SELETUSKIRI
Põllumajandusministri 23. detsembri 2005. a määruse nr 127 „Farmis tapetud kodulindude ja
jäneseliste liha väikeses koguses käitlemise hügieeninõuded”
muutmise eelnõu juurde

1. Sissejuhatus
Põllumajandusministri 23. detsembri 2005. a määruse nr 127 „Farmis tapetud kodulindude ja
jäneseliste liha väikeses koguses käitlemise hügieeninõuded“ muutmise määrus kehtestatakse
toiduseaduse § 26 lõike 4 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004,
millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid (ETT L 139, 30.04.2004, lk
55–205), artikli 1 lõike 4 alusel. Selle lõike kohaselt on liikmesriigil võimalus kehtestada
käitlemise nõuded farmis tapetud kodulindude ja jäneseliste liha kohta, mida tootja turustab
väikeses koguses otse lõpptarbijale või jaekaubandusettevõtjale ja toitlustusettevõtjale.
Määrust muudetakse Veterinaar- ja Toiduameti ettepanekul.
Määruse eelnõu ja seletuskirja koostas Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna
toiduhügieeni büroo peaspetsialist Kaili Sillamaa (tel 625 6271). Juriidilise ekspertiisi
eelnõule tegi õigusosakonna nõunik Diana Rammul (tel 625 6259) ja keeleliselt toimetas
eelnõu sama osakonna peaspetsialist Laura Ojava (tel 625 6523).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõuga viiakse sisse muudatused põllumajandusministri 23. detsembri 2005. a määrusesse
nr 127 „Farmis tapetud kodulindude ja jäneseliste liha väikeses koguses käitlemise
hügieeninõuded“, kus on kehtestatud käitlemise hügieeninõuded farmis tapetud kodulindude
ja jäneseliste liha kohta, mida tootja turustab väikeses koguses otse lõpptarbijale või
jaekaubandusettevõtjale (sealhulgas toitlustusettevõtjale), kes otse varustab lõpptarbijat.
Nõuete täitmine tagab turustatava liha ohutuse tarbija tervisele.
Eelnõu punkti 1 kohaselt on Veterinaar- ja Toiduameti ettepanekul edaspidi lubatud
turustada lindude ja jäneseliste liha väikses koguses otse farmist aastaringselt. Samuti on
lubatud lisaks rümpadele turustada siseelundeid. Tootjale omavad need muudatused
positiivset mõju kuna kaovad varem kehtinud kitsendused turustamise aja ja siseelundite
kohta. Tagatud on toiduohutus ja praktika on näidanud, et suvekuudel ei ole tekkinud
toiduhügieeni nõuete täitmisega probleeme.
Eelnõu punktis 2 sätestatakse tootjale uus kohustus näidata kauba saatedokumendil ära ka
andmed kauba saaja kohta. Uue kohustuse kehtestamine on vajalik selleks, et toidu jälgitavus
oleks tõhusamalt tagatud.
Eelnõu punkti 3 kohaselt peab tootja edaspidi säilitama turustatud koguste kohta koostatud
saatedokumente kahe aasta asemel vähemalt aasta. Veterinaar- ja Toiduameti hinnangul
piisab toiduohutuse tagamiseks ka ühest aastast.
Eelnõu punkti 4 kohaselt on Veterinaar- ja Toiduameti kirjalikul ettepanekul täpsustatud
määruse sõnastust viitega salmonellooside tõrje eeskirja (RT I, 24.05.2013, 2) §-le 8

„Toidumunade tootmise või lihatootmise eesmärgil peetavate linnukarjade uurimine“, mis
aitab selgemalt sätestada, milliste salmonelloosiuuringute andmete üle peab tootja arvestust
pidama. Tegemist ei ole uue kohustuse kehtestamisega, vaid olemasoleva kohustuse
täpsustamisega.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 artikli 1
lõike 3 alapunktiga d ja punktiga 4, mille kohaselt on liikmesriigil õigus kehtestada
siseriiklikud nõuded kohalikuks tarbimiseks mõeldud farmis kasvatatud ja tapetud
kodulindude või jäneseliste liha kohta.
4. Määruse mõjud
Eelnõu sihtrühm on kodulindude ja jäneseliste liha väiketootjad ning eelnõul on määruse
jõustumisel majanduslik ja sotsiaalne mõju.
Mõju majandusele
Eelnõus kavandatud muudatused aitavad tõhusamalt tagada toidu ohutust ja kvaliteeti. Tootja
koostataval saatedokumendil peavad edaspidi olema ära näidatud ka andmed kauba saaja
kohta, sest need on vajalikud liha jälgitavuse ja toiduohutuse tagamiseks. Eelnõu avardab
tootja võimalusi toodangut pakkuda aastaringselt, mis omakorda võimaldab aktiivsemalt
antud majandustegevusega tegeleda ja parandada väiketootja konkurentsivõimet võrreldes
teiste tootjatega.
Sotsiaalne mõju
Eelnõus kavandatud muudatused aitavad läbi toiduohutuse tagamise suurendamise tõhusamalt
kaitsta rahvatervist.
Eelnimetatud mõjude ulatus, sagedus, ebasoovitavate mõjude avaldumise risk ja sihtrühma
suurus on väike ning seega ei ole vajadust koostada HÕNTE § 65 lõike 2 kohast mõjude
analüüsi aruannet.
5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse rakendamise
eeldatavad tulud
Määruse kehtestamisega ei kaasne uusi tegevusi ega lisakulutusi riigieelarve vahenditest.
Samuti ei kaasne määruse rakendamisega tulusid.
6. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.
7. Eelnõu kooskõlastamine ja huvirühmade kaasamine
Määruse eelnõu saadeti arvamuse avaldamiseks Veterinaar- ja Toiduametile, Eestimaa
Talupidajate Keskliidule ning Terviseametile, kes eelnõu kohta arvamust ei avaldanud.
Eelnõu esitati 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
Sotsiaalministeeriumi poolt kooskõlastatuks.

(allkirjastatud digitaalselt)
Ants Noot
Kantsler

