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MÄÄRUS

2022 nr…

Maaeluministri ja põllumajandusministri määruste
muutmine

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 32
lõike 3 ja § 67 lõike 2, maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse § 18 lõike 1 ja § 202
lõike 1 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 ühise
põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse
kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ)
nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 549–607),
artikli 94 alusel.
§ 1. Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 49 „Keskkonnasõbraliku majandamise
toetus“ muutmine
Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määrust nr 49 „Keskkonnasõbraliku majandamise
toetus“ muudetakse järgmiselt:
1) paragrahvi 7 lõike 1 punktis 4 asendatakse sõna „põllumajandusmaast“ sõnadega
„põllumaast ja püsikultuuridealusest maast“;
2) paragrahvi 16 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:
„(8) Lõigetes 2 ja 6 nimetatud juhul võetakse toetuse andmisel arvesse nende mesilasperede
arv, keda peeti põllumajandusloomade registri andmete kohaselt 30. aprilli seisuga ning kelle
pidamisest on registripidajat teavitatud hiljemalt 5. maiks.“;
3) paragrahvi 29 täiendatakse lõigetega 24 ja 25 järgmises sõnastuses:
„(24) Taotleja täidab § 7 lõike 1 punktis 4 sätestatud nõuet hoida vähemalt 30 protsenti
põllumaast ja püsikultuuridealusest maast talvise taimkatte all alates 2022. aasta 1. novembrist
kuni vähemalt kohustuseaasta lõpuni.
(25) Lõigetes 21 ja 23 sätestatut kohaldatakse 2022. aastal ka enne 2021. ja 2022. aastat võetud
kohustuse puhul.“.
§ 2. Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 56 „Loomade heaolu toetus“ muutmine

Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 56 „Loomade heaolu toetus“ § 5 lõiget 8 ja § 11
lõike 3 punkte 4–6 täiendatakse läbivalt pärast sõna „registris“ sõnaga „tegevuskohana“.
§ 3. Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruse nr 4 „Maa heas põllumajandusja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded“ muutmine
Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määrust nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmise nõuded“ muudetakse järgmiselt:
1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:
„(31) Põllumajanduslikus majapidamises kasutatavaid nõukogu direktiivi 80/68/EMÜ põhjavee
kaitse kohta teatavatest ohtlikest ainetest lähtuva reostuse eest (EÜT L 20, 26.01.1980, lk 43–
48) lisas nimetatud ohtlikke aineid, mis sisalduvad õlis ja määrdeaines, välja arvatud
naftasaadus, väetises, taimekaitsevahendis, pesu- ja desinfektsioonivahendis, biotsiidis või
jäätmes, on keelatud põhjavette juhtida nii otse kui ka kaudselt. Nimetatud ainete ja neid aineid
sisaldavate toodete kasutamine ning hoidmine peab olema tagatud viisil, mis ei kahjusta
keskkonda.“;
2) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse sõna „põllumajandusmaa“ sõnadega „põllumaa ja
püsikultuuridealune maa“ vastavas käändes;
3) määrust täiendatakse paragrahviga 4 järgmises sõnastuses:
„§ 4. Rakendussäte
Paragrahvi 2 lõikes 1 sätestatud nõuet hoida vähemalt 30 protsenti põllumaast ja
püsikultuuridealusest maast talvise taimkatte all rakendatakse alates 1. novembrist 2022.“.
§ 4. Maaeluministri 6. veebruari 2019. a määruse nr 12 „Mesilaspere toetus“ muutmine
Maaeluministri 6. veebruari 2019. a määrust nr 12 „Mesilaspere toetus“ muudetakse järgmiselt:
1) paragrahvi 1 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Mesilaspere pidajale antakse toetust selle mesilaspere kohta, keda ta pidas
põllumajandusloomade registri andmete kohaselt 30. aprilli seisuga ja kelle pidamisest on ta
registripidajat teavitanud hiljemalt 5. maiks.“;
2) paragrahvi 3 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „loomakasvatushoone või -rajatise või loomade
pidamiseks piiritletud ala registreerimise number“ sõnadega „tegevuskoha registrinumber“;
3) paragrahvi 4 punktis 3 asendatakse tekstiosa „loomakasvatushoone või -rajatise või loomade
pidamiseks piiritletud ala registreerimise number“ sõnadega „selle tegevuskoha
registrinumber“.
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