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Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning 

veterinaarseaduse muutmise seadus 
 

 

§ 1. Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmine 

 

Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduses tehakse järgmised muudatused: 

 

1) paragrahvi 2 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks; 

 

2) paragrahvi 3 lõike 2 punktis 1 asendatakse tekstiosa „Euroopa Liidu suunistega riigiabi kohta 

põllumajandus- ja metsandussektoris ning maapiirkondades aastateks 2014–2020 (ELT C 

204,  01.07.2014, lk 1‒97)“ tekstiosaga „suunistega põllumajandus- ja metsandussektoris ning 

maapiirkondades antava riigiabi kohta (ELT …, ……..2022, lk …‒…)“; 

 

3) paragrahvi 3 lõike 2 punktis 2 asendatakse tekstiosa „nr 702/2014 Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi põllumajandus- ja 

metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 193, 

01.07.2014, lk 1‒75)“ tekstiosaga „…/…, millega tunnistatakse teatavat liiki abi 

põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artiklite 107 ja 108 kohaldamisel siseturuga kokkusobivaks ning tunnistatakse kehtetuks 

komisjoni määrus (EL) nr 702/2014 (ELT …, ……..2022, lk …‒…)“; 

 

4) paragrahvi 3 lõigetes 21 ja 3 ning § 10 lõigetes 1 ja 3 asendatakse tekstiosa „nr 702/2014“ 

tekstiosaga „…/…“; 

 

5) seaduse 6. peatükk tunnistatakse kehtetuks; 

 

6) paragrahvi 34 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa „,  mis vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruse (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste 

õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise 

kontrollimise tagamiseks (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141), artikli 12 lõikes 2 sätestatud 

nõuetele“; 

 

7) paragrahvi 39 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks; 

 

8) paragrahvi 451 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 

9 lõike 2 punktis c ja lõikes 3 ning riigiabi suuniste punkti 128 alapunktis c ja punktis 129 

nimetatud summat ületava üksikabi andmise korral sisestab riigiabi andja komisjoni määruse 

(EL) nr 702/2014 III lisas ning riigiabi suuniste punkti 128 alapunktides b ja c“ tekstiosaga 

„Komisjoni määruse (EL) …/… artikli 9 lõike 1 punktis c ja lõikes 2 ning riigiabi suuniste 

punkti 107 alapunktis c ja punktis 108 nimetatud summat ületava üksikabi andmise korral 

sisestab riigiabi andja komisjoni määruse (EL) …/… III lisas ning riigiabi suuniste punkti 107 

alapunktides b ja c“; 
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9) paragrahvi 451 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „nr 702/2014“ tekstiosaga „…/…“. 

 

§ 2. Veterinaarseaduse muutmine 

 

Veterinaarseaduses tehakse järgmised muudatused: 

 

1) paragrahvi 65 lõikes 7 asendatakse tekstiosa „komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi 

põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse siseturuga 

kokkusobivaks (ELT L 193, 01.07.2014, lk 1‒75), artiklit 26“ tekstiosaga „komisjoni määruse 

(EL) …/…, millega tunnistatakse teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja 

maapiirkondades Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamisel siseturuga 

kokkusobivaks ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EL) nr 702/2014 (ELT …, 

……..2022, lk …‒…), artiklit 25“;  

 

2) paragrahvi 68 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „nr 702/2014 artikli 1 lõikes 5“ tekstiosaga 

„  …/… artikli 1 lõikes 4“. 

 

 § 3. Seaduse jõustumine 

 

Käesoleva seaduse § 1 punktid 2–4, 8–9 ja § 2 jõustuvad 2023. aasta 1. jaanuaril. 
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