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SELETUSKIRI
Maaeluministri määruse „Maaeluministri 6. veebruari 2019. a määruse nr 12
„Mesilaspere toetus” muutmine” eelnõu juurde
1. Sissejuhatus
Määrus kehtestatakse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse § 18 lõike 1 ja § 202
lõike 1 alusel.
Eelnõuga muudetakse maaeluministri 6. veebruari 2019. a määrust nr 12 „Mesilaspere toetus”
(edaspidi määrus).
Peamine eelnõus tehtav muudatus on seotud mesilasperede tegevuskoha muutusega, mis on
toimunud pärast mesilaspere toetuse (edaspidi toetus) taotluse esitamist ja enne 15. juunit.
Mesilasperede tegevuskoha muutus tuleb registreerida põllumajandusloomade registris seetõttu,
et Põllumajandus-ja Toiduamet teaks, kuhu kohapealset kontrolli tegema minna. Mesilasperede
pidamiskoha muutuse registreerimata jätmine võib põhjustada selle, et toetuse taotleja jääb
toetusest ilma. Teisena muudetakse füüsilise isiku mesilaspere toetuse ja ettevõtja vähese
tähtsusega abina antava toetuse ülemmäära kolme aasta kohta.
Eelnõu ja seletuskirja on ette valmistanud Maaeluministeeriumi põllumajanduspoliitika osakonna
põllumajandussaaduste tarneahela büroo peaspetsialist Helena Vaher (telefon 625 6237, e-post
helena.vaher@agri.ee). Juriidilise ekspertiisi on eelnõule teinud Maaeluministeeriumi
õigusosakonna
nõunik
Elis-Ketter
Müürsepp
(telefon
625
6280,
e-post
elis-ketter.myyrsepp@agri.ee) ja keeleliselt on eelnõu toimetanud sama osakonna peaspetsialist
Leeni Kohal (telefon 625 6165, e-post leeni.kohal@agri.ee).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõu punktidega 1–3 kavandatavad muudatused puudutavad mesilaspere pidaja kohustust
teavitada mesilaspere pidamiskoha muutusest. Muudatusega täiendatakse määrust selliselt, et
toetuse taotleja peab edaspidi põllumajandusloomade registrit teavitama, kui muutub see
mesilaspere pidamiskoht, mille taotleja taotluses märkis. Mesilaspere pidamiskoha muutus võib
olla põhjustatud näiteks mesilasperede korjele viimisest, rendile andmisest või muust.
Pidamiskoha muutusest tuleb teavitada 7 tööpäeva jooksul mesilaspere pidamiskoha muutusest
arvates, kuid mitte hiljem kui 15. juunil. Mesilasperede arvu vähenemise ja mesilasperede
pidamiskoha muutuse teavitamine on erinevad selle tõttu, et mesilasperede arvu vähenemise
teavitamisel tuleb teavitada ka põhjustest. Mesilaspere pidamiskoha muutusest teavitamine on
vajalik, et Põllumajandus- ja Toiduamet teaks, kuhu kohapealset kontrollima tegema minna.
Muudatuse tulemusena saavad mesilaspere toetust ka need mesilaspere pidajad, kes on
mesilasperede pidamiskohta muutnud pärast toetuse taotluse esitamist ja enne 15. juunit.
Eelnõu punktidega 4 ja 5 tõstetakse mesilaspere toetuse ülemmäära seniselt 15 000 eurolt
25 000 euroni. Muudatuse kohaselt ei tohi füüsilisest isikust toetuse saajale antud toetus kokku
ületada jooksva aasta ja sellele eelnenud kahe aasta jooksul kokku 25 000 eurot. Muudatuse
tulemusel kehtib kõikidele mesilaspere toetuse saajatele sama toetuse määr (s.t nii füüsilistele
isikutele kui ka ettevõtjatele). Muudatus on tingitud Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr
1408/2013 muutmisest, mida käsitleb eelnõu punkt 5 ja millega tõstetakse ettevõtja toetuse
ülemmäära.

Ettevõtjatele antavale toetusele rakendatakse Euroopa Komisjoni vähese tähtsusega abi määrust
(EL) nr 1408/2013, millest tulenevalt kehtib ülemmäär kolme majandusaasta kohta s.t jooksev
aasta ja sellele kaks eelnevat majandusaastat. Ülemmäära tõstmine on võimalik tulenevalt
Euroopa Komisjoni 21. veebruari 2019. a määrusest (EL) 2019/316, millega muudeti määrust
(EL) nr 1408/2013 ning 4. mail 2020. a vastu võetud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise
seaduse muudatusest. Vähese tähtsusega abi määrade arvestust peetakse riigiabi ja vähese
tähtsusega abi registris. Ettevõtjad saavad vähese tähtsusega abi jääki kontrollida
Rahandusministeeriumi veebilehel www.fin.ee/riigiabi (vähese tähtsusega abi vaba jääk).
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega. Eelnõu vastab komisjoni määruses (EL) nr
1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist
vähese tähtsusega abi suhtes põllumajandussektoris, sätestatud tingimustele.
4. Määruse mõjud
Põllumajandusloomade registris oli 2019. aasta 1. mai seisuga 2381 mesilasperede arvu teavitajat
ja 2020. aastal 2479. Mesilaspere toetust taotles 2019. aastal kokku 1385 taotlejat, 2020. aastal
aga 1431 taotlejat. Mõlemal aastal taotles 58% põllumajandusloomade registris olnud
mesilaspere arvu teavitajatest mesilaspere toetust. Määruse muudatustel on otsene ja oluline
majanduslik mõju mesilaspere toetust taotlevatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kuna
mesilaspere toetuse ülemmäära tõstetakse ja seetõttu on võimalik taotlejal saada suuremas
summas mesilaspere toetust jooksva aasta ja sellele eelnenud kahe aasta jooksul kokku. Füüsiliste
ja juriidiliste isikute halduskoormus on määruse muudatusest mõjutatud, kuid mitte suurel määral.
Mesilasperede tegevuskoha muutuste registreerimine põllumajandusloomade registris ei ole
ajamahukas. Määruse muudatustel on otsene mõju riigi ja kohalike omavalitsuste
töökorraldusele, kuna kohapealse kontrolli läbiviimine võib olla tavapärasest töömahukam
mesilasperede tegevuskoha muutuste tõttu (nt mesilaspered on viidud erinevatesse
tegevuskohtadesse korjele). Määruse muudatustel ei ole otsest ja olulist sotsiaalset, sealhulgas
demograafilist mõju. Määruse muudatustega ei kaasne otsest ja olulist mõju riigi julgeolekule
ning välissuhetele, elu- ja looduskeskkonnale ega regionaalarengule.
5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse
rakendamise eeldatavad tulud
Määruse rakendamisega ei kaasne lisakulusid riigieelarvelistest vahenditest.
6. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.
7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
Eelnõu
esitatakse
eelnõude
infosüsteemi
EIS
kaudu
kooskõlastamiseks
Rahandusministeeriumile. Eelnõu esitatakse arvamuse avaldamiseks PRIA-le, Põllumajandus- ja
Toiduametile ning sektori esindusorganisatsioonidele (Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda,
Eestimaa Talupidajate Keskliit, Eesti Mesinike Liit, Eesti Kutseliste Mesinike Ühing, Eesti
Meetootjate Ühendus, Saaremaa Meetootjate Ühing, Eesti Mesilaste Tõuaretajate Selts).
(allkirjastatud digitaalselt)
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