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Vastuskiri

Austatud härra Ants Erik

Täname Teid kirja eest, milles esitasite seisukoha maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse
nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus
ning noore põllumajandustootja toetus“ muutmise eelnõule.
15. aprillil sai allkirjastatud maaeluministri määruste muutmise eelnõu, millega muudetakse
maaeluministri 17. aprilli 2015. a määrust nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne
pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” ja 20. aprilli
2015. a määrust nr 34 “Piimalehma, ammlehma ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetus“.
Määruste muutmise tingisid toetuskavade rakendamise esimesel aastal esinenud kitsaskohtade
parandamine ja Euroopa Komisjoni esitatud rakenduslikes küsimustes märkustega
arvestamine. Määrustes täiendati lisaks muudele rakenduslikele aspektidele ühe osana ka
otsetoetuste põllumajandusliku tegevuse nõudeid, sealhulgas põllumajandusmaa hooldamise
nõudeid.
Muudatuse põhjused ulatuvad tagasi otsetoetuste lahti sidumisse konkreetse
põllumajanduskultuuri või põllumajanduslooma kasvatamisest. Seetõttu ei ole lubatud
kehtestada ka erisusi erinevast maakasutusviisist või kasutatava põllumajandusmaa suurusest
lähtudes. 2015. aasta oli Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika 2013. aastal vastu
võetud reformiotsuste rakendamise esimene aasta. Uued otsetoetuste liigid tõid kaasa olulise
halduskoormuse kasvu toetuse taotlejatele ja töökoormuse kasvu taotluste menetlejatele.
Lisaks ei saanud kõik vajalikud Euroopa Liidu juhendmaterjalid toetuse rakenduslike
detailide kohta õigel ajal valmis, mistõttu oli Euroopa Komisjonil märkusi ka 2015. aastal
Eestis rakendatud hekseldatud rohu kokku kogumata jätmise pindalaliste piirangutele.
Võttes arvesse eelpool nimetatut ja otsetoetuste üldreeglit, mille kohaselt peavad otsetoetuse
taotleja tehtavad minimaalsed tegevused tagama, et taotlusel märgitud põllumajandusmaal,
millel tegeletakse põllumajandusliku tegevusega põllumajandustoodete kasvatamise või
tootmise või põllumajandusmaa hooldamisega, on välistatud ebasoovitava taimestiku
ulatuslik levik ning seda maad peab olema võimalik kasutada põllumajanduslikuks tegevuseks
ilma lisakuludeta järgmisel kasvuperioodil – piiratakse alates 2016. aastast oluliselt
põllumajandusmaa hooldamisel hekseldatud rohu kokku kogumata jätmise võimalust.
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Nimelt võib 2016. aastast alates põllumajandusmaa hooldamise korral jätta hekseldatud rohu
kokku kogumata kuni 15 protsendil taotleja kasutuses olevast toetusõiguslikust
põllumajandusmaast, mille kohta taotletakse toetust. See tähendab, et hekseldatud rohu võib
taotleja põllumajandusmaa hooldamise tegevuse korral maha jätta 15 protsendil kogu
toetusõiguslikust põllumajandusmaast, millele toetust taotletakse ja ülejäänud 85 protsendil
maal peab hekseldatud rohu kokku koguma. Kui aga põllumajandusmaad kastutatakse eelpool
kirjeldatud põllumajandusliku tegevuse käigus põllumajandustoodete kasvatamise või
tootmise eesmärgil, siis järelhooldusliku tegevusena hekseldatud rohu kokku kogumise
piirangut ei rakendata.
Põllumajandusliku tegevuse osas peab eristama, kas toimub tootmistegevus või maa
hooldamine. Põllumajandusmaa hooldamise nõudeid ja tähtpäevi (sh hekseldatud rohu kokku
kogumine) ei kohaldata mis tahes põllumajanduslikuks tootmistegevuseks kasutatava
põllumajandusmaa kohta, sealhulgas rohumaa kohta selle rajamise aastal, kuni 3-aastase
külvikorrasüsteemiga hõlmatud lühiajalise rohumaa kohta, millel kasvatatakse
põllumajanduskultuuri haljasväetisena kasutamise eesmärgil ja sissekünni aastal, samuti
heinaseemne ja heintaimede energiakultuurina kasvatamise korral.
Peame väga oluliseks otsustusprotsessis võimalikult laia sektori esindajaskonna kaasamist,
mille
tulemusena
tutvustati
määruste
muudatusi
ka
põllumajandustootjate
esindusorganisatsioonide esindajatele Maaeluministeeriumis aset leidnud Põllumajanduse ja
Maaelu Arengu Nõukogu (PMAN) istungitel 2015. aasta 30. novembril ja 2016. aasta 29.
veebruaril. Eraldi kaasamisvormis viisid tootjaorganisatsioonid põllumajandustootjate
seisukohtade väljaselgitamiseks läbi ka elektroonilised küsitlused rohumaa hooldamisel
hekseldatud rohu kokku kogumata jätmise küsimuses. Nii Eesti Põllumeeste Keskliidu kui ka
Eestimaa Talupidajate Keskliidu veebilehe kaudu läbi viidud küsitluse tulemusena toetati
osalist hekseldatud rohu maha jätmise võimalust.
Võttes arvesse ja teadmiseks ning analüüsides erinevate osapoolte arvamusi ja ettepanekuid,
piiratakse alates 2016. aastast põllumajandusmaa hooldamistegevuse korral hekseldatud rohu
maha jätmise võimalust. Seega võib põllumajandusmaa hooldamise korral jätta hekseldatud
rohu kokku kogumata kuni 15 protsendil taotleja kasutuses olevast toetusõiguslikust
põllumajandusmaast, mille kohta taotletakse toetust.
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