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Vastused EKO märkustele seoses ÜPP strateegiakava viimaste muudatustega 
 
 
Austatud proua Uibopuu 
 
 
Täname Teid ÜPP strateegiakava muudatustele kommentaaride ja ettepanekute esitamise eest. 
Järgnevalt toome vastused Teie esitatud märkustele. 
 

1. Muudatusettepanek 1: seotud toetuste ammlehma toetust diferentseeritakse täiendavalt, 
eelistades puhtatõulisi loomi, kes on jõudluskontrollis. 

Võtame teie lihaveisekasvatajaid toetava seisukoha teadmiseks. 

2. Muudatusettepanek 2: põllumajandustootmisega seotud toetuste hulka lisatakse uus toetus 
– toetus seemnekartuli kasvatamiseks. 

Täname ja võtame teie pigem toetava seisukoha teadmiseks.  
 

3. Muudatusettepanek 3: tingimuslikkuse nõuete muudatused. 

a. HPK 1 – püsirohumaa ja põllumajandusmaa suhtarvu säilitamine. 
 
Aitäh mõistva suhtumise eest ning kinnitame üle, et tootmissuuna muutumisel on plaanis 
kehtestada erand, mitte reegel. 
 

b. HPK 2 – märg- ja turbaalade kaitse, HPK 3 – kulu, heina ja põhu põletuse keeld, 
HPK 6 – minimaalne taimkate ja HPK 9 – Natura 2000 keskkonnatundlik 
püsirohumaa. 

 Täname muudatusettepanekute toetamise eest. 
 

c. HPK 8.1 

Varasemas faasis lubasime karjatamist mittetootliku alana määratletud kesal, kuid kuna Euroopa 
Komisjon juhtis eraldi tähelepanu sellele, et mittetootliku alana määratletud kesal on karjatamine 
keelatud, siis on see võimalus ka nõudest eemaldatud. 
 

d. Metsasuse erand. 
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EKO seisukoht on arusaadav, võtame selle teadmiseks.  
 

4. Muudatusettepanek 4: muudatused keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) toetuses. 

a. Lisandub liblikõieliste taimede kasvatamise nõue. 

Tegite ettepaneku liblikõieliste taimede kasvatamisel taimekaitsevahendite kasutamine keelata. 
Selgitame, et selle toetusskeemi jaoks ei pea me taimekaitsevahendite piiramist asjakohaseks. 
Sellise osakaalu saavutamiseks (15% ja 20%) on mõistlik lisaks heintaimedele lubada kasvatada 
ka uba ja hernest, mis on olulised proteiinkultuurid, kuid mille puhul on saagiriskid 
tavapõllumajanduses ilma taimekaitsevahenditeta suured. Samuti on selliste kultuuride 
kasvatamine oluline ka külvikorras. Tingimuslikkuse puhul on aga lämmastikku siduvatel 
põllumajanduskultuuridel taimekaitsevahendite kasutamine keelatud.   
 

b. Talvise taimkatte nõue läheb KSM-ist välja. 

Teie meelest on talvise taimkatte nõue siiski asjakohane. Selgitame, et kuni nõude alumine lävi, 
mis sõltub tingimuslikkusest, on lõpuni kokku leppimata, on väga keeruline sellele täiendavat 
nõuet üles ehitada. Kõik KSM nõuded ja ühikumäärad on ka omavahel tihedalt seotud, seega jääks 
lõplik KSM sekkumine veel pikaks ajaks lahtiseks. Samas peavad aasta lõpuks olema valmis nii 
strateegiakava kui ka sekkumiste rakendamiseks vajalikud määrused. Selleks, et toetusskeemid 
saaksid järgmisest aastast rakenduda, otsustasime oma ressursi suunata riigisisese õiguse 
väljatöötamisse, millega oleme juba alustanud. 
Oleme samuti seda meelt, et talvine taimkate on oluline ja seetõttu see enne ka KSM nõudeks oli. 
Samas on ka teisi meetodeid, nagu näiteks teadlikkuse tõstmine läbi koolituste, mis võimaldavad 
suurema talvise taimkatte osakaalu saavutada.  

c. Lämmastikubilansi koostamine. 

Täname toetuse eest ja nõude detailide väljatöötamine ootab meid veel ees. 
 

5. Muudatusettepanek 5: peamised muudatused ökoalade ökokava (ÖKO) sekkumises. 

Ökoalade ökokava kohta saame peamiste muudatustena välja tuua selle, et laiendasime ökoalade 
loetelu haljaskesaga, mida saab kasutada taotluse esitamise aastal sissekünniks. Ökoalade 
sekkumine tugineb tingimuslikkuse, täpsemalt HPK 8 nõudel, seepärast ühtlustasime nõudeid, 
tuginedes Euroopa Komisjoni poolsele märkusele mitte lubada ökoaladel karjatamist. Karjatamise 
keeld ei laiene siiski ökoalana määratletud lämmastikku siduvate põllumajanduskultuuridega 
aladele.  
 
Ökoalana määratletud 6 - 12 meetristele rohumaaribadele laiendati erandit, mis võimaldab sellistel 
rohumaaribadel mitte muutuda püsirohumaaks juhul, kui see on olnud rohkem kui viis aastat samal 
kohal.   
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