
  

MÄÄRUS 
 

21.02.2018 nr 10 

Maaeluministri 26. juuni 2017. a määruse nr 48 “Ohtliku 
taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu 
kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali 
taastamise toetus” muutmine 

  

  

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 
lõike 2 alusel. 
 
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 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses: 
“(21) Kodulindudel loomataudi puhkemise tõttu loetakse ettevõtja põllumajandusliku tootmise 
potentsiaal kahjustunuks, kui: 
1) loomataud on puhkenud taotleja loomakasvatushoonetest, -rajatistest või loomade 
pidamiseks piiritletud aladest, kus ta peab loomataudist tabandunud liiki kodulinde, vähemalt 
30 protsendil; 
2) taotleja peab üksnes munakanu ja selle loomakasvatushoone, -rajatise või loomade 
pidamiseks piiritletud ala maksimumvõimsus, kus loomataud puhkes, moodustab 
põllumajandusloomade registri andmete kohaselt vähemalt 30 protsenti taotleja kogu 
munakanade pidamise loomakasvatushoonete, -rajatiste või loomade pidamiseks piiritletud 
alade maksimumvõimsusest.  
 
(22) Ettevõtja kodulindude pidamiseks ettenähtud loomakasvatushoonete, -rajatiste või 
loomade pidamiseks piiritletud alade arvuks loetakse põllumajandusloomade registris vahetult 
enne taotleja kodulindudel loomataudi diagnoosimist olnud asjaomast liiki kodulindude 
pidamiseks ettenähtud loomakasvatushoonete, -rajatiste või loomade pidamiseks piiritletud 
alade arv. Ettevõtja munakanade pidamiseks ettenähtud loomakasvatushoone, -rajatise või 
loomade pidamiseks piiritletud ala maksimumvõimsuseks loetakse põllumajandusloomade 
registris vahetult enne taotleja munakanadel loomataudi diagnoosimist olnud munakanade 
pidamiseks ettenähtud loomakasvatushoone, -rajatise või loomade pidamiseks piiritletud ala 
maksimumvõimsus.”; 
 
2) paragrahvi 2 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks; 
 
3) paragrahvi 3 lõike 5 punktis 3 asendatakse sõna “on” sõnaga “oli”; 
 
4) paragrahvi 3 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:  
“(6) Kui äriühingust taotleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta aruanne ei 
ole äriregistrile esitatud ja nimetatud aruande äriregistrile esitamise tähtpäev ei ole taotluse 
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esitamise ajaks saabunud, võetakse taotluse kontrollimisel aluseks sellele majandusaastale 
vahetult eelnenud majandusaasta aruanne, mille esitamise tähtaeg on möödunud.”; 
 
5) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses: 
“(61) Kui füüsilisest isikust ettevõtja taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta 
kohta ei ole tuludeklaratsioon Maksu- ja Tolliametile esitatud ning nimetatud 
tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäev ei ole taotluse esitamise ajaks saabunud, võetakse 
taotluse kontrollimisel aluseks sellele majandusaastale vahetult eelnenud majandusaasta kohta 
esitatud andmed.”; 
 
6) paragrahvi 3 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt: 
“(7) Taotleja võib toetatava tegevuse elluviimist alustada ja kulude tegemist tõendavad 
dokumendid võivad olla väljastatud eriti ohtliku loomataudi diagnoosimise või ohtliku 
taimekahjustaja kindlakstegemise päevale järgnevast päevast, kuid mitte varem kui 1. märtsil 
2018.”; 
 
7) paragrahvi 7 täiendatakse punktiga 111 järgmises sõnastuses: 
„111) loomataudi esinemise korral looma ostmise kulud, kui loomataud diagnoositi enne 
2018. aastat ning kui taotleja on põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri andmetel 
oma tootmispotentsiaali taastanud enne 1. märtsi 2018.”; 
 
8) määrust täiendatakse §-ga 81 järgmises sõnastuses: 
“§ 81. Toetuse suurus 
 
Ühe ja sama loomataudi või ühe ja sama taimekahjustaja esinemise korral on maksimaalne 
toetuse suurus ühe taotleja kohta 250 000 eurot.”;  
 
9) paragrahvi 10 lõike 2 punktis 4 asendatakse sõna “kasutada” sõnaga “pidada”; 
 
10) paragrahvi 10 lõike 3 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt: 
“2) VTA põllumajandusloomade hukkamise või tapmise, sealhulgas kontrolltapmise akti 
ärakiri;”;  
 
11) paragrahvi 10 lõiget 3 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses: 
“3) VTA väljastatud dokumendi ärakiri, millest nähtub loomataudi puhkemise tõttu 
põllumajandusloomade hukkamise või tapmise, sealhulgas kontrolltapmise eelne kaal, arv ja 
sugu.”; 
 
12) paragrahvi 10 lõikes 4 asendatakse sõnad “saastunuks või saastumiskahtlaseks 
tunnistamise kontrollprotokolli” sõnadega “saastunuks tunnistamise otsuse ja tõrjeabinõude 
rakendamise ettekirjutuse”; 
 
13) paragrahvi 20 senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõigetega 2 ja 3 
järgmises sõnastuses: 
“(2) Enne 2018. aastat taotluse esitanud toetuse saaja ei või toetatava tegevuse elluviimist 
alustada varem ja kulude tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui 
taotluse esitamisele järgneval päeval. 
 
(3) Paragrahvi 7 punktis 111 sätestatut ei kohaldata enne 2018. aastat taotluse esitanud toetuse 
saaja suhtes.”; 
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14) lisa 2 ridadel 15–24 esitatud kriteeriumi nimetuses asendatakse tekstiosa “loomades1” 
tekstiosaga “loomades1, 2” ja kriteeriumit täiendatakse normitehnilise märkusega 2 järgmises 
sõnastuses: 
“2 Kui loomataud esines kodulindudel, siis leitakse hukkunud, hukatud või tapetud 
kodulindude osakaal järgmiselt:  
1) taotleja selle asjaomast liiki kodulindude pidamiseks ettenähtud loomakasvatushoone, -
rajatise või loomade pidamiseks piiritletud ala osakaal, kus loomataud puhkes, taotleja kõigist 
sama liiki kodulindude pidamiseks ettenähtud loomakasvatushoonetes, -rajatistes või loomade 
pidamiseks piiritletud alades; 
2) põllumajandusloomade registris asjakohaste andmete olemasolu korral taotleja selle 
munakanade pidamiseks ettenähtud loomakasvatushoone, -rajatise või loomade pidamiseks 
piiritletud ala maksimumvõimsuse osakaal, kus loomataud puhkes, taotleja kogu munakanade 
pidamiseks ettenähtud loomakasvatushoonete, -rajatiste või loomade pidamiseks piiritletud 
alade maksimumvõimsuses.”. 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Tarmo Tamm 
Maaeluminister 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Illar Lemetti 
Kantsler 
 
 


