
  

MÄÄRUS 
 
 

xx.06.2021 nr xx 

Maaeluministri määruste muutmine seoses 

taotluse esitamise tähtaja muutmisega 

 

  

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 

lõike 2 alusel. 

 

§ 1. Maaeluministri 26. juuni 2017. a määrust nr 48 „Ohtliku taimekahjustaja ja eriti 

ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali 

taastamise toetus“ muutmine 

 

Maaeluministri 26. juuni 2017. a määrust nr 48 „Ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku 

loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise 

toetus“ muudetakse järgmiselt: 
 
1) paragrahvi 2 lõigetest 2 ja 3 jäetakse välja tekstiosa „12 kuu jooksul“; 
 
2) paragrahvi 3 lõikes 8 asendatakse sõna “PRIA“ tekstiosaga “Põllumajanduse Registrite ja 
Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA); 
 
3) paragrahvi 7 täiendatakse punktidega 112 ja 113 järgmises sõnastuses: 
 „112) veo- või sõidukulud, kui need ei ole seotud § 4 lõikes 1 või § 5 lõikes 1 nimetatud 
loomade ja taimede ostmisega; 
113) loomade veterinaarnõuetekohasust tõendavate dokumentide ja taimede taimetervise 
nõuetele vastavust tõendavate dokumentide saamise kulud.“;  
 
4) paragrahvi 8 lõikest 5 jäetakse välja sõnad: „hinnapakkumuste võrdlustabelis“ 
 
5) paragrahvi 9 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt : 
„(1) Toetuse saamiseks esitab taotleja PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le avalduse ning 

selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi koos taotlus).“; 

 

6) paragrahvi 9 lõiked 2 ja 4 tunnistatakse kehtetuks; 

 

7) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses: 

 „(31) PRIA teatab taotluste vastuvõtmise lõpetamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded ja 

oma veebilehel, kui toetuse andmiseks ettenähtud vahendid on lõppenud.“; 

 

8) paragrahvi 10 lõike 1 punktist 10 jäetakse välja sõnad „ja hindamiseks“; 
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9) paragrahvi 10 lõike 2 punkt 3 ja lõige 5 tunnistatakse kehtetuks; 

 

10) paragrahvist 11 jäetakse välja sõnad „ja taotluse tähtaegset esitamist“; 

 

11) paragrahvi 12 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks; 

 

12) paragrahvi 12 lõike 4 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt: 

 „(4) PRIA esitab Maksu- ja Tolliametile päringu toetust taotlenud füüsilisest isikust ettevõtja 

kohta järgmiste andmete saamiseks:“; 

 

13) paragrahv 13 tunnistatakse kehtetuks; 

 

14) paragrahvi 14 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt: 

 „(1) Toetuseks ettenähtud vahendite piires rahuldatakse Euroopa Liidu ühise 

põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 2 alusel nõuetele vastavad taotlused 

nende esitamise järjekorras.“; 

 

15) paragrahvi 14 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks; 

 

16) paragrahvi 14 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt: 

 „(7) PRIA teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise 

otsuse 50 tööpäeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates.“; 

 

17) paragrahvi 17 lõike 1 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõna 

„tasumist“ tekstiosaga „PRIA e-teenuse keskkonna kaudu“;   

 

18) paragrahvi 17 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks; 

 

19) paragrahvi 18 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „maksmist“ sõnaga  „esitab“; 

 

20) lisa 2 tunnistatakse kehtetuks. 

 

§ 2. Maaeluministri 30. aprilli 2019. a määruse nr 44 

„Põllumajanduskindlustustoetus“ muutmine 

 

Maaeluministri 30. aprilli 2019. a määrust nr 44 „Põllumajanduskindlustustoetus“ muudetakse 

järgmiselt: 

 

1) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnatuses: 

 „(3) PRIA teatab taotluste vastuvõtmise lõpetamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded ja oma 

veebilehel, kui toetuse andmiseks ettenähtud vahendid on lõppenud.“; 

 

2) paragrahvi 7 lõike 1 punktid 3–5 ja § 10 tunnistatakse kehtetuks;  

 

3) paragrahvi 11 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt: 

 „(1) Toetuseks ettenähtud vahendite piires rahuldatakse Euroopa Liidu ühise 

põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 2 alusel nõuetele vastavad taotlused 

nende esitamise järjekorras.“; 

 

4) paragrahvi 11 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks; 

 

5) paragrahvi 11 lõikes 5 asendatakse sõna „tähtpäevast“ sõnaga „päevast“. 



 

 

3 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 
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