SELETUSKIRI
põllumajandusministri määruse „Põllumajandusministri 15. juuni 2006. a määruse nr 74
„Kütitud uluki rümba ja rümba raietükkide väikeses koguses käitlemise hügieeninõuded”
muutmine” eelnõu juurde
1. Sissejuhatus
Põllumajandusministri määruse „Põllumajandusministri 15. juuni 2006. a määruse nr 74
„Kütitud uluki rümba ja rümba raietükkide väikeses koguses käitlemise hügieeninõuded”
muutmine” eelnõu valmistatakse ette toiduseaduse § 26 lõike 3 ning Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni
erieeskirjad (ELT L 139, 30.04.2004, lk 55–205), artikli 1 lõike 4 alusel.
Määruse muutmise vajadus tekkis seoses jahiseaduse muutmisega. Selle määruse § 1 lõige 2
sisaldab viidet jahiseaduse alusel kehtestatud jahiaegadele (§ 27), mille aluseks oleva
volitusnormi asukoht on jahiseaduses muutunud. Lisaks arvestati määruse muutmisel
Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna ettepanekuid määruse muutmiseks ja täiendamiseks.
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
Kehtivas määruses esitatakse hügieeninõuded jahimehe kütitud uluki rümba ning suuruluki
rümba raietükkide väikese koguse kohta, mille jahimees müüb või annab muul viisil tasuta
või tasu eest üle otse tarbijale või jaekaubandusettevõtjale, sealhulgas toitlustusettevõtjale, kes
turustab selle liha oma Eestis asuvast jaekaubandusettevõttest, sealhulgas toitlustusettevõttest,
otse tarbijale. Hügieeninõuded tagavad, et otseturustatava ulukilihaga ei seata ohtu tarbija
tervist.
Eelnõu punktis 1 ajakohastatakse viidet jahiseaduse alusel kehtestatud jahiaegadele. Jahiajad
on kehtestatud jahiseaduse § 24 lõike 3 alusel. Keskkonnaministeeriumi ettepanekul on
lisatud suurulukite nimekirja pruunkaru.
Eelnõu punktis 2 sätestatakse jahimehele 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 jahimees edaspidi säilitama saatedokumente ning määruse
lisades esitatud vormikohaseid kinnitusi kolme aasta asemel aasta. Veterinaar- ja Toiduameti
hinnangul piisab toiduohutuse tagamiseks ka ühest aastast.
Eelnõu punktis 4 kehtestatakse uues sõnastuses määruse lisa 1 (liha nõuetekohasuse
kinnitus), millest jäetakse välja sõnad „uluki sugu”. Seda teavet ei ole enam vaja kinnitusel
esitada, sest tegemist on toiduohutuse seisukohalt mittevajaliku teabega. Muid muudatusi lisas
1 ei tehta. Normitehnilistel põhjustel kehtestatakse lisa 1 uuesti.

3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 853/2004, mille
artikli 1 lõike 4 kohaselt on liikmesriigil õigus kehtestada riigisisesed nõuded kohalikuks
tarbimiseks mõeldud ulukiliha kohta.
4. Määruse mõjud
Eelnõu sihtrühm on jahimehed ning eelnõul on majanduslik ja sotsiaalne mõju.
Mõju majandusele
Eelnõus kavandatud muudatused aitavad tõhusamalt tagada toidu ohutust ja kvaliteeti.
Jahimehe koostataval saatedokumendil peavad edaspidi olema ära näidatud ka andmed kauba
saaja kohta, sest need on vajalikud liha jälgitavuse ja toiduohutuse tagamiseks.
Sotsiaalne mõju
Eelnõus kavandatud muudatused aitavad 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, Riigimetsa
Majandamise Keskusele, Eesti Jahimeeste Seltsile ning Terviseametile, kes eelnõu kohta
arvamust ei avaldanud.
Eelnõu esitati kooskõlastamiseks Sotsiaalministeeriumile ja Keskkonnaministeeriumile.
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.
Keskkonnaministeerium kooskõlastas eelnõu märkustega, millega osaliselt arvestati.
Märkustega mittearvestamise põhjendused on esitatud seletuskirja lisas.
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