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1. Teha eelnõus järgmised muudatused: 

1.1. Muuta eelnõu pealkiri ja sõnastada järgmiselt: 

 

„Konkurentsiseaduse ning maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse 

muutmise seadus“; 

 

1.2. Jätta eelnõust välja §-d 2 ja 3, muutes järgnevate paragrahvide numeratsiooni. 

Väljajäetav tekst: 
„§ 2. Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmine 

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 88 lõige 3 muudetakse ja 

sõnastatakse järgmiselt: 

„(3) Registri volitatud töötleja on PRIA.“. 

§ 3. Kalandusturu korraldamise seaduse muutmine 
Kalandusturu korraldamise seaduses tehakse järgmised muudatused: 

1) paragrahvi 549 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna „Amet“ sõnaga „Põllumajandusministeerium“ 

vastavas käändes; 

2) paragrahvi 549 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses: 

„(5) Põllumajandusministeerium, PRIA, sihtasutus ja muu seaduse alusel abi andja kannavad nende 

kaudu antud käesoleva seaduse §-s 547 nimetatud vähese tähtsusega abi andmed konkurentsiseaduse 

alusel peetavasse riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrisse.“; 

3) paragrahv 713 tunnistatakse kehtetuks; 

4) seadust täiendatakse §-ga 742 järgmises sõnastuses: 

„742. Kalandusliku vähese tähtsusega abi andmete ülekandmine 

Põllumajandusministeerium kannab alates 2009. aasta 1. jaanuarist põllumajandustoetuste ja 

põllumassiivide registris registreeritud andmed kalandusliku vähese tähtsusega abi saajate ja neile 

antud abi suuruse kohta riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrisse ühe kuu jooksul käesoleva 

seaduse jõustumisest arvates.“.“ 

 

Selgitus: Eelnõu § 2 kohaselt muudetakse ka Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika 

rakendamise seadust ja § 3 kohaselt kalandusturu korraldamise seadust. Samas võttis 

Riigikogu 19. novembril vastu mõlema eelnimetatud seaduse uued terviktekstid, kus on 

käesolevas eelnõus esitatud muudatustega juba arvestatud. Seetõttu tuleks eelnõust §-d 2 ja 3 

välja jätta. 

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muudatuste ja 

kalandusturu korraldamise seaduse muudatuste väljajäämise korral vajab muutmist ka eelnõu 

pealkiri. 
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2. Täiendada eelnõu § 4 uute punktidega 1-4, muutes järgnevate punktide numeratsiooni, 

järgmises sõnastuses: 

“1) paragrahvi 3 lõike 2 punktid 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„1) Euroopa Komisjon on teinud talle kooskõlas Euroopa Liidu suunistega riigiabi kohta 

põllumajandus- ja metsandussektoris ning maapiirkondades aastateks 2014-2020 (ELT C 204, 

01.07.2014, lk 1‒97) (edaspidi riigiabi suunised) või otse Euroopa Liidu toimimise lepingu 

alusel esitatud põllumajandusliku riigiabi teatise kohta lubava otsuse; 

2) Euroopa Komisjonile on esitatud grupierandiga hõlmatud riigiabi andmise kokkuvõtlik 

teabeleht (edaspidi põllumajandusliku grupierandi teatis) vastavalt komisjoni määrusele (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);”; 

 

2) paragrahvi 3 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(3) Põllumajanduslikku riigiabi, sealhulgas riigiabi suunistes ja määruses (EL) nr 702/2014 

nimetatud abi metsandussektorile, võib anda muu seaduse alusel ja korras, kui selleks on 

Põllumajandusministeeriumi kaudu esitatud põllumajandusliku riigiabi teatis, mille kohta 

Euroopa Komisjon on teinud lubava otsuse, Euroopa Komisjonile on esitatud 

põllumajandusliku grupierandi teatis või riigiabi vastab käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 3 

sätestatud tingimustele.”; 

 

3) paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse sõna „ühenduse” sõnadega „Euroopa Liidu”; 

 

4) paragrahvi 9 lõigetes 1 ja 3 asendatakse sõna „ühenduse” sõnaga „riigiabi”.“ 

 

Selgitus: Nimetatud muudatustega ajakohastatakse maaelu ja põllumajandusturu 

korraldamise seaduse viited Euroopa Liidu riigiabi õigusaktidele. 
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3. Muuta eelnõu § 4 punkt 5 ja sõnastada järgmiselt: 

„5) seadust täiendatakse §-ga 52¹ järgmises sõnastuses: 

„52¹. Põllumajandusliku vähese tähtsusega abi andmete ülekandmine 

PRIA esitab alates 2009. aasta 1. jaanuarist põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris 

registreeritud andmed põllumajandusliku vähese tähtsusega abi saajate ja neile antud abi 

suuruse kohta riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrisse hiljemalt 2015. aasta 

1. veebruariks.”.“ 

 

Selgitus: Muudetava sätte tekstis asendatakse sõna „kannab” sõnaga „esitab”. Muudatuse 

vajadus on tingitud asjaolust, et Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet ei ole 

riigiabi ja vähese tähtsusega abi registri volitatud töötleja, siis ei ole tal õigust andmeid 

riigiabi ja vähese tähtsuse abi registrisse kanda ning Põllumajanduse Registrite ja 

Informatsiooni Ametit tuleb käsitleda andmete esitajana. 

Samuti on normitehniliselt korrastatud rakendussätte tähtaja määratlust. 
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4. Muuta eelnõu § 5 tekst ja sõnastada järgmiselt: 

 

„Käesolev seadus jõustub 2015. aasta 1. jaanuaril.“ 

 

Selgitus: Eelnõu on seotud Riigikogu poolt 19. novembril vastu võetud Euroopa Liidu ühise 

põllumajanduspoliitika rakendamise seadusega ja kalandusturu korraldamise seadusega, mis 

mõlemad jõustuvad 2015. aasta 1. jaanuaril, mistõttu tuleks ka käesolev muutmisseadus 

jõustada samal ajal, s.o 2015. aasta 1. jaanuaril. 
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