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NÕUETELE  VASTAVUSE NÕUDED 

• Nõuetele vastavuse (NV) süsteem käivitati Euroopa Liidus 2003 . aastal . Eestis rakendus see järk-järgult 
aastatel 2004–2013 . 

• Nõuetele vastavuse süsteemi eesmärgiks on tagada, et täies mahus toetusi saavad need põllumajandustootjad, 
kes järgivad maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundis, keskkonna-, loomade heaolu- , rahva-, looma- ja 
taimetervise  hoidmise nõudeid.  

• Nõuded on seotud toetusesaaja põllumajandusliku tegevuse ja/või kogu põllumajandusliku majapidamise maaga . 
Nõuetele vastavuse süsteemi nõudeid peavad järgima taotlejad, kes taotlevad järgmisi toetusi: 

• OTSETOETUSED: - ÜPT koos ROH, NPT,  PTK, PKV 

• EESTI MAAELU ARENGUKAVA (MAK) 2014–2020 TOETUSED:  PKT, KSM, KSK, MULD, VESI, KSA, SORT, 
OTL, PLK, MAH, NAT, NAM, LHT . 

• Nõuete rikkumisel vähendatakse taotleja kõikide eelnevalt loetletud toetuste summat . 
 

LOOMADE IDENTIFITSEERIMINE JA REGISTREERIMINE (KM 6–8)  

•  Nõue 1: PRIAle peab esitama majandustegevusteate loomapidamisel loomakasvatushoonetes ja -rajatistes ning 
loomade pidamiseks piiritletud aladel . PRIAt peab teavitama andmete muutumisest 7 päeva jooksul andmete 
muutumisest . 

• Nõue 4: Veis peab olema märgistatud nõuetele vastavate kõrvamärkidega, mis kinnitatakse veise kummassegi 
kõrva 20 päeva jooksul alates looma sündimise päevast või enne nimetatud tähtaja möödumist looma ühest 
karjast teise või tapamajja viimise korral. 

•  Nõue 3: Lammas ja kits peavad olema märgistatud nõuetele vastavalt ja märgistatakse kuue kuu jooksul alates 
looma sündimise päevast või enne nimetatud tähtaja möödumist looma ühest karjast teise või tapamajja viimise 
korral . 

•  Nõue 4: Siga peab olema märgistatud nõuetele vastavalt, kui on liikunud välja loomakasvatushoonest või -
rajatisest või loomade pidamiseks piiritletud alalt, kus siga sündis .)  

•  Nõue 5: Veise, lamba ja kitse kõrvamärgi kadumise või loetamatuks muutumise korral peab loomapidaja täitma 
nõutud vormi ja esitama selle PRIAle kahe päeva jooksul arvates kõrvamärgi kadumisest või loetamatuks 
muutumisest ja kinnitama põllumajandusloomale asendusidentifitseerimisvahendi seitsme päeva jooksul arvates 
päevast, mil väljastav isik selle loomapidajale väljastas . 

•  Nõue 6: Loomapidaja peab nõuetekohast arvestust tema poolt peetavate veiste, lammaste, kitsede ja sigade üle 
ning säilitab arvestusdokumendid kolme aasta jooksul alates põllumajanduslooma karjast väljaliikumise, 
hukkumise, kadumise ja tapmise päevast . 

•  Nõue 7: Loomapidaja edastab PRIAle nõutud vormis andmed oma veiste, lammaste ja kitsede märgistamise, 
esmakordse poegimise (kui järglast ei ole võimalik märgistada), liikumise, hukkumise, kadumise, tapmise (oma 
tarbeks lihaks, lihaks tapamajas, hädatapmine, kontrolltapmine, tapmine loomataudi leviku tõkestamiseks), 
Eestist väljaviimise või Eestisse sissetoomise kohta EL liikmesriigist või ühendusevälisest riigist 7 päeva jooksul 
alates eelpool loetletud sündmuse toimumisest . 
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NÕUETELE VASTAVUSE KONTROLLIMINE 
Nõuetele vastavuse süsteemi raames kontrollitakse kohapeal vähemalt 1% otsetoetuste ja 1% MAK 2014– 2020 
perioodi taotlejaid . 
 Kontrolle viivad läbi 

•  PRIA (HPK, administratiivselt osa KM loomade identifitseerimise ja registreerimise nõudeid),  

• Keskkonnainspektsioon KKI ( KM keskkonnanõuded, HPK veekaitse nõuded), 

•  Veterinaar- ja Toiduamet VTA (KM toidu- ja söödaohutus, hormoonide kasutamine loomakasvatuses, loomade 
identifitseerimine ja registreerimine, TSE, loomade heaolu) 

•  Põllumajandusamet PMA ( KM taimekaitsevahendite kasutamine 
 
Järelevalveasutused jätkavad oma tavapäraseid kontrolle ka nõuetele vastavuse süsteemist eraldi . Kui nõuetele 
vastavuse rikkumine on tuvastatud muude kontrollimiste (väljaspool nõuetele vastavuse süsteemi 
kontrollvalimit) käigus, lähevad ka need rikkumised toetuste määramisel ja maksmisel arvesse. 
  
Kõiki nõuete rikkumisi hindavad kontrolliasutused ühtse metoodika järgi hindamismaatriksitega . Hindamisel 
lähtutakse kolmest kriteeriumist:  tõsidus, ulatus, püsivus.  
 

Rikkumiste hindamine 
Nende kriteeriumite alusel koostatakse iga nõude hindamiseks maatriks, mille järgi antakse rikkumisele 
kriteeriumite kaupa hinne 4-punkti skaalal.  

• hinde 1 puhul on tegemist väga väikese rikkumisega,  

• hinde 2 puhul on tegemist väikese tähtsusega rikkumisega,  

• hinde 3 puhul on nõude rikkumisel oluline tähtsus,  

• hinde 4 puhul on nõude rikkumisel väga suur tähtsus .  

• Rikkumise koondhinde saamiseks liidetakse tõsiduse, ulatuse ja püsivuse punktid kokku . Koondhinde alusel 
leitakse iga konkreetse nõude rikkumise sanktsioon ehk toetuste vähendamise protsent. 

 
TOETUSTE  VÄHENDAMINE 
Koondhinde alusel leitakse iga konkreetse nõude rikkumise sanktsioon ehk toetuste vähendamise protsent.  
Koondhindele vastav vähendamine on järgmine:  
koondhinne 3–5 - 1%,  
koondhinne 6–10 - 3%,   
koondhinne 11–12 -5% .  

• Kui rikkumised on tuvastatud erinevates valdkondades, siis vähendusprotsendid liidetakse, maksimaalseks 
vähendamiseks esmasel rikkumisel on 5% (v .a tahtliku rikkumise korral). Rikkumise korduvuse puhul on 
vähendamine 3–15% 

• Korduvuse puhul korrutatakse esimesel korduvuse tekkimise aastal nõude rikkumise % 3-ga . Teisel jne 
korduvuse aastal (korduv korduvus) korrutatakse eelmise aasta vähenduse % 3-ga . Kui vähendusprotsent on 
jõudnud 15%-ni, teavitab PRIA põllumajandustootjat, et järgneval aastal nõude või standardi veelkordsel 
rikkumisel käsitletakse rikkumist tahtlikuna ning vähendusprotsent on 20–100% . 

 
Nõuetele vastavus ja rohestamine 2019   http://www.pria.ee/docs/essential_resources/252.pdf? 
 

 

Vaike Nõu tel. 5242319, vaikenou@gmail.com 


