Seletuskiri
põllumajandusministri määruse „Põllumajandusministri 22. aprilli 2004. a määruse nr 53
„Nõuded põllumajandusloomade vahendaja ettevõttele” muutmine” eelnõu juurde
1. Sissejuhatus
Põllumajandusministri määruse „Põllumajandusministri 22. aprilli 2004. a määruse nr 53
„Nõuded põllumajandusloomade vahendaja ettevõttele” muutmine” eelnõu on koostatud
loomatauditõrje seaduse § 15 lõike 2 alusel.
Eelnõu ja seletuskirja valmistas ette Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna
loomatervise büroo juhataja Enno Piisang (6256214; enno.piisang@agri.ee). Juriidilise ekspertiisi
eelnõule tegi Põllumajandusministeeriumi õigusosakonna peaspetsialist Arvo-Mart Elvisto (625
6151; arvo-mart.elvisto@agri.ee) ja keeleliselt toimetas eelnõu sama osakonna peaspetsialist
Laura Ojava (625 6523; laura.ojava@agri.ee).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Määrus on koostatud eelkõige seetõttu, et viia põllumajandusministri määrus kooskõlla
majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse (edaspidi MsüS) ja korrakaitseseadusega (edaspidi
KorS). Lisaks on nüüdisajastatud määruse normitehnilist märkust.
Eelnõu § 1 punktis 1 sõnastatakse uuesti määruse preambul. Tegu on redaktsioonilise
parandusega.
Eelnõu § 1 punktis 2 tunnistatakse kehtetuks kehtiva määruse § 1 lõige 5. Tunnustamise nõue
asendub loomatauditõrje seaduse 1. juulil 2014. a jõustuva redaktsiooni § 19 1 lõike 1 punkti 1
kohaselt tegevusloa nõudega ja sätte kordamine ei ole põhjendatud.
Eelnõu § 1 punktis 3 jäetakse kehtiva määruse § 2 lõikest 2 välja sõnad „olema
järelevalveametniku järelevalve all ja”. Loomatauditõrje seaduse § 5 lõikest 2 tuleneb üldine
nõue, mille kohaselt teeb riiklikku järelevalvet asjakohaste Euroopa Liidu õigusaktide,
loomatauditõrje seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete täitmise üle Veterinaar- ja
Toiduamet. Seetõttu ei ole põhjendatud üldise järelevalve kohustuse ülekordamine nimetatud
määruses. Samas kuna veterinaarkorralduse seaduse kohaselt ning selle 1. juulil 2014. a jõustuva
redaktsiooni kohaselt nimetatakse järelevalveametnikud ümber veterinaarjärelevalveametnikeks,
ei saanud jätta sätet ka sellisel kujul kehtima.
Eelnõu § 1 punktis 4 tunnistatakse kehtetuks kehtiva määruse § 3, kuna riiklik järelevalve on
edaspidi reguleeritud KorS-is ja vajaduse korral täpsustatud eriseadustes.
Eelnõu § 1 punktis 5 sõnastatakse uuesti määruse normitehniline märkus. Normitehniline
märkus vajab ajakohastamist ja seda täiendatakse uute viidetega.
Eelnõu § 2 sätestab määruse jõustumise. Määrus jõustub 1. juulil 2014. a koos asjakohaste
muudatustega loomatauditõrje seaduses.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Määrus on kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktidega.
4. Määruse mõjud
Määruse rakendamisega ei kaasne mõjusid. Määrus viiakse kooskõlla MsüS-ist ja KorS-ist
tulenevate muudatustega.

5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse rakendamise
eeldatavad tulud
Määruse rakendamine ei too kaasa riigieelarve kulude suurenemist.
6. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 1. juulil 2014. a samal ajal koos MsüS-i ja KorS-iga.

7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja
avalik konsultatsioon
Eelnõu saadetakse tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks
Veterinaar- ja Toiduametile.
Eelnõu saadetakse kooskõlastamiseks ministeeriumidele.

