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SELETUSKIRI
maaeluministri määruse “Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruse nr 4 “Maa
heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” muutmine” eelnõu juurde

1. Sissejuhatus
Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 32
lõike 3 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.
Määruse muutmise eelnõu on ette valmistanud ja seletuskirja on koostanud
Maaeluministeeriumi maaelu arengu osakonna põllumajanduskeskkonna büroo peaspetsialist
Madli Karjatse (625 6514, e-post madli.karjatse@agri.ee). Juriidilise ekspertiisi eelnõule on
teinud õigusosakonna nõunik Ketlyn Roze (625 6127, e-post ketlyn.roze@agri.ee). Eelnõu
keeletoimetaja on õigusosakonna peaspetsialist Laura Ojava (625 6523, e-post
laura.ojava@agri.ee).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõu punktidega 1–3 ühtlustatakse määruses lühendite kasutamist ning kirjutatakse lühendid
välja.
Eelnõu punktidega 4 ja 5 tehakse keelelised parandused määruse § 2 lõigetes 2 ja 4 kasutatud
fraaside „10 protsenti“ ja „viis aasta“ ekslike sõnavormide tõttu.
Eelnõu punktiga 6 asendatakse määruse § 3 lõikes 3 tekstiosa “10 meetri” tekstiosaga
“20 meetri”. Maastikuelementide kaardistamise, Keskkonnaametiga konsulteerimise ja olukorra
analüüsimise tulemusena on selgunud, et puude rivi tiheduse kriteerium kolm puud iga
kümne meetri kohta on Eesti tingimustes liiga tihe kriteerium. Eelkõige vanade laialehiste
puudega alleedel on puude tihedus oluliselt hõredam ehk kolm puud 20 meetri kohta. Määruse
muudatus võimaldab ka vanade puudega hõredamad alleed võtta maastikuelementidena
säilitamise kohustuse alla ja seda maad on võimalik arvata toetusõigusliku maa hulka.
Eelnõu punktiga 7 täiendatakse määruse § 3 lõiget 4 teise lausega, kuna kehtivas määruses ei
ole välja toodud, mitme meetri pikkust heki katkestust või erinevust etteantud mõõtmetest ei
loeta heki katkemiseks (seda just pikkuse arvestamisel). Kuna maastikuelementide ja hekkide
kaardistamise käigus on selgunud, et otstarbekas oleks lugeda pikemat, st kuni neljameetrist
heki katkemist jätkuvalt hekiks, siis määrusesse tehtav täpsustus seda ka võimaldab. Tehtav
muudatus ei too taotlejale kaasa lisakohustusi ega piiranguid, vaid võimaldab tema kasutuses
oleva põllumajandusmaa servas või sellega külgneval alal (põllumaa puhul põllumaa maa-alal)
asuvat hekki käsitada ühtse elemendina ja arvata see hekk ühtselt põllumassiivi hulka ka juhul,
kui hekis on kuni nelja meetri pikkusi katkestusi.

Eelnõu punktiga 8 täpsustatakse määruse § 3 lõikes 7 nimetatud arengukavade nimesid.
Korrektsed nimed on „Eesti maaelu arengukava 2007–2013“ ja „Eesti maaelu arengukava
2014–2020“.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõuga tehtavad muudatused on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega. Eelnõu on kooskõlas
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (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).
4. Määruse mõjud
Määruse muutmine võimaldab maastikuelemendina säilitamise kohustuse alla võtta ka senise
määratlusega võrreldes hõredama tihedusega vanad alleed ning hekid. Maastikuelementide
kriteeriumite laiendamine annab toetuse taotlejale võimaluse need elemendid ka oma
toetusõigusliku maa hulka arvata, mistõttu väheneb soov selliseid maastikuelemente
põllumajandusmaal eemaldada.
5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse
rakendamise eeldatavad tulud
Määruse rakendamisega ei kaasne lisakulutusi riigieelarvest.
6. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.
7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
Eelnõu esitatakse õigusaktide eelnõude infosüsteemi EIS kaudu kooskõlastamiseks
Rahandusministeeriumile ja Keskkonnaministeeriumile. Eelnõu koostamisel ja muudatuste
vajaduses on konsulteeritud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti ning
Keskkonnaametiga.

