
 
 
 
 
 

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. 
 
Määrust muudetakse 2019. aasta 1. oktoobril jõustuva veeseaduse tõttu. 
 
Määruse muutmise eelnõu on ette valmistanud ja seletuskirja on koostanud Maaeluministeeriumi 
maakasutuspoliitika osakonna otsetoetuste büroo peaspetsialist Siim Suure (625 6118, 
siim.suure@agri.ee). Juriidilise ekspertiisi eelnõule on teinud Maaeluministeeriumi 
õigusosakonna nõunik Ketlyn Roze (625 6127, ketlyn.roze@agri.ee). Keeleliselt toimetas eelnõu 
Maaeluministeeriumi õigusosakonna peaspetsialist Laura Ojava (tel 625 6523, laura.ojava@agri.ee). 
 
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs 
 
Eelnõu punktiga 1 sõnastatakse uuesti määruse § 1 lõige 2. 1. oktoobril jõustuvas veeseaduses 
on termini „vee erikasutusluba“ asemel kasutatud terminit „vee erikasutuse keskkonnaluba“, 
mida veeseaduses edaspidi nimetatakse veeloaks. Lisaks on veeseaduses muutunud põhjavee 
võtmise piirmäär, millest alates on veeluba vajalik. Kehtiva veeseaduse kohaselt on põhjavee 
võtmisel vaja vee erikasutusluba, kui põhjavett võetakse üle viie kuupmeetri ööpäevas. Kuna ei 
ole mõistlik nõuda luba tegevuseks, mille käigus võetakse üks kord ööpäevas üle viie kuupmeetri 
põhjavett, siis uue veeseaduse kohaselt on tõstetud piirmäära selliselt, et veeluba peab olema, kui 
võetakse põhjavett üle 150 kuupmeetri kuus või üle 10 kuupmeetri ööpäevas, välja arvatud 
hädaolukorras, päästetöödeks või õppusteks.  
 
Eelnõu punktiga 2 asendatakse määruse § 1 lõikes 3 tekstiosa „§ 265 lõikes 8“ tekstiosaga „§ 125 
lõikes 1 ning sama paragrahvi lõike 3 esimeses lauses“. Tegemist on viitelise muudatusega. 
Põhjavee kaitset käsitlev nõue on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 
1306/2013 alusel, kus GAECi (maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise 
standard) standard 3 sisaldab põhjavee kaitset reostuse eest, põhjavette otseheite keelamist ning 
meetmeid hoidmaks ära põhjavee kaudset reostust heite pinnasele juhtimise ja läbi pinnase 
toimuva ohtlike ainete infiltratsiooni kaudu, nagu on loetletud nõukogu direktiivi 80/68/EMÜ 
põhjavee kaitse kohta teatavatest ohtlikest ainetest lähtuva reostuse eest (EÜT L 20, 26.01.1980, 
lk 43–48) lisas. 
 
Eelnõu punktiga 3 asendatakse määruse § 1 lõikes 4 tekstiosa „§ 26 lõike 3 alusel 
kehtestatud“ tekstiosaga „veeseaduse § 142 alusel kehtestatud nõudeid“. Seoses uue veeseaduse 
jõustumisega muutub kehtetuks ka Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. aasta määrus nr 172 
„Naftasaaduste hoidmisehitiste veekaitsenõuded“. Kõik nimetatud määruses varem sätestatud 
naftasaaduste hoidmisehitiste veekaitsenõuded sisalduvad edaspidi veeseaduse § 142 alusel 
kehtestatavas määruses. 
 

 



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 
 
Eelnõuga tehtavad muudatused ei muuda asjakohaste toetuste saamiseks kehtestatud tingimusi. 
 
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 arvamuse saamiseks Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile ning 
eelnõude infosüsteemi EIS kaudu kooskõlastamiseks Rahandusministeeriumile ja 
Keskkonnaministeeriumile.  
 
 


