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Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 26.07.2012 nr 67

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 23 lõike 4, § 24
lõike 3, § 58 lõike 5 ja § 59 lõigete 5 ja 6, nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009, millega kehtestatakse ühise
põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad
ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, muudetakse määruseid (EÜ) nr 1290/2005, (EÜ)
nr 247/2006, (EÜ) nr 378/2007 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1782/2003 (ELT L 30, 31.01.2009,
lk 16–99), artikli 6, komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ)
nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste
kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73), artikli 27 lõike 11, artikli 44
ja artikli 45 lõigete 1–3 ning komisjoni määruse (EL) nr 65/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ)
nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad seoses kontrollimenetluse rakendamisega ning nõuetele
vastavusega maaelu arengu toetusmeetmete osas (ELT L 25, 28.01.2011, lk 8–23), artikli 3 lõike 1 ja artikli 18
alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist
(EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel
heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013” ja sama määruse artikliga 50a.

§ 1. Põllumajandusministri 17. veebruari 2010. a määruse nr 11 „Head põllumajandus- ja keskkonnatingimused,
püsirohumaa pindala säilitamise kohustuse täitmise täpsem kord, püsirohumaa pindala säilitamise kohustuse
üleandmise alused ja kord ning püsirohumaa säilitamiseks vajalike abinõude rakendamise täpsem kord” (RT I,
14.02.2012, 7) § 10 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) 2012. aastal peab § 5 lõikes 2 sätestatud nõue olema täidetud 20. augustiks.”.

§ 2. Põllumajandusministri 8. aprilli 2010. a määruse nr 44 „Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise
nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RT I, 26.04.2012, 4) § 17 täiendatakse
lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) 2012. aastal peab § 4 lõike 1 punktis 3 sätestatud nõue olema täidetud 20. augustiks, arvestades samas
punktis nimetatud erisustega.”.
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