiskomisjoni poolt
heakskiidetud tegevusaruanne.
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2017. aasta 13. detsembril vastu võetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL)
2017/2393, millega muudetakse määruseid (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta, (EL) nr 1306/2013
ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta, (EL) nr 1307/2013, millega
kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele
makstavate otsetoetuste eeskirjad, (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse
põllumajandustoodete ühine turukorraldus, ning (EL) nr 652/2014, millega nähakse ette sätted
toiduahela, loomade tervise ja heaolu ning taimetervise ja taimse paljundusmaterjaliga seotud
kulude haldamise kohta (ELT L 350, 29.12.2017, lk 15–49), artikli 1 lõike 21 punktiga b
laiendati nende meetmete loetelu, mille puhul ei pea enam toetuse taotlusi hindama. See
tähendab, et edaspidi ei pea hindama ka nende meetmete toetuse taotlusi, mida rakendatakse
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) artikli 18
lõike 1 punkti b (loodusõnnetuses ja katastroofides kahjustunud põllumajandusliku tootmise
potentsiaali taastamine ning asjakohaste ennetusmeetmete kasutuselevõtmine) ja artikli 37
(saagi, loomade ja taimede kindlustamine) alusel. Võttes arvesse, et Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 18 lõike 1 punkti b alusel väljatöötatud meetme 5
„Loodusõnnetuses ja katastroofides kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali
taastamine ning asjakohaste ennetusmeetmete kasutuselevõtmine” tegevuse liigi 5.2 „Ohtlike
taimekahjustajate ja loomahaiguste korral kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali
taastamine” ja sama määruse artikli 37 alusel väljatöötatud meetme 17 „Riskijuhtimine”
tegevuse liigi 17.1 „Saagi, loomade ja taimede kindlustuse maksed” puhul on tegemist
riskijuhtimisinstrumentidega, mis panustavad nii tootmisriskidest tekkida võiva finantskahju
vähendamisse kui ka kahjustunud põllumajandusliku tootmispotentsiaali taastamisse, siis on
väga oluline teha nende toetuste taotluste rahuldamise otsused võimalikult ruttu. Nimetatud
muudatusest tulenevalt on võimalik hoida nende toetuste taotlusvoore avatuna aasta ringi, mis
tähendab, et põllumajandustootjad saaksid alustada põllumajandusliku tootmispotentsiaali
taastamisega varem või kindlustada loomi, taimi ja saaki vastavalt vajadusele.
1.2. Eeln

ettevalmistaja

Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Maaeluministeeriumi põllumajanduspoliitika osakonna
põllumajandus- ja toidusektori arengu büroo juhataja Janeli Tikk (janeli.tikk@agri.ee,
tel 625 6299) ning sama osakonna põllumajandussaaduste tarneahela büroo nõunik Liina
Jürgenson (liina.jyrgenson@agri.ee, 625 6270). Eelnõule ja seletuskirjale on juriidilise
ekspertiisi
teinud
Maaeluministeeriumi
õigusosakonna
nõunik
Jaana
Lepik
(jaana.lepik@agri.ee, tel 625 6202). Keeleliselt on eelnõu toimetanud sama osakonna
peaspetsialist Laura Ojava (laura.ojava@agri.ee, tel 625 6523).
1.3. M rk sed
Eelnõu ei ole seotud ühegi menetluses oleva eelnõuga ega Vabariigi Valitsuse
tegevusprogrammiga.
Eelnõuga muudetavad sätted on seotud
– Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1308/2013;
– komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2015/1366, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi
ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 seoses toetusega mesindussektorile (ELT L 211,
08.08.2015, lk 3–6);

2

– komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2015/1368, milles sätestatakse eeskirjad Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 kohaldamiseks seoses toetusega
mesindussektorile (ELT L 211, 08.08.2015, lk 9–16);
– Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1305/2013.
Eelnõuga muudetakse ELÜPS-i redaktsiooni RT I, 13.03.2019, 50.
Eelnõu seadusena vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu poolthäälte enamus.
2. Sead se eesm rk
Mesindussektori toetuse rakendamisega seotud muudatuste eesmärk on mesindusprogrammi
tõhusam rakendamine, lisades mesindusaasta kohta koostatavasse tegevusaruandesse
mesindusprogrammi tulemused ja rakendades toetuse menetlemisel PRIA e-teenuse keskkonda.
Nende meetmete (ohtlike taimekahjustajate ja loomahaiguste korral kahjustunud
põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamine ning saagi, loomade ja taimede kindlustuse
maksed) loetelu laiendamise eesmärk, mille puhul ei ole ette nähtud toetuste taotluste
hindamist, on lihtsustada toetuse taotluste menetlemist ja kiirendada taotluste rahuldamise
otsuste tegemise protsessi. Muudatuse tulemusena on võimalik meetmete tegevuse liikide 5.2
ja 17.1 taotlusvoorud hoida aasta ringi avatuna.
Arvestades Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 180 „Hea õigusloome ja
normitehnika eeskiri” § 1 lõike 2 punkti 5, ei ole eelnõu kohta koostatud väljatöötamiskavatsust
ega kontseptsiooni, kuna eelnõu seadusena rakendamisega ei kaasne olulist õiguslikku
muudatust ega muud olulist mõju.
3. Eeln

sis ja

rdle anal

s

Eeln
punktiga 1 muudetakse seaduse § 50 lõikeid 4–6, täpsustades kehtivat sõnastust.
Kehtiva seaduse kohaselt peab juhtiv organisatsioon pärast heakskiidetud tegevuskavas
kavandatud tegevuste elluviimist koostama mesindusaasta kohta tegevusaruande.
Tegevusaruanne peab sisaldama tegevuste kirjeldust ja toetuseks ettenähtud vahendite jaotust.
Eelnõuga täpsustatakse, et juhtiva organisatsiooni poolt mesindusaasta kohta koostatav
tegevusaruanne peab sisaldama Euroopa Komisjoni poolt heakskiidetud mesindusprogrammi
eesmärkide saavutamiseks tehtud tegevuste kirjeldust ja mesindusprogrammi tulemusi ning
toetuseks ettenähtud vahendite jaotust.
Mesindusaastaks loetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/1368 artikli 2 kohaselt
12 järjestikust kuud alates 1. augustist kuni 31. juulini. Sama määruse artikli 10 kohaselt on
alates 2018. aastast liikmesriigil kohustus esitada iga aasta 15. märtsiks eelmise mesindusaasta
kohta mesindusprogrammi rakendamise aastaaruanne. Nimetatud aastaaruanne peab sisaldama
mesindusaasta jooksul tehtud kulutuste koondarvestust meetmete kaupa ja saavutatud tulemusi
iga rakendatud meetme jaoks kehtestatud tulemusnäitajate abil. Halduskoormuse
vähendamiseks sätestatakse eelnõuga, et juhtiva organisatsiooni poolt mesindusaasta kohta
koostatav tegevusaruanne peab lisaks mesindusprogrammi eesmärkide saavutamiseks tehtud
tegevuste kirjeldusele ja toetuseks ettenähtud vahendite jaotusele sisaldama
mesindusprogrammi tulemusi. Tulemusi kirjeldatakse tegevusaruandes tulemusnäitajate
väärtuste abil. Juhtiv organisatsioon peab koostama ja esitama tegevusaruande pärast
mesindusaasta lõppemist selliselt, et oleks võimalik mesindussektori toetuse maksmine
hiljemalt 15. oktoobriks. Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/1368 artikli 7 kohaselt tuleb
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iga mesindusaasta jooksul rakendatud meetmetega seotud maksed liikmesriigilt toetusesaajale
teha iga mesindusaasta sellise 12-kuulise perioodi jooksul, mis algab 16. oktoobril ja lõppeb
järgmise aasta 15. oktoobril.
Eelnõuga sätestatakse, et juhtiva organisatsiooni poolt mesindusaasta kohta koostatava
tegevusaruande kiidab heaks või jätab heaks kiitmata hindamiskomisjon. Hindamiskomisjon
on maaeluministri moodustatud nõuandva õigusega komisjon, kuhu kuuluvad
Maaeluministeeriumi, PRIA, VTA ja mesindussektori esindusorganisatsioonide esindajad.
Võrreldes kehtiva seadusega sätestatakse eelnõus, et Maaeluministeerium avalikustab teabe
hindamiskomisjoni poolt heakskiidetud tegevusaruande kohta oma veebilehel. Nimetatud
sättega muudetakse mesindusprogrammi rakendamine läbipaistvamaks.
Võrreldes kehtiva seadusega sätestatakse eelnõus mesindusprogrammi tegevuskava
rakendamise peatamise võimalus kuni hindamiskomisjoni poolt tegevusaruande
heakskiitmiseni. Tegevusaruanne koostatakse pärast mesindusaasta lõppemist ja tegevuskava
enne mesindusaasta algust. Seega on asjakohane peatada tegevuskava rakendamine, kuni
juhtiva organisatsiooni tegevused mesindusaasta kohta on lõpule viidud. Kuna toetust
makstakse tegevuskava rakendamise eest, siis tegevuskava rakendamise peatamise ajal toetust
ei maksta. Tegevusaruanne on aluseks Euroopa Komisjonile mesindusaasta kohta
tulemusnäitajatel põhineva aruande esitamisel. Juhtiva organisatsiooni tegevuse vastavust
õigusaktidest tulenevatele nõuetele, sealhulgas aruande koostamise kohustuse täitmist
kontrollib PRIA seaduse § 51 lõike 2 alusel. Vajadusel võib PRIA korrakaitseseaduse alusel
teha juhtivale organisatsioonile ettekirjutuse kohustuste täitmiseks ning rakendada sunniraha
asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud alusel ja korras, arvestades proportsionaalsuse
põhimõttega. Ettekirjutuse sisu- ja vorminõuded on sätestatud haldusmenetluse seaduses.
Eeln
punktiga 2 muudetakse seaduse § 51 lõiget 1, asendades tekstiosa selliselt, et
mesindussektori toetusega hüvitatakse mesindusprogrammi täitmise abikõlblikud kulud PRIA
e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le esitatud maksetaotluse ja kuludokumentide alusel.
Võrreldes kehtiva normiga ei ole enam hüvitamise aluseks hindamiskomisjoni poolt
heakskiidetud tegevusaruanne. Tegevusaruanne koostatakse eesmärgiga hinnata programmi
kvalitatiivset rakendamist ega ole vajalik elluviidud tegevuste abikõlblikkuse hindamiseks.
Selleks piisab maksetaotlusest ja konkreetseid kulusid tõendavatest dokumentidest.
Muudatus on võimalik tänu 2019. aasta lõpus kasutusele võetud PRIA e-teenuse keskkonna
arendusele, mis võimaldab mesindusprogrammi abikõlblikke kulusid tõendavaid
kuludokumente esitada ja menetleda e-teenuse keskkonnas. Kulude hüvitamise taotlemine
muutub lihtsamaks ja kiiremaks. Maksetaotluse ja kuludokumentide esitamisel toimub
e-teenuse keskkonnas automaatne kontroll, mis teavitab esitatud andmete vigadest või
puudustest ja võimaldab need kohe parandada. Korrektse maksetaotluse esitamine võimaldab
PRIA-l mesindussektori toetuse maksetaotlusi kiiremini ja tõhusamalt menetleda.
Eeln punktiga 3 muudetakse seaduse § 51 lõiget 2 selliselt, et PRIA kontrollib juhtiva
organisatsiooni tegevuse vastavust EL-i asjakohastele õigusaktidele, käesolevale seadusele,
mesindusprogrammile ja tegevuskavale ning esitatud andmeid tõendavaid kuludokumente ja
teeb kohapealset kontrolli. Võrreldes kehtiva seadusega ei kontrolli PRIA enam juhtiva
organisatsiooni tegevuse vastavust tegevusaruandele, vaid selle nõuetekohast esitamist.
Eeln punktiga 4 muudetakse seaduse § 51 lõike 3 teist lauset selliselt, et toetuse maksmisest
keeldumise otsuse teeb PRIA, kui ellu viidud tegevused ei vasta Euroopa Liidu asjakohastele
õigusaktidele, mesindusprogrammile või tegevuskavale või tehtud kulud ei ole abikõlblikud.
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Eeln
p nktiga 5 muudetakse seaduse § 77 lõiget 2 tulenevalt Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määrusest (EL) 2017/2393, millega laiendati nende meetmete loetelu, mille toetuse
taotlusi ei pea hindama. Seni kehtinud sõnastuse kohaselt ei pidanud Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklites 28–30 ja 33 nimetatud toetuse taotlusi hindama.
Nendes artiklites viidatud toetused on pindala- või loomapõhised ühikutoetused, toetust
makstakse nõuetele vastavatele taotlejatele ettenähtud toetuse ühikumäära ulatuses ning kui
eelarvest ei piisa kõigi nõuetele vastavate taotlejate toetuskõlblike hektarite või loomade kohta
ühikumäära ulatuses toetuse maksmiseks, on ühikumäära kohta makstavat toetussummat
võimalik vähendada. Õigus nende toetuste andmisel taotlusi mitte hinnata tuleneb Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 49 lõikest 2. Muudatuse tulemusena
lisati, et toetuse taotlusi ei pea hindama ka nende meetmete puhul, mida rakendatakse Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 18 lõike 1 punktis b, artikli 24 lõike 1
punktis d ning artiklites 28–31, 33–34 ja 36–39a sätestatud tegevuste puhul. Eelkõige on Eesti
jaoks oluline lisaks praegu ELÜPS-is loetletud tegevustele loobuda hindamisest eelnimetatud
artikli 18 lõike 1 punktis b ja artiklis 37 sätestatud tegevuste puhul.
Kui ELÜPS-i § 67 lõike 2 alusel kehtestatava toetuse andmise tingimustes otsustatakse viimati
nimetud tegevuste (ohtlike taimekahjustajate ja loomahaiguste korral kahjustunud
põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamine ning saagi, loomade ja taimede kindlustuse
maksed) puhul toetuse taotlemise lihtsustamiseks ja kiirendamiseks võimaldada toetust taotleda
aasta ringi, määratakse selles kindlaks ka taotluse eelistamise võimalused juhuks, kui toetuseks
ettenähtud vahendid on lõppenud. Üheks võimaluseks on eelistada ajaliselt varem esitatud
taotlust.
4. Eeln

terminoloogia

Eelnõus kasutusel olev terminoloogia on kooskõlas muudetavas seaduses kasutatava
terminoloogiaga ja kasutusele ei võeta uusi termineid.
5. Eeln

asta

s E roopa Liid

ig sele

Eelnõu on kooskõlas EL-i õigusega. Eelnõus sätestatud mesindussektori toetuse rakendamise
sätted vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1308/2013, millega
kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks
nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ)
nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671–854), komisjoni delegeeritud määrusele (EL)
2015/1366, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013
seoses toetusega mesindussektorile (ELT L 211, 08.08.2015, lk 3–6), ning komisjoni
rakendusmäärusele (EL) 2015/1368, milles sätestatakse eeskirjad Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 kohaldamiseks seoses toetusega mesindussektorile (ELT
L 211, 08.08.2015, lk 9–16). Maaelu arengu toetusi puudutav muudatus on seotud Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1305/2013, mida on muudetud Euroopa Parlamendi
ja nõukogu määrusega (EL) 2017/2393.
6. Sead se m j d
Eelnõuga kaasneb majanduslik mõju mesindussektori toetuse taotlejale ning riigiasutuse
(PRIA) sisemisele töökorraldusele.
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Samuti mõjutab ELÜPS-i muutmine põllumajanduse valdkonnas tegutsevaid isikuid, kes
soovivad taotleda „Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ (edaspidi arengukava) alusel antavat
ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku
tootmise potentsiaali taastamise toetust ning põllumajanduskindlustustoetust, mille toetuse
taotlusi pidi varem hindama. Nimetatud muudatusega kaasneb majanduslik mõju
põllumajandustootjatele, kes arengukava alusel neid toetusi taotlevad, ning PRIA
töökorraldusele.
Eelnõuga ei kaasne otsest sotsiaalset ja regionaalset mõju. Samuti puuduvad otsesed mõjud
keskkonnale ning riigi julgeolekule ja rahvusvahelistele suhetele.
Ka andata m

dat s I: mesind ssektori toet se rakendamine (eeln

p nktid 1 4)

1) Mõju valdkond: mõju majandusele.
Sihtrühm: mesindussektori toetuse rakendamisel on muudatusest mõjutatud sihtrühmaks
mesindussektori esindusorganisatsioon ehk mesindusprogrammi juhtiv organisatsioon.
Mesindusprogrammi 2020–2022 juhtivaks organisatsiooniks on Eesti Kutseliste Mesinike
Ühing.
Mõju ulatus: alates 2019. aasta lõpust kasutusele võetud PRIA e-teenuse keskkond võimaldab
maksetaotluse ja abikõlblikke kulusid tõendavad kuludokumendid esitada e-teenuse
keskkonnas. Selle tulemusel ei esita juhtiv organisatsioon PRIA-le enam paberdokumente.
Mesindusaasta kohta esitatakse tuhandeid dokumente abikõlblike kulude tõendamiseks. Samuti
muutub mesindusprogrammi rakendamise kulude hüvitamise taotlemine lihtsamaks ja
kiiremaks. Maksetaotluse ja kuludokumentide esitamisel toimub e-teenuse keskkonnas
automaatne kontroll, mis teavitab esitatud andmete vigadest või puudustest. Veateate saamisel
on maksetaotluse esitajal võimalik vead kohe parandada ja esitada korrektne maksetaotlus,
mille tulemusel lüheneb maksetaotluse menetlemise aeg.
2) Mõju valdkond: mõju riigiasutuse korraldusele.
Sihtrühm: mesindussektori toetuse rakendamisel on muudatusest mõjutatud sihtrühmaks
Maaeluministeeriumi valitsemisala valitsusasutus PRIA.
Mõju ulatus: 2019. aasta lõpus kasutusele võetud PRIA e-teenuse keskkond võimaldab PRIA-l
mesindussektori toetust kiiremini ja tõhusamalt menetleda. PRIA e-teenuse keskkonnas
esitatud maksetaotlus ja abikõlblikke kulusid tõendavad kuludokumendid läbivad juba
esitamisel e-teenuse keskkonna automaatse kontrolli ning taotleja saab parandada vead ja
kõrvaldada puudused. Korrektse maksetaotluse esitamine võimaldab PRIA-l mesindussektori
toetuse maksetaotlusi kiiremini ja tõhusamalt menetleda. Samuti ei esitata abikõlblikke kulusid
tõendavaid dokumente enam paberil, mille tulemusel lihtsustub dokumentide arhiveerimine.
Kavandatav muudatus II: nende meetmete loetelu laiendamine, mille toetuse taotlusi ei
pea hindama (eeln punkt 5)
1) Mõju valdkond: mõju majandusele.
Sihtrühm: põllumajandustootjad, kes taotlevad arengukava alusel antavat ohtliku
taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise
potentsiaali taastamise toetust ning põllumajanduskindlustustoetust.
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Mõju ulatus: kui edaspidi ei pea hindama ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi
tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetuse ja
põllumajanduskindlustustoetuse taotlusi, siis on võimalik nende toetuste taotlusvoorud hoida
aasta ringi avatuna. See tähendab, et edaspidi saavad põllumajandustootjad alustada
põllumajandusliku tootmispotentsiaali taastamisega varem ning kindlustada loomi, taimi ja
saaki vastavalt vajadusele. Need on arengukava toetused, mis kuuluvad
riskijuhtimisinstrumentide hulka ning millel on ka otsene mõju majandusele, panustades nii
tootmisriskidest tekkida võiva finantskahju vähendamisse kui ka kahjustunud
põllumajandusliku tootmispotentsiaali taastamisse.
2) Mõju valdkond: mõju riigiasutuse korraldusele.
Sihtrühm: Maaeluministeeriumi valitsemisala valitsusasutus PRIA.
Mõju ulatus: muudatuse tulemusena väheneb PRIA töökoormus, sest edaspidi ei hinnata ohtliku
taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise
potentsiaali taastamise toetuse ja põllumajanduskindlustustoetuse taotlusi ega koostata
hindamistulemuste põhjal taotluste paremusjärjestust. Muudatuse tulemusena muutub PRIA
taotluste menetlemine ja taotluste rahuldamise otsuste tegemise protsess kiiremaks.
7. Seaduse rakendamisega seotud riigi ja kohaliku omavalitsuse tegevused, eeldatavad
kulud ja tulud
Seaduse eelnõu rakendamine ei vaja riigilt ümberkorraldusi ega lisakulutusi riigieelarve
vahenditest. Samuti ei kaasne seaduse rakendamisega eeldatavaid tulusid.
Eelnõuga ei kaasne kulusid ega tulusid kohalikele omavalitsustele.
8. Rakendusaktid
Eelnõu ei sisalda volitusnorme.
9. Sead se j

st mine

Seadus jõustub üldises korras.
10. Eeln

koosk lastamine, h

ir hmade kaasamine ja a alik kons ltatsioon

Eelnõu tutvustatakse põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogule. Eelnõu esitatakse
kooskõlastamiseks eelnõude infosüsteemi (EIS) kaudu Rahandusministeeriumile.
Eelnõu esitatakse arvamuse avaldamiseks PRIA-le, Veterinaar- ja Toiduametile ning
järgmistele huvigruppidele: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eestimaa Talupidajate
Keskliit, Eesti Mesinike Liit, Eesti Kutseliste Mesinike Ühing, Eesti Meetootjate Ühendus,
Saaremaa Meetootjate Ühing, Eesti Mesilaste Tõuaretajate Selts.
___________________________________________________________________________
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