SELETUSKIRI
põllumajandusministri määruse „Põllumajandusministri 6. jaanuari 2003. a määruse nr 1
„Loomses toidus saasteainete riikliku järelevalve reguleerimise kord ning kontrollproovide
võtmise ja analüüsimise meetodid” muutmine” eelnõu juurde
1. Sissejuhatus
Põllumajandusministri määruse „Põllumajandusministri 6. jaanuari 2003. a määruse nr 1
„Loomses toidus saasteainete riikliku järelevalve reguleerimise kord ning kontrollproovide
võtmise ja analüüsimise meetodid” muutmine” eelnõu on ette valmistatud toiduseaduse § 19
lõike 3 ja § 513 lõike 2 alusel.
Eelnõu eesmärk on viia määrus kooskõlla toiduseaduse muutmise seadusega (RT I,
09.10.2014, 1) tehtud muudatustega.
Eelnõu on koostanud Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna toidujärelevalve
büroo peaspetsialist Eve Paju (tel 625 6234, eve.paju@agri.ee), juriidilise ekspertiisi tegi
eelnõule Põllumajandusministeeriumi õigusosakonna nõunik Diana Rammul (tel 625 6259,
diana.rammul@agri.ee) ning keeleliselt toimetas eelnõu sama osakonna peaspetsialist Leeni
Kohal (tel 625 6165@agri.ee).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Määruse eelnõu koosneb kahest paragrahvist.
Määruse eelnõu § 1 punktiga 1 sõnastatakse uuesti määruse preambul. Kehtiva toiduseaduse §
513 lõikes 2 sätestatud volitusnormi kohaselt kehtestab toidugruppide või määratavate
näitajate kaupa proovide võtmise ja analüüsimise meetodid Vabariigi Valitsus või Vabariigi
Valitsuse volitusel valdkonna eest vastutav minister. Toiduseaduse muutmise seadusega
muudetakse alates 13. detsembrist k.a volitusnormi sõnastust, pannes nimetatud meetodite
kehtestamise kohustuse Vabariigi Valitsuselt põllumajandusministrile. Tulenevalt
toiduseaduses tehtavast volitusnormi muudatusest muutub 13. detsembrist kehtetuks Vabariigi
Valitsuse 18. jaanuari 2000. a määrus nr 17 „Volituse andmine „Toiduseadusest” tulenevate
proovide võtmise ja analüüsimise meetodite kehtestamiseks saasteainete uurimiseks loomses
toidus”. Seetõttu jäetakse preambulist välja viide nimetatud määrusele.
Määruse eelnõu § 1 punktidega 2–4 muudetakse § 2 lõiget 3 ning § 4 lõike 6 ja § 5 lõike 5
sissejuhatava osa sõnastust, jättes välja viite Vabariigi Valitsuse 2. novembri 1999. a
määrusele nr 330 „Ametliku kontrolli käigus kontrollproovide võtmise ja analüüsimise korra
kinnitamine”. Toiduseaduse muutmise seadusega muudetakse § 513 lõike 2 sõnastust, millega
muutub kehtetuks volitusnorm proovide võtmise ja analüüsimise korra kehtestamiseks, mille
alusel on eelnimetatud määrus antud.
Määruse eelnõu §-s 2 sätestatakse määruse jõustumisnorm, mille kohaselt määrus jõustub 13.
detsembril 2014. aastal ehk samal ajal koos selle määruse muutmise tinginud toiduseaduse
muutmise seaduse jõustumisega.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on vastavuses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 882/2004 ametlike
kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja
loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks (ELT L 165,
30.04.2004, lk 1–141).

4. Määruse mõjud
Määruse sihtrühmaks on riikliku järelevalve käigus loomsest toidust proove võtvad ametnikud
ning volitatud laborid, kes määravad saasteainete sisaldust loomses toidus.
Määrusega viiakse põllumajandusministri 6. jaanuari 2003. a määrus nr 1 „Loomses toidus
saasteainete riikliku järelevalve reguleerimise kord ning kontrollproovide võtmise ja
analüüsimise meetodid” kooskõlla toiduseaduse muutmise seadusega tehtud muudatustega, et
saavutada õigusselgus ja õigusakti korrektsus.
Kirjeldatud muudatused on tehnilist laadi ega too kaasa uusi nõudeid ega ülesandeid. Kuna
määruse mõju ei ole oluline, siis ei ole vaja koostada Vabariigi Valitsuse 22. detsembri
2011. a määruse nr 180 „Hea õigusloome ja normitehnika eeskiri” § 65 lõike 2 kohast mõjude
analüüsi aruannet.
5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse rakendamise
eeldatavad tulud
Eelnõuga tehtavate muudatuste rakendamisega ei kaasne lisakulutusi riigieelarvest, samuti ei
kaasne määruse rakendamisega tulusid.
6. Määruse jõustumine
Määruse jõustumine on eelnõu kohaselt kavandatud 13. detsembril 2014. a. Nimetatud
jõustumise kuupäev on sätestatud arvestusega, et määrus jõustuks ühel ajal toiduseaduse
muutmise seadusega.
7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
Määruse eelnõu esitati arvamuse avaldamiseks Veterinaar- ja Toiduametile ja arvamuse andja
eelnõu kohta märkusi ei esitanud.
Eelnõu esitati elektroonilise eelnõude kooskõlastamise infosüsteemi EIS kaudu
kooskõlastamiseks
Sotsiaalministeeriumile.
Sotsiaalministeerium
ei
kandnud
kooskõlastamiseks ettenähtud tähtaja jooksul eelnõude kooskõlastamise infosüsteemi kirja
eelnõu heakskiitmise või eelnõuga põhjendatult mittenõustumise kohta, samuti ei taotlenud
kooskõlastamise tähtaja pikendamist. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 13. jaanuari 2011. a
määruse nr 10 „Vabariigi Valitsuse reglement” § 7 lõikele 4 loetakse eelnõu nende poolt
kooskõlastatuks.
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