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EPKK TÖÖ KANDIS VILJA: LUUAKSE REGISTER, MIS ON SINISE 

KÜTUSE OSTUÕIGUSE ALUSEKS 

Valitsuskabinet toetas 30. jaanuaril EPKK varasemat seisukohta ja otsustas, 

et eriotstarbelise ehk nn sinise diislikütuse väärkasutamise vähendamiseks 

on vaja piirata ostjate ringi ostuõigusega isikute registri loomise abil. Kuigi 

eriotstarbelist diislikütust võib kasutada põllumajanduses ja kalanduses, siis 

tegelikkuses kasutatakse sinist diislikütust ka muudel tegevusaladel, kus 

aktsiisisoodustust ette nähtud ei ole. 

Maaeluministeerium tegi valitsuskabinetile ettepaneku väärkasutuse vähen-

damiseks piirata ostjate ringi. Selleks on kavas luua õigustatud isikute 

register, kust kütusemüüjad saavad ostuhetkel kontrollida, kas isikul on 

õigus eriotstarbelist diislikütust osta. Lisaks kaasneb muudatustega haldus-

koormuse vähenemine ning maksu- ja menetluskulude kokkuhoid. 

Maaeluminister Arvo Alleri sõnul aitaks muudatus väärkasutust ennetada, 

sest tagantjärele on raske kontrollida ja tõendada, kas kütust kasutati sihi-

päraselt. Uue skeemi korral säiliks ka tulevikus põllumehe jaoks aktsiisi-

soodustuse saamine ostuhetkel. „Oleme kavandatavatest muudatustest 

rääkinud nii põllumajandussektori kui ka kütusemüüjate esindajatega. Põllu-

meestele saan öelda, et kütuselimiite uues skeemis ei kehtestata,“ lausus Arvo 

Aller. Sarnaselt praegusele jätkub kütuse värvimine, et oleks võimalik 

tuvastada väärkasutamist. 

Eriotstarbelisele diislikütusele kehtib soodsam aktsiisimäär ‒ kui diislikütuse 

tavaaktsiisimäär on 493 eurot 1000 liitri kohta, siis eriotstarbelise diisli-

kütuse aktsiisimäär on 133 eurot 1000 liitri kohta. Seega on aktsiisisoodustus 

1000 liitri kohta 360 eurot (1 liitri kohta 36 senti). Väärkasutuse riskiga 

isikutele müüdi 2018 hinnanguliselt kokku ligi 13,2 miljonit liitrit kütust, mis 

teeb väärkasutuse riskiga isikute aktsiisisoodustuse rahaliseks mahuks 4,7 

miljonit eurot. 

Põllumajanduskoda kiidab maaeluminister Arvo Allerit ja valitsust, et pikk 

arutelu erimärgistatud kütuse kasutamise osas on jõudnud mõistliku lahen-

duseni. 

"Sinise kütuse väärkasutusele väljaspool põllumajandust ja kalandust tuleb 

piir panna, kuid põllumeestel peab säilima tootmiseks vajalikus koguses 

juurdepääs soodusmääraga kütusele. Praegune lahendus on selle põhi-

mõttega kooskõlas," ütles EPKK juhatuse esimees Roomet Sõrmus. 

Sõrmuse sõnul on kütuse aktsiisi tase oluline näitaja, mis mõjutab meie 

põllumajanduse rahvusvahelist konkurentsivõimet. "Eestis rakendatav soo-

dusmäär on siiski kuus korda kõrgem kui Euroopa Liidus kehtiv miinimum-

nõue, mistõttu peaks sinise kütuse väärkasutuse vähendamise kaudu kokku-

hoitud vahendeid kasutama eriotstarbelise kütuse aktsiisimäära langeta-

miseks," rõhutas ta. 

TEADMUSSIIRDE KOMISJON 

28. jaanuaril toimus Maaeluministee-
riumis teadmussiirde komisjoni istung, 
millel tutvustati teadmussiirde uuringu 
tulemusi. Arutati ka 2020.a kevadel toi-
muva MAK teadmusriide meetme eel-
arvete üle. EPKK tegi ettepaneku, et 
maakondlike tegevuste puhul tuleks 
mõnes maakonnas üle jääv eelarve ka-
sutada pingerea alusel teiste maakon-
dade tegevuste rahastamiseks. Lisainfo: 
R. Sõrmus, roomet.sormus@epkk.ee  

PÕLLU- JA METSAMAA 
PIIRANGUTE UURING 

28. jaanuaril tutvustati Maaeluminis-
teeriumis uuringut „Euroopa Liidu 
lepinguriikides kehtestatud põlluma-
jandusmaa kaitsemeetmetest ja põllu-
majandus- ja metsamaa omandamise 
kitsendustest“. Analüüsi koostas advo-
kaadibüroo Sorainen. Analüüsis käsit-
leti seitsmes Euroopa Liidu liikmes-
riigis rakendatavaid õiguslikke piiran-
guid põllumajandusmaa säilitamiseks 
ja sihipärase kasutamise tagamiseks. 
Lisaks analüüsiti põllumajandus- ja 
metsamaa võõrandamist välismaalas-
tele ja teistele isikutele. Analüüsi ja 
ettekande leiab siit. 

 

EPA2020: PAREMA PINNA 
SAAMISEKS TASUB RUTATA! 

Eesti Põllumajanduse Aastanäitus 
EPA2020 toimub 14.-15. oktoobrini 
2020 Tartus Eesti Rahva Muuseumis. 
Näitus keskendub ärikülastajatele ning 
hõlmab endas nii messi, seminari-
programmi kui konverentse. Lisainfo ja 
registreerimine www.epamess.ee. 
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RIIGIKOGU TOIDUTÖÖSTUSE TOETUSRÜHMA KOHTUMINE 

31. jaanuaril toimus esimene Riigikogu Eesti toiduainetetööstuse toetus-

rühma kohtumine. Kohtumisel osalesid lisaks sektori esindajatele maaelu-

minister ja Maaeluministeeriumi kantsler, Keskkonnaministeeriumi ja VTA 

esindajad. Arutusel oli Eesti toiduainetetööstuste tulevik ning tänased 

mured. EPKK tõstatas kohtumisel kolm peamist probleemi: 1. majandus-

keskkonna ebastabiilsus ja ebavõrdne konkurents, seda nii riigi kui EL-i 

tasandil. Muutlik poliitikute meelsus, ebakindel maksupoliitika ja pidevalt 

reformitav õigusloome, loob ebakindlust ning vähendab julgust investeerida; 

2. tööjõud – noored ei huvitu toidutehnoloogia õpingutest, tööstustel on 

puudu nii oskus- kui lihttöölistest. Kohalikku tööjõudu küll eeslitatakse, kuid 

seda pole kuskilt võtta, võõrtööjõu kasutamisel on piirangud; 3. Euroopa 

roheleppe elluviimine -  kuidas viiakse ellu EL-i rohelised eesmärgid, kes 

katab kulud ettevõtjale? Kliima ja keskkonna seaduste välja töötamisel ja 

rakendamisel, tuleb eelnevalt läbi mõelda kuidas otsuseid ellu viiakse ja kas 

on olemas vajalik tehnoloogia. Nt veeseaduse muutmine toob kaasa nõude, 

mille kohaselt peab tööstus välja ehitama oma veepuhastusjaama. Tõhus ja 

taskukohane tehnoloogia aga puudub. Sarnane on praktika jäätmeseaduse ja 

pakendiseaduse muudatustega. EPKK kutsus riigiametnike üles, erinevate 

EL-i kohustuste võtmisel eelnevalt rohkem kaasata sektorit. Toetusrühm 

tuleb uuesti kokku veebruari lõpus või märtsi alguses ning siis plaanitakse 

arutada just jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muudatusi. Riigikogu 

toetusrühma juhib Kai Rimmel (EKRE). 

KUTSUME LIITUMA EESTI KINDLUSTUSÜHISTUGA ÜKS 

Eestis alustab pärast 80 aastast vaheaega taaskord tegevust kindlustus-

ühistu. Kindlustusühistu eripäraks on asjaolu, et kõik ühistu liikmed on 

võrdselt ühe häälega ka ühistu omanikud ning peaeesmärgiks on liikmetele 

õiglase hinnaga vajalike kindlustusteenuste osutamine. Kapitali kogumine 

kestab kuni märtsi lõpuni ning panustama on oodatud kõik Eestimaa era-

isikud ja ettevõtjad, kelle jaoks on oluline rohkem rikkust Eestisse jätta ning 

saada osa soodsamatest kindlustuslahendustest. Kogu vajaliku info liik-

meks astumise ning kõige muu olulise osas leiab Eesti Kindlustus-

ühistu ÜKS kodulehelt www.eky.ee. 

Taasiseseisvunud Eestis esimese kindlustusühistu asutajaliikmeteks on Eesti 

Omanike Keskliit, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Korteriühis-

tute Liit, Eestimaa Talupidajate Keskliit, Tartu Hoiu-Laenuühistu, Eesti 

Jahimeeste Selts, Eesti Aiandusliit, Eesti Akordioniliit, lisaks kaks ettevõtet 

ning 13 eraisikut. 

Enne II maailmasõda oli kindlustusühistute osakaal Eesti kindlustusturul 

40%, sama suur või kõrgem turuosa on kindlustusühistutel ka kõikides 

Eestist kõrgema elatustasemega Euroopa riikides tänapäeval. 

Eesti Kindlustusühistu ÜKS juhatuse liikme Tarmo Lääne sõnul on selle 

ühistu loomisprotsess kestnud juba kaks aastat ning selleks on asutaja-

liikmetena jõud ühendanud ambitsioonikad kindlusvaldkonna eksperdid 

ning organisatsioonid. “Olen viimased kaks aastat elanud selle nimel, et 

kindlustusühistu saaks ühel päeval taas reaalsuseks. Mind on motiveerinud 

sellel teel head mõttekaaslased ja eesmärk tuua Eestimaale tagasi kindlus-

tusühistu kui tugeva kodanikuühiskonna lahutamatu osa. Tänan kõiki 

usalduse eest ning rõhutan, et efektiivsed ja konkurentsivõimelised saame 

olla ainult üheskoos,” lisas Lääne. 

Mullu muudeti seadust, mis võimaldab kindlustusühistut luua. 

EPKK KOHTUS EKRE 
MAAELUTOIMKONNAGA 

30. jaanuaril külastas koda EKRE 
maaelutoimkond, mida juhib Riigikogu 
liige Merry Aart. Kohtumisel tutvustati 
koja seisukohti maaelupoliitika küsi-
mustes. 

EESTI TARBIJA USALDAB 
KODUMAIST TOITU 

Eesti Konjunktuuriinstituudi tehtud 
uuring kinnitas, et Eesti tarbija usaldab 
kodumaist toitu ja toidutööstust. Ena-
mikus uuritud kaubagruppidest moo-
dustas kodumaise toidukauba osakaal 
üle poole käibest, sh seitsmes toote-
grupis üle 80 protsendi. Vorstide, 
suitsuliha, piima ja leivatoodegrupis, 
seal kus sortiment on kõige suurem, oli 
käive koguni üle 90 protsendi. 

Möödunud, 2019. aastal paranes Eesti 
toidukauba positsioon varasemaga 
võrreldes 14 tootegrupis: piim, suitsu-
vorstid, leib, või, lihakonservid, jogurt, 
veiseliha, sealiha, jäätis, juust, konserv-
kurk, mahl ja küpsised. Kõige enam 
kasvatasid käibes osakaalu veiseliha, 
sealiha, lihakonservid ning või. 

Maaeluminister Arvo Aller kuulutas 
välja, et 2020. aastal on Haapsalu ja 
Läänemaa maitsete aasta. 

Toidupiirkonna ametliku tiitli annab 
mai alguses Läänemaale üle Vana-
Võromaa, kes üllatas meid põnevate 
maitsetega eelmisel aastal. 

Vaata lisaks: 

Uuring „Eesti toidukaupade positsioon 
siseturul 2019. aastal“ 
Ettekanne „Eesti toit 2020“ (Kerli 
Nõges, Maaeluministeerium) 

 

Kontakt 

EESTI PÕLLUMAJANDUS-

KAUBANDUSKODA 

Pärnu mnt 141 Tallinn 11314 

Tel 600 9349; e-post: info@epkk.ee 

www.epkk.ee 

Nädala kokkuvõtte väljaandmist toetab 
Euroopa Liit.  
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