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Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

15.02.2005/17 (RTL 2005, 24, 334) 4.03.2005

28.04.2006/57 (RTL 2006, 40, 700) 15.05.2006

Määrus kehtestatakse “Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 6 lõike 3, § 21
lõigete 3 ja 4, § 48 lõike 2 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 1898/2005, millega kehtestatakse nõukogu määruse
(EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses koore, või ja kontsentreeritud või realiseerimise
meetmetega ühenduse turul (ELT L 308, 25.11.2005, lk. 1–63), artikli 13 lõike 1, artikli 24 lõike 1 punkti d,
artikli 46, artikli 63 lõike 2 punkti f, artikli 73, artikli 75 lõike 2 ja artikli 78 lõike 1 ning komisjoni määruse
(EÜ) nr 2799/1999, millega sätestatakse määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad
loomatoiduks mõeldud lõssi ja lõssipulbri jaoks toetuse andmise osas ja kõnealuse lõssipulbri müügi osas (EÜT
L 340, 31.12.1999, lk 3–27), artikli 17 lõike 1, artikli 22 lõike 4 ning artikli 25 alusel.

[RTL 2006, 40, 700– jõust. 15.05.2006]

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse piimatoodete kasutustoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, taotluse
vorm ning menetluse ajal väljastatavate dokumentide ning toetuse maksmise aluseks olevate dokumentide
vormid ning toetuste andmise täpsem kord.

§ 2. Kasutustoetuse taotlemisega seotud isiku või tema ettevõtte heakskiitmine

Komisjoni määruste (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 12, artikli 62 lõikes 1, artiklis 72 ja (EÜ) nr 2799/1999 artikli 9
lõikes 1 nimetatud toiminguid teostada sooviv isik, kelle ettevõte on “Toiduseaduse” alusel ja korras Veterinaar-
ja Toiduameti poolt tunnustatud, esitab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA)
heakskiidu taotlemiseks lisas 1 toodud vormi kohase taotluse.

[RTL 2006, 40, 700– jõust. 15.05.2006]

§ 3. Kasutustoetuse taotlemiseks toodetav või

Eestis toodetav komisjoni määruse (EÜ)  nr 1898/2005 artikli 5 lõike 1 punktis a ja artiklis 72 nimetatud
või peab kuuluma rahvuslikku kvaliteediklassi «Ekstra kvaliteet», mis vastab Euroopa Komisjoni määruse
2771/1999/EÜ lisas I toodud nõuetele, ning olema vastavalt märgistatud.

[RTL 2006, 40, 700– jõust. 15.05.2006]

§ 4. Kasutustoetuse taotlemine
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(1) Kasutustoetuse taotleja andmed peavad olema kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.
Kui taoleja andmed ei ole sellesse registrisse kantud, esitab taotleja kasutustoetuse taotlemisel «Euroopa Liidu
ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 60 lõikes 1 nimetatud avalduse andmete registrisse
kandmiseks.

(2) Sekkumislaos oleva või alandatud hinnaga müügi korral komisjoni määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 4
lõike 1 punktis a nimetatud toodete valmistamise eesmärgil kasutamise kohta toetuse taotlemiseks esitab toetuse
taotleja PRIA-le lisas 2 toodud vormi kohase ostupakkumise.

(3) komisjoni määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 4 lõike 1 punktis a nimetatud toodete valmistamisel koore,
või ja kontsentreeritud või kasutamise korral toetuse taotlemiseks esitab toetuse taotleja PRIA-le lisas 3 toodud
vormi kohase pakkumise.

(4) Kontsentreeritud või otsetarbimise eesmärgil kasutamise kohta toetuse taotlemiseks esitab toetuse taotleja
PRIA-le lisas 4 toodud vormi kohase pakkumise.

(5) [Kehtetu – RTL 2006, 40, 700– jõust. 15.05.2006]

(6) Mittetulundusühingutele ja -liitudele alandatud hinnaga või müügi kohta antava toetuse taotlemiseks esitab
toetuse taotleja PRIA-le lisas 6 toodud vormi kohase taotluse.

(7) Lõssi ja lõssipulbri loomasöödana kasutamise kohta toetuse taotlemiseks esitab toetuse taotleja PRIA-le lisas
7 toodud vormi kohase taotluse.

(8) Sekkumislaos oleva lõssipulbri alandatud hinnaga müügi korral loomasöödana kasutamise eesmärgil toetuse
taotlemiseks esitab toetuse taotleja PRIA-le lisas 8 toodud vormi kohase ostupakkumise.

(9) Euroopa Komisjoni määruses 2921/90/EÜ sätestatud lõssist kaseiini ja kaseinaatide tootmiseks antava
toetuse taotlemiseks esitab toetuse taotleja PRIA-le lisas 9 toodud vormi kohase taotluse.

[RTL 2006, 40, 700– jõust. 15.05.2006]

§ 5. Taotletav kogus

Paragrahvi 4 lõikes 6 nimetatud toetuse taotlemisel on toetatava või minimaalseks koguseks 25 kilogrammi.

§ 6. Tootmiskava ja tõendava dokumendi esitamine

(1) Paragrahvi 4 lõigete 2 ja 3 alusel esitatud pakkumise edukaks osutumisel edastab või, koore, piimarasva,
kontsentreeritud või, lõssipulbri tootja, lõssipulbri käitleja või märgistusainete lisaja PRIA-le kooskõlastamiseks
hiljemalt kümme päeva enne asjakohase toimingu teostamise algust lisas 10 toodud vormi kohase tootmiskava
faksi ja posti teel. Pakkumise edukaks osutumisel edastab vahetoote või lõpptoote valmistaja PRIA-le hiljemalt
viis päeva enne asjakohase toimingu teostamise algust lisas 21 toodud vormi kohase tootmiskava faksi ja posti
teel.

(2) Paragrahvi 4 lõikes 6 nimetatud taotluse esitamisel edastab selle taotleja PRIA-le hiljemalt taotluse esitamise
ajaks komisjoni määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 76 nimetatud tingimustel väljastatud lisas 11 toodud vormi
kohase tõendi.

(3) Lõikes 2 nimetatud tõend kehtib kaks kalendrikuud.

(4) Muudatustest tootmiskavas teavitab lõikes 1 nimetatud isik PRIA-t vähemalt viis päeva enne asjakohase
toimingu teostamise algust faksi ja posti teel.

[RTL 2006, 40, 700– jõust. 15.05.2006]

§ 7. Pakkumise muutmine

Komisjoni määruse (EÜ)  nr 1898/2005 artikli 29 lõikes 1 nimetatud juhul võib koore, või ja kontsentreeritud
või kasutamisel sama määruse artiklis 4 nimetatud toodete valmistamiseks toetuse taotleja esitada PRIA-le enne
märgistusaine lisamist kogu pakkumiskoguse kasutamisotstarbe või kasutamisviisi muutmiseks lisas 12 toodud
vormi kohase taotluse.

[RTL 2006, 40, 700– jõust. 15.05.2006]

§ 8. Segasööda transportimine

Euroopa Komisjoni määruse 2799/1999/EÜ artiklis 12 nimetatud toetuse saaja poolt segasööda toimetamiseks
paagis või konteineris lõpptarbijateni esitab toetuse saaja PRIA-le lisas 13 toodud vormi kohase taotluse.

§ 9. Kasutustoetuse maksmine ja ettemakse teostamine
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(1) Euroopa Komisjoni määruse 2799/1999/EÜ artikli 22 lõikes 3 nimetatud lõssi ja lõssipulbri loomasöödana
kasutamise toetust maksab PRIA üks kord kalendrikuu kohta.

(2) Euroopa Komisjoni määruse 2799/1999/EÜ artiklis 25 nimetatud tingimuste täitmisel lõssi ja lõssipulbri
loomasöödana kasutamise toetuse ettemakse saamiseks võib toetuse saaja esitada PRIA-le lisas 14 toodud vormi
kohase taotluse.

(3) Paragrahvi 4 lõigetes 2 ja 3 nimetatud toetus makstakse pärast komisjoni määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli
13 lõikes 1 nimetatud registri asjakohase väljavõtte esitamist PRIA-le komisjoni määruse (EÜ) nr 1898/2005
artiklis 34 nimetatud tähtaja jooksul.

[RTL 2006, 40, 700– jõust. 15.05.2006]

§ 10. Teavitamiskohustus

(1) Või alandatud hindadega müügil ning koore, või ja kontsentreeritud või kasutamisel pagaritoodete, jäätise ja
teiste toiduainete valmistamiseks antava toetuse saaja esitab hiljemalt 10. veebruariks, 10. maiks, 10. augustiks
ja 10. novembriks eelmise kvartali kohta PRIA-le komisjoni määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 46 lõike 1
punktis a nimetatud andmed lisades 15, 16, 17 ja 18 toodud vormidel.

(2) Lõikes 1 nimetatud toetuse saaja esitab hiljemalt 10. veebruariks PRIA-le komisjoni määruse (EÜ) nr
1898/2005 artikli 46 lõikes 2 nimetatud andmed lisas 19 toodud vormil.

(3) Lõikes 1 nimetatud toetuse saaja esitab pakkumiskoguse iga partii tarnimisel hiljemalt kolme päeva jooksul
pärast tarnimist PRIA-le lisas 20 toodud vormi kohase tarneteatise.

[RTL 2006, 40, 700– jõust. 15.05.2006]

§ 11. Andmete säilitamise kohustus

Kasutustoetuse saaja säilitab kõiki nõutavaid dokumente seitse aastat.

§ 12. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2004. a 1. mail.

Märkus. Lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lg 2; riigisekretäri
26. aprilli 2004. a resolutsioon nr 17-1/0403754.)
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Lisa 18

Lisa 19

Lisa 20

Põllumajandusminister
määrus

lisa 1027171

Lisa 1

Põllumajandusministri 20. aprilli 2004.a määruse nr 47 “Piimatoodetekasutustoetuse taotlemise ja taotluse
menetlemise  täpsem kord, taotluse vorm ning menetluse ajalväljastatavate dokumentide ning toetuse maksmise
aluseks olevate dokumentidevormid ning toetuste andmise täpsem kord

lisa 1

(Põllumajandusministri 28.aprilli 2006. a määruse nr 57sõnastuses)

 

HEAKSKIIDUTAOTLUS

Piimatoodete kasutustoetuseeesmärgil

 

TAOTLUS TÄITA TRÜKITÄHTEDEGA

TAOTLEJA

Füüsilineisik Äriühing  
Eesnimi:

 

 

Perekonnanimi:

 

 

Isikukood:

Ärinimi:

 
           Äriregistrikood:
Äriregistrikood:         
           Esindajaeesnimi:  
Ärinimi: Esindaja perekonnanimi:

 

 

TAOTLEJAAADRESS

Elukoht/asukoht  Ettevõtte asukoht (ettevõtja
tegevuskoht)

 Maakond  
 Kohalikomavalitsusüksus  
 Küla,alev, alevik  
 Tänav/maja /talu  
 Postiindeks  
 Telefon  
 Faks/e-post  

 

Veterinaar- ja Toiduameti POOLSE
tunnustamise  NUMBER  
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Tähtajalise
tunnustamise

korral
märkida

selle
kehtivuselõpp

          

ÄRA MÄRKIDA, MILLE PUHUL HEAKSKIITU TAOTLETAKSE

 Toetuskokkuostetud või alandatud hinnaga müügiks ning koore, või ja kontsentreeritudvõi kasutamiseks
pagaritoodete, jäätise ja teiste toiduainete valmistamisel

Taotlenheakskiitu:

           Piimarasva tootjana

           Kontsentreeritud või valmistajana

           Võile või koorele märgistusainetelisajana

           Vahetoote tootjana

           Vahetoote tootjana vahetootele..............................................

           Lõpptoote tootjana

           Kontsentreeritud või ümberpakendajana

Vahetoote heakskiidu taotlemisel täita ka alljärgnevtabel:

VAHETOODE

Toote Nimetus KN-kood Kogus (kg) Piimarasvasisaldus
    

Koostis:

 

 

                     Toetus kontsentreeritud või otsetarbimise eesmärgil kasutamiseks

Taotlen heakskiitu:

      Kontsentreeritud või tootjana

 

                     Toetus mittetulundusühingutele ja -liitudele või ostmiseks

Taotlen heakskiitu:

      Või tarnijana

 

                       Toetuslõssi ja lõssipulbri loomasöödana kasutamiseks ja kokkuostetud lõssipulbri
alandatudhinnaga müügil loomasöödana kasutamiseks

Taotlen heakskiitu:

      Segude, segasööda või denatureeritudlõssipulbri tootjana
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KÄESOLEVAGAKINNITAN, ET VASTAN HEAKSKIIDU SAAMISEKS ESITATAVATELE
NÕUETELE, KINNITANTAOTLUSES ESITATUD ANDMETE ÕIGSUST NING VÕIMALDAN
KONTROLLIDA KÄESOLEVASTAOTLUSES ESITATUD ANDMEID.

 

Taotleja allkiri: ……………………………..             Kuupäev: …………………………..

[RTL 2006,40, 700– jõust. 15.05.2006]

Põllumajandusminister
määrus

lisa 1027172

Lisa 5

Põllumajandusministri20. aprilli 2004. a määruse nr 47

“Piimatoodete kasutustoetuse taotlemise ja taotlusemenetlemise täpsem kord, taotluse vormning menetluse ajal
väljastatavate dokumentide ning toetuse maksmise aluseksolevate dokumentide vormid ning toetuste andmise
täpsem kord”

Lisa 5

 

 

[Kehtetu –RTL 2006, 40, 700– jõust. 15.05.2006]

 

 

Põllumajandusminister
määrus

lisa 1027173

Lisa 10

Põllumajandusministri 20. aprilli2004. a määruse nr 47

“Piimatoodetekasutustoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise

 täpsem kord, taotluse vorm ning menetluse ajalväljastatavate

dokumentidening toetuse maksmise aluseks olevate dokumentide

vormidning toetuste andmise täpsem kord”

lisa 10

(Põllumajandusministri 28.aprilli 2006. a määruse nr 57 sõnastuses)

 

TOODETAVA TOOTE TOOTMISKAVA PAKKUMISE nr:
Ettevõtja nimi:
Ettevõtte aadress jatelefon:   Tootmiskava koostamisekuupäev:
Kontaktisik:      Tootmise kuupäev/nädal:

komisjoni määruse(EÜ) nr 1898/2005 artikli 13 lõike 1 punktis hnimetatudtootmiskava
esitamiseks täidetakse alljärgnevas tabelis veerud 1;2;3;4;5;6;7.

komisjoni määruse(EÜ) nr 1898/2005 artikli 63 lõike 2 punktis f nimetatud
tootmiskavaesitamiseks täidetakse alljärgnevas tabelis veerud 1;2;3;5; 6;7.

komisjoni määruse(EÜ) nr 2799/1999 artikli 17 lõikes 4 nimetatud
tootmiskava esitamisekstäidetakse alljärgnevas tabelis veerud 1;2;3;4.

1. 2.
Kogus

3. Toote tootmine 6. 7.Kasutataavad märgistusained
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Tootmise
algus

Tootmise
lõpp

Toodetava
toote
nimetus

(tonni)

kuupäevkellaaegkuupäevkellaaeg

4.
Transport
paagis/

konteineris
Jah/
Ei

5.
Märgistus-
ainete
lisamineJah/
Ei

Märgistus-
ainete
lisaminevastavalt
valemile:
I/II

van karoteenstigmasito hep t
a an

  

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
 

Tootmiskava koostajanimi:

 

Tootmiskava koostajaallkiri:
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[RTL 2006, 40, 700– jõust. 15.05.2006]

 

Põllumajandusminister
määrus

lisa 1027182

Lisa 21

Põllumajandusministri 20. aprilli 2004. amääruse nr 47 “Piimatoodete kasutustoetuse taotlemise ja taotluse
menetlemise täpsemkord, taotluse vorm ning menetluse ajal väljastatavate dokumentide ning toetusemaksmise
aluseks olevate dokumentide vormid ning toetuste andmise täpsem kord”

lisa 21

(Põllumajandusministri 28. aprilli 2006. amääruse nr 57 sõnastuses)

VAHE- VÕI LÕPPTOOTETOOTMISKAVA PAKKUMISE
nr:

Ettevõtja nimi:
Ettevõtte aadress ja telefon:  Tootmiskava

koostamise kuupäev:
Kontaktisik:      Tootmise kuupäev/

nädal:

 
komisjoni määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 13 lõike1 punktis hnimetatud

tootmiskavaesitamiseks täidetakse alljärgnevas tabelis veerud 1; 2; 3; 4; 5; 6.
komisjoni määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 63 lõike2 punktis f nimetatud
tootmiskava esitamiseks täidetakse alljärgnevas tabelisveerud 1; 2; 3; 5; 6.

komisjoni määruse (EÜ) nr 2799/1999 art. 17 lõikes 4nimetatud
tootmiskava esitamiseks täidetakse alljärgnevas tabelis veerud 1;2; 3.
3. Toote kasutamine

Töötlemise algus Töötlemise lõpp
1.
Kasutatava
toote
nimetus

2. Kasuta-
tava toote
kogus

(tonni)
kuupäev kellaaeg kuupäev kellaaeg

4.

Kasutus-
otstarve:
juhend A/
B

5.

Toodetava toote
nimetus

6.

Toodetava
toote
kogus
(tonni)
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Tootmiskava koostaja nimi: Tootmiskava koostaja allkiri:
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[RTL 2006, 40, 700– jõust. 15.05.2006]
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