SELETUSKIRI
maaeluministri määruse „Põllumajandusministri määruste muutmine” eelnõu juurde
1. Sissejuhatus
Määrus kehtestatakse taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 3 lõike 3, § 4 lõike 3, § 61
lõike 4, § 26 lõike 4, § 64 lõike 5, § 65 lõigete 4, 5 ja 7, § 73 lõigete 5 ja 7, § 74 lõike 5, § 75
lõigete 2 ja 4, § 96 lõike 2, § 101 lõike 4, § 104 lõike 4, § 105 lõike 5, § 117 lõike 5 ja § 118
lõike 8 alusel.
Määrusega muudetakse põllumajandusministri 3. mai 2006. a määrust nr 58 „Seemnekartuli
kategooriad ning seemnekartuli tootmise ja turustamise nõuded”, põllumajandusministri 3. juuli
2006. a määrust nr 80 „Paljundusmaterjali mikropaljundamise ja laboratooriumi nõuded” ja
põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 55 „Teraviljaseemne kategooriad ning
teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõuded1”.
Määruses nr 58 täpsustatakse viidet taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 1062 lõikele
6. Nii määrusest nr 58 kui ka määrusest nr 80 jäetakse välja kartuli keerdlehisuse viiruse
ingliskeelne nimetus, kuna selle kohta on olemas eestikeelne nimetus. Määruses nr 55
asendatakse viited 1. aprillist 2017 kehtetuks tunnistatud põllumajandusministri 27. detsembri
2004. a määrusele nr 196 „Tuulekaera tõrjeabinõud” viidetega maaeluministri 16. veebruari
2017. a määrusele nr 28 „Tuulekaera leviku vältimise täpsemad abinõud”.
Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna peaspetsialist
Vahur Mõttus (625 6138, vahur.mottus@agri.ee). Eelnõule on juriidilise ekspertiisi teinud
Maaeluministeeriumi õigusosakonna peaspetsialist Mari-Liis Kivipõld (625 6283, mariliis.kivipold@agri.ee) ning keeleliselt toimetas eelnõu sama osakonna peaspetsialist Leeni
Kohal (625 6165, leeni.kohal@agri.ee).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõu § 1 punktiga 1 jäetakse kehtiva määruse § 16 lõikest 21 välja tekstiosa „(Potato leaf
roll virus)”. Kuna selle viiruse eestikeelne nimetus on kartuli-keerdlehisuse viirus, siis ei ole
vajalik määruses lisaks viiruse eestikeelsele nimetusele välja tuua ka selle ingliskeelset
nimetust.
Eelnõu § 1 punktiga 2 asendatakse kehtiva määruse § 16 lõikes 7 viide taimede paljundamise
ja sordikaitse seaduse § 1062 lõikele 5 viitega sama seaduse § 1062 lõikele 6, kuna seaduses
tehtud muudatuste tõttu on lõigete järjestus muutunud ning vajalik on ajakohastada viide
volitusnormile, mille alusel kehtestatakse säilitussordi seemne turustamiseks lubatud kogused.
Eelnõu §-ga 2 muudetakse põllumajandusministri 3. juuli 2006. a määrust nr 80
„Paljundusmaterjali mikropaljundamise ja laboratooriumi nõuded” ning kehtiva määruse § 6
lõikest 4 jäetakse välja tekstiosa „(Potato leaf roll virus)”. Sarnaselt eelnõu § 1 punktile 2 on
muudatuse eesmärgiks kasutada määruses ainult kartuli-keerdlehisuse viiruse eestikeelset
nimetust.
Eelnõu §-ga 3 muudetakse põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 55
„Teraviljaseemne kategooriad ning teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõuded1”,
asendades viited põllumajandusministri 27. detsembri 2004. a määruse nr 196 „Tuulekaera
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tõrjeabinõud“ § 3 lõike 1 punktile 11 viitega maaeluministri 16. veebruari 2017. a määruse nr
28 „Tuulekaera leviku vältimise täpsemad abinõud” § 2 lõike 1 punktile 6.
Põllumajandusministri määrus „Tuulekaera tõrjeabinõud“ tunnistati alates 1. aprillist 2017
kehtetuks ning selle määruse § 3 lõike 1 punkti 11 nõue on sätestatud maaeluministri 1. aprillil
2017 kehtima hakanud määruse „Tuulekaera leviku vältimise täpsemad abinõud” § 2 lõike 1
punktis 6. Nõude kohaselt peab maakasutaja välja kitkuma üksiku ja hõredalt kasvava
tuulekaerataime koos võrsesõlmega ajal, mil tuulekaer on visuaalselt eristatav, kuid mitte hiljem
kui piimvahaküpsuse faasis, ning eemaldama tuulekaera põllult ja hävitama selle põletamise
teel või muul tuulekaera idanemist välistaval viisil.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu vastab nõukogu direktiivi 2002/56/EÜ seemnekartuli turustamise kohta (EÜT L 193,
20.07.2002, lk 60–73), muudetud direktiiviga 2003/61/EÜ (EÜT L 165 03.07.2003, lk 23–28),
komisjoni rakendusdirektiiviga 2013/63/EL, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2002/56 I
ja II lisa seoses seemnekartulite ja seemnekartulite partiide miinimumnõuetega (ELT L 341,
18.12.2013, lk 52–55), rakendusdirektiiviga 2014/20/EL, millega määratakse kindlaks liidu
eliitseemnekartuli ja sertifitseeritud seemnekartuli klassid ning selliste klasside suhtes
kohaldatavad tingimused ja nimetused (ELT L 38, 07.02.2014, lk 32–38), ja
rakendusdirektiiviga 2014/21/EL, millega määratakse kindlaks supereliit seemnekartuli suhtes
kohaldatavad miinimumtingimused ja liidu klassid (ELT L 38, 07.02.2014, lk 39–41),
komisjoni direktiivi 2008/62/EÜ, millega sätestatakse teatavad erandid kohalike ja piirkondlike
oludega
kohanenud
ja
geneetilisest
erosioonist
ohustatud
põllukultuuride
rahvaselektsioonsortide ja sortide heakskiitmiseks ning kõnealuste rahvaselektsioonsortide ja
sortide seemnete ning seemnekartuli turustamiseks (ELT L 162, 21.06.2008, lk 13–19),
nõukogu direktiivi 66/402/EMÜ teraviljaseemne turustamise kohta (EÜT P 125, 11.07.1966, lk
2309−2319), muudetud direktiividega 69/60/EMÜ (EÜT L 48, 26.02.1969, lk 1−3),
71/162/EMÜ (EÜT L 87, 17.04.1971, lk 24−28), 72/274/EMÜ (EÜT L 171, 29.07.1972, lk
37−38), 72/418/EMÜ (EÜT L 287, 26.12.1972, lk 22−30), 73/438/EMÜ (EÜT L 356,
27.12.1973, lk 79−82), 73/101/EMÜ (EÜT L 2, 01.01.1973, lk 1−27), 73/438/EMÜ (EÜT L
356, 27.12.1973, lk 79−82), 75/444/EMÜ (EÜT L 196, 26.07.1975, lk 6−13), 78/55/EMÜ (EÜT
L 16, 20.01.1978, lk 23−29), 78/387/EMÜ (EÜT L 113, 25.04.1978, lk 13−19), 78/692/EMÜ
(EÜT L 236, 26.08.1978, lk 13−18), 78/1020/EMÜ (EÜT L 350, 14.12.1978, lk 27),
79/641/EMÜ (EÜT L 183, 19.07.1979, lk 13−16), 79/692/EMÜ (EÜT L 205, 13.08.1979, lk
1−4), 81/126/EMÜ (EÜT L 67, 12.03.1981, lk 36−37), 81/126/EMÜ (EÜT L 67, 12.03.1981, lk
36−37), 85/3768/EMÜ (EÜT L 362, 31.12.1985, lk 8−16), 86/155/EMÜ (EÜT L 118,
07.05.1986, lk 23−27), 86/320/EÜT (L 200, 23.07.1986, lk 38), 87/120/EMÜ (EÜT L 49,
18.02.1987, lk 39−43), 88/332/EMÜ (EÜT L 151, 17.06.1988, lk 82−83), 88/380/EMÜ (EÜT L
187, 16.07.1988, lk 31−48), 88/506/EMÜ (EÜT L 274, 06.10.1988, lk 44), 89/2/EMÜ (EÜT L
5, 07.01.1989, lk 31), 90/623/EMÜ (EÜT L 333, 30.11.1990, lk 65), 93/2/EMÜ (EÜT L 54,
05.03.1993, lk 20), 95/6/EÜ (EÜT L 67, 25.03.1995, lk 30−32), 96/72/EÜ (EÜT L 304,
27.11.1996, lk 10−11), 98/95/EÜ (EÜT L 25, 01.02.1999, lk 1−26), 98/96/EÜ (EÜT L 25,
01.02.1999, lk 27−33), 99/08/EÜ (EÜT 50, 26.02.1999, lk 26), 1999/54/EÜ (EÜT L 142,
05.06.1999, lk 30−31), 2003/61/EÜ (ELT L 165, 03.07.2003, lk 23−28), 2004/117/EÜ (ELT L
14, 18.01.2005, lk 18−33), 2006/55/EÜ (ELT L 159, 13.06.2006, lk 13), 2009/74/EÜ (ELT L
166, 27.06.2009, lk 40−70), 2012/1/EL (ELT L 4, 07.01.2012, lk 8−9); 2012/37/EL (ELT L
325, 23.11.2012, lk 13−14) ja komisjoni direktiivi 2006/47/EÜ, milles sätestatakse
eritingimused, mis käsitlevad tuulekaera esinemist teraviljaseemnes (ELT L 136, 24.05.2006, lk
18−20), nõuetele.
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4. Määruse mõjud
Määruse mõju majandusele, keskkonnale, välissuhetele, elu- ja looduskeskkonnale ning
riigiasutuste korraldusele on väike või kaudne.
5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse rakendamise
eeldatavad tulud
Määruse rakendamisega ei kaasne lisakulutusi riigieelarvest, samuti ei kaasne määruse
rakendamisega tulusid.
6. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.
7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
Eelnõu väljatöötamisse ei kaasatud huvirühmi ja eelnõu ei esitatud avalikule konsultatsioonile.
Määruse eelnõu esitati arvamuse avaldamiseks Põllumajandusametile, kes ei esitanud eelnõu
sisu kohta tähelepanekuid. Eelnõu esitati kooskõlastamiseks Keskkonnaministeeriumile.
Keskkonnaministeerium ei kandnud kooskõlastamiseks ettenähtud tähtaja jooksul eelnõude
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
Keskkonnaministeeriumi poolt kooskõlastatuks.
(allkirjastatud digitaalselt)
Illar Lemetti
Kantsler
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