SELETUSKIRI
maaeluministri määruse „Põllumajandusministri 29. aprilli 2005. a määruse nr 50
„Kaitstava piirkonna taimetervisenõuded” muutmine” eelnõu juurde
1. Sissejuhatus
Määruse eelnõu on välja töötatud taimekaitseseaduse § 10 lõike 5 alusel. Määrusega
muudetakse põllumajandusministri 29. aprilli 2005. a määrust nr 50 „Kaitstava piirkonna
taimetervisenõuded” (edaspidi määrus nr 50). Määruse nr 50 muutmine on tingitud vajadusest
ajakohastada määruses esitatud viited Euroopa Liidu õigusele.
Määrusega nr 50 on kehtestatud taimetervisenõuded kaitstavasse piirkonda kahjustaja
sissetoomise ja leviku vältimiseks. Kaitstavad piirkonnad on määruses esitatud viitega
komisjoni direktiivi 2001/32/EÜ, millega tunnistatakse kaitstavaid alasid, mis taimetervise
ohtudega tõenäolisemalt kokku puutuvad ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 92/76/EMÜ
(EÜT L 127, 9.05.2001, lk 38–41), lisale. Viidatud direktiiv tunnistati kehtetuks komisjoni
määrusega (EÜ) nr 690/2008, millega tunnistatakse kaitstavaid alasid, mis ühenduses
taimetervise ohtudega tõenäolisemalt kokku puutuvad (ELT L 193, 22.07.2008, lk 1–6). Seega
ei ole viide direktiivile 2001/32/EÜ enam asjakohane ning kaitstavate piirkondade, sealhulgas
Eesti, puhul viidatakse edaspidi komisjoni määrusele (EÜ) nr 690/2008.
Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna peaspetsialist
Birgit Vanaveski (625 6507, birgit.vanaveski@agri.ee). Eelnõule on juriidilise ekspertiisi teinud
Maaeluministeeriumi õigusosakonna nõunik Katrin Pööra (625 6147, katrin.poora@agri.ee) ja
eelnõu keeletoimetaja on sama osakonna peaspetsialist Leeni Kohal (625 6165,
leeni.kohal@agri.ee).
2. Eelnõu sisu
Komisjoni määrusega (EÜ) nr 690/2008 on kehtestatud ühenduse kaitstavate aladena
tunnistatud alad ja vastavad kahjulikud organismid. Nimetatud määrusega on tunnistatud kogu
Eesti territoorium kaitstavaks alaks viljapuu-bakterpõletiku (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.
et al.) suhtes.
Määruse eelnõuga kehtestatakse määruse nr 50 § 1 uues sõnastuses, sidudes määruse
reguleerimisala selgemalt komisjoni määrusega (EÜ) nr 690/2008. Muudatuse kohaselt
kehtestatakse määrusega nr 50 komisjoni määrusega (EÜ) nr 690/2008 kaitstavaks piirkonnaks
tunnistatud piirkonna taimetervisenõuded. Muudatuse tegemine sellisel kujul tagab korrektse
viitamise EL õigusele.
Seoses tehtava muudatusega tunnistatakse kehtetuks määruse nr 50 § 2, milles on nimetatud
kaitstavad piirkonnad, sealhulgas ka Eesti, läbi viite kehtetuks tunnistatud direktiivile
2001/32/EÜ.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas nõukogu direktiivis 2000/29/EÜ, taimedele või taimsetele saadustele
kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete
kohta (EÜT L 169, 10.07.2000, lk 1–112), kehtestatud nõuetega, mille põhimõtted on üle

võetud taimekaitseseadusega, ja komisjoni määrusega (EÜ) nr 690/2008, millega tunnistatakse
kaitstavaid alasid, mis ühenduses taimetervise ohtudega tõenäolisemalt kokku puutuvad.
4. Määruse mõjud
Määruse muutmisega ei kaasne olulist mõju. Eelnõuga tehakse määruses tehniline muudatus,
millega ajakohastatakse viide EL õigusele. Muudatus tagab parema õigusselguse määruse nr 50
rakendamisel.
5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse rakendamise
eeldatavad tulud
Määruse rakendamisega ei kaasne lisakulutusi riigieelarvest, samuti ei kaasne sellega tulusid.
6. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.
7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
Eelnõu väljatöötamisse ei ole kaasatud huvirühmi ja eelnõu ei esitata avalikule
konsultatsioonile. Eelnõu esitatakse kooskõlastamiseks Keskkonnaministeeriumile eelnõude
elektroonilise esitamise infosüsteemi EIS kaudu.

