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MÄÄRUS 
 

xx. xx. 2023 nr xx 

Põllumajandus- ja maaeluministri määruste muutmine 

 

 

Määrus kehtestatakse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse § 11 lõike 1 alusel ja 

§ 18 lõike 1 alusel ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 71 

lõike 7 alusel. 

 

§ 1. Põllumajandusministri 26. mai 2011. a määruse nr 45 „Ohtliku taimekahjustaja 

tõrjeabinõude rakendamise toetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotluse 

esitamise ja taotluse menetlemise kord” muutmine 

 

Põllumajandusministri 26. mai 2011. a määrust nr 54 „Ohtliku taimekahjustaja tõrjeabinõude 

rakendamise toetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotluse esitamise ja taotluse 

menetlemise kord” muudetakse järgmiselt: 

 

1) paragrahv 2 sõnastatakse järgmiselt:  

„Määruse alusel antav toetus on riigiabi komisjoni määruse (EL) nr …/…. Euroopa Liidu 

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

põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse siseturuga 

kokkusobivaks (ELT …, ……..2022, lk …‒…), artikli 25 tähenduses.“ 

 

2) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:  

„Toetust võib taotleda põllumajandustootja, kes on mikro-, väike- või keskmise suurusega 

ettevõtja komisjoni määruse (EL) nr …/….  I lisa tähenduses (edaspidi taotleja): 

 

  1) kes ei ole raskustes olev ettevõtja komisjoni määruse (EL) nr …/…. artikli 2 punkti 58 

tähenduses, välja arvatud artikli 1 lõike 5 punkti g alapunktis ii sätestatud juhul; 

  2) kellel ei ole täitmata komisjoni määruse (EL) nr …/….  artikli 1 lõikes 4 nimetatud otsus 

ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks tunnistatud riigiabi tagasimaksmise kohta.“ 

 

§ 3. maaeluministri 15. detsembri 2016. aasta määrus nr 69 „Põllumajandusloomade 

aretustoetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise 

kord“ muutmine 

 

1) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt: 

„Toetus on riigiabi komisjoni määruse (EL) nr …/…., Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 

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



ja maapiirkondades tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT …, ……..2022, lk …‒…), 

artikli 26 tähenduses.“ 

 

2) paragrahvi 3 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt: 

„Taotleja võib toetust taotleda üksnes nende riigiabi saajate kulude hüvitamiseks, kes on 

esitanud temale komisjoni määruse (EL) nr …/…. artikli 6 lõike 2 kohase abitaotluse toetuse 

taotluste esitamise aastale eelneva aasta 31. detsembriks. Nimetatud kulud teeb taotleja § 6 

lõikes 1 sätestatud taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini.“ 

 

3) paragrahvi 3 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt: 

„Riigiabi saaja on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest 

saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise 

ajatamise korral tagasimaksed tasunud ettenähtud summas, sealhulgas komisjoni määruse (EL) 

nr …/…. artikli 1 lõikes 4 sätestatud juhul.“ 

 

4) paragrahvi 3 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt: 

„Riigiabi saaja ei või olla raskustes olev ettevõtja komisjoni määruse (EL) nr …/…. artikli 2 

punkti 58 tähenduses.“ 

 

5) paragrahvi 3 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt: 

„Riigiabi saaja on mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtja komisjoni määruse (EL) 

nr …/…. lisa 1 tähenduses.“ 

 

6) paragrahvi 9 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt: 

„Amet arvutab toetuse saajale makstava toetuse suuruse, arvestades komisjoni määruse (EL) 

nr …/…. artikli 26 lõike 1 punktides a ja b sätestatud riigiabi ülemmäära, riigieelarvest 

eraldatud vahendite suurust, § 5 kohaselt arvutatud ühele taotlejale antava toetuse maksimaalset 

suurust ning maksetaotluses märgitud kulusid.“ 

 

§ 4. põllumajandusministri 8. oktoobri 2014. aasta määrus nr 84 „Põllumajandustootja 

asendamise toetus“ muutmine 

 

1) paragrahv 2 sõnastatakse järgmiselt: 

„Põllumajandustootjale asendusteenuse osutamine on riigiabi komisjoni määruse (EL) 

nr …/…., Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega 

teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse 

siseturuga kokkusobivaks (ELT …, ……..2022, lk …‒…), artikli 22 tähenduses.“ 

2) paragrahvi 4 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt: 

„Määruse alusel antavat toetust võib kasutada ainult sellise asendusteenuse kulude 

hüvitamiseks, mis on osutatud pärast lõikes 3 nimetatud põllumajandustootja poolt §-s 3 

nimetatud taotlejale komisjoni määruse (EL) nr …/…. artikli 6 lõike 2 kohase taotluse 

esitamist.“ 

3) paragrahvi 4 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt: 

„Põllumajandustootja, kellele osutatakse toetatavat asendusteenust, ei või olla raskustes olev 

ettevõtja komisjoni määruse (EL) nr …/…. artikli 2 punkti 58 tähenduses.“ 

4) paragrahvi 4 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt: 



„Põllumajandustootjal, kellele osutatakse toetatavat asendusteenust, ei või olla täitmata 

komisjoni määruse (EL) nr …/…. artikli 1 lõikes 4 nimetatud Euroopa Komisjoni korraldus 

ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks tunnistatud riigiabi tagasimaksmise kohta.“ 

§ 5. maaeluministri 28. aprilli 2015. aasta määrus nr 46 „Teadmussiirde pikaajaliste 

programmide rakendamise toetus“ muutmine 

 

1) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt: 

„Metsa majandamise teemal korraldatud tegevusel osalemine on riigiabi komisjoni määruse 

(EL) nr …/…. Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega 

teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse 

siseturuga kokkusobivaks (ELT …, ……..2022, lk …‒…), artikli 39 tähenduses.“ 

 

2) paragrahvi 3 lõige 3 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt: 

„riigiabi komisjoni määruse (EL) nr …/…. artikli ... tähenduses, kui tegemist on väikese ja 

keskmise suurusega ettevõtjaga sama määruse artikli 2 punkti 51 tähenduses või“ 

 

3) paragrahvi 3 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt: 

„Riigiabi puhul peab abi maksimaalne osakaal vastama komisjoni määruse (EL) nr …/…. 

artiklis … või komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artiklis 31 toodud tingimustele.“ 

 

4) paragrahvi 7 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt: 

„1) neil on täidetud komisjoni määruse (EL) nr …/…. artikli 1 lõikes 4 või komisjoni määruse 

(EL) nr 651/2014 artikli 1 lõikes 4 nimetatud otsus ebaseaduslikuks ja siseturuga 

kokkusobimatuks tunnistatud riigiabi tagasimaksmise kohta; 

2) nad ei tohi olla raskustes olevad ettevõtjad komisjoni määruse (EL) nr …/…. artikli 2 punkti 

58 tähenduses või komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses.“ 

 

5) paragrahvi 7 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt: 

„Kui abi antakse komisjoni määruse (EL) nr …/…. alusel, peab ettevõtja, kellele abi antakse, 

esitama komisjoni määruse (EL) nr …/…. artikli 6 lõike 2 kohase abitaotluse toetuse saajale 

enne tegevuses osalemist.“ 

 

 

§ 6. maaeluministri 23. jaanuari 2018. aasta määrus nr 4 „Turuarendustoetus“ muutmine 

1) paragrahvi 2 lõige 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt: 

 „riigiabi komisjoni määruse (EL) nr …/…. Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 

108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja 

maapiirkondades tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT …, ……..2022, lk …‒…), 

artikli 23 tähenduses või komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 

108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT 

L 187, 26.06.2014, lk 1–78), artikli 19 tähenduses (edaspidi koos riigiabi) või“ 

 

2) paragrahvi 2 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt: 

„Lõikes 1 nimetatud põllumajandustootjale, kes on suurettevõtja komisjoni määruse (EL) 

nr …/…. artikli 2 punkti 32 tähenduses, antav abi on põllumajanduslik vähese tähtsusega abi, 

mida antakse kõigi §-s 7 nimetatud abikõlblike kulude hüvitamiseks.“ 

 

3) paragrahvi 2 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt: 

„Lõikes 2 nimetatud tunnustatud tootjarühmale, kes on suurettevõtja komisjoni määruse (EL) 



nr …/…. artikli 2 punkti 32 tähenduses, antav abi on vähese tähtsusega abi, mida antakse kõigi 

§-s 7 nimetatud abikõlblike kulude hüvitamiseks.“ 

 

4) paragrahvi 2 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt: 

„Lõike 2 punktis 2 ja lõikes 3 nimetatud vähese tähtsusega abi piirmäära ületamise korral 

määratakse ettevõtjale, kes on väikese või keskmise suurusega ettevõtja komisjoni määruse 

(EL) nr …/…. artikli 2 punkti 51 tähenduses, § 6 lõike 1 punktis 4 nimetatud tegevuses 

osalemise korral riigiabi komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 19 alusel.“ 

 

5) paragrahvi 4 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt: 

„Kui abi antakse komisjoni määruse (EL) nr …/…. või komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 

alusel, võib toetust taotleda üksnes nende riigiabi saajate kulude hüvitamiseks, kes on esitanud 

komisjoni määruse (EL) nr …/…. artikli 6 lõikes 2 või komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 

artikli 6 lõikes 2 nimetatud andmetega taotluse.“ 

 

6) paragrahvi 5 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt: 

„Paragrahvi 2 lõike 1 punktis 1 ja § 2 lõike 2 punktis 1 nimetatud abi saaja, kes saab riigiabi, 

peab vastama järgmistele nõuetele: 

1) tal ei või olla täitmata komisjoni määruse (EL) nr …/…. artikli 1 lõike 4 punktis a või 

komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 1 lõike 4 punktis a nimetatud korraldus 

ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks tunnistatud riigiabi tagasimaksmise kohta; 

2) ta ei tohi olla raskustes olev ettevõtja komisjoni määruse (EL) nr …/…. artikli 2 punkti 58 

või komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses; 

3) ta on väikese või keskmise suurusega ettevõtja komisjoni määruse (EL) nr …/…. artikli 2 

punkti 2 või komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 51 tähenduses“ 

 

7) paragrahvi 11 lõige 3 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt: 

„paragrahvi 2 lõike 1 punktis 1 ja § 2 lõike 2 punktis 1 nimetatud riigiabi saajatelt kogutud 

kinnitus selle kohta, et nad on väikese või keskmise suurusega ettevõtjad komisjoni määruse 

(EL) nr …/…. artikli 2 punkti 51 tähenduses;“ 

 

8) paragrahvi 13 lõige 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt: 

„riigiabi saaja kinnitus, et ta on väikese või keskmise suurusega ettevõtja komisjoni määruse 

(EL) nr …/…. artikli 2 punkti 51 või komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 2 

tähenduses.“ 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Urmas Kruuse 

Minister 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Marko Gorban  

põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler 

kantsleri ülesannetes 


