SELETUSKIRI
põllumajandusministri määruse “Referentlaboratooriumi volituse taotlemise ja andmise
kord ning volitamise kriteeriumid”
eelnõu juurde
I. Sissejuhatus ja määruse eesmärk
Põllumajandusministri määruse “Referentlaboratooriumi volituse taotlemise ja andmise kord
ning volitamise kriteeriumid” eelnõu on välja töötatud “Söödaseaduse” § 32 lõike 3 alusel.
Määruse eelnõu ja seletuskirja on koostanud Põllumajandusministeeriumi taimetervise
osakonna taimse materjali büroo peaspetsialist Eda Koort (625 6126) ning Taimetoodangu
Inspektsiooni söödakontrolli osakonna juhataja Kaili Kallit (671 2613). Eelnõule on juriidilise
ekspertiisi teinud Põllumajandusministeeriumi õigusosakonna peaspetsialist Mati Mätlik (625
6176). Eelnõule on keelelise ekspertiisi teinud õigusosakonna peaspetsialist Leeni Silk (625
6523).
II. Eelnõu sisu
Määruse eelnõus sätestatakse referentlaboratooriumi volituse taotlemise ja andmise kord ning
volitamise kriteeriumid. Riiklikule referentlaboratooriumile esitatavad nõuded ja ülesanded on
sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 artiklis 33, mille
kohaselt peab riiklik referentlaboratoorium tegema koostööd ühenduse asjaomase
referentlaboratooriumiga ja koordineerima pädeva asutuse määratud ametlike
laboratooriumide tegevust, korraldades sealjuures võrdluskatseid riiklike laboratooriumide
vahel. Tõhusa koordineerimise käigus tagatakse ühenduse referentlaboratooriumist saadud
teabe edastamine asjaomastele asutustele.
Määruse eelnõu § 2 kohaselt peab söödaalase referentlaboratooriumina tegutsemiseks volituse
(edaspidi volitus) taotleja vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004
artikli 33 lõikes 2 sätestatud kriteeriumidele.
Määruse eelnõu § 3 kohaselt esitatakse volituse taotlemiseks põllumajandusministrile
asjakohane taotlus. Taotluses peavad olema märgitud taotleja ja taotleja esindaja
kontaktandmed, registri- või isikukood ning laboratooriumi tegevuse eest vastutava isiku nimi
ja ametikoht. Koos taotlusega esitatakse akrediteerimisasutuse väljastatud tunnistuse ja selle
lisa koopia, mis tõendavad laboratooriumi pädevust referentlaboratooriumina tegutsemiseks
taotletavas ulatuses asjakohaste analüüside tegemiseks. Taotlusele lisatakse tegevuskava
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 artiklis 33
referentlaboratooriumile esitatud nõuete täitmiseks. Referentlaboratooriumile esitatud nõuete
täitmiseks peab laboratoorium olema akrediteeritud ja tagama laboratoorse analüüsimise
vastavuse rahvusvahelistes standardites kehtestatud nõuetele.
Määruse eelnõu § 4 selgitab volituse andmise taotluse menetlemise korda, mille kohaselt
annab referentlaboratooriumina tegutsemise volituse määramata ajaks põllumajandusminister
käskkirjaga. Volituse andmise või volituse andmisest keeldumise käskkirja ärakiri antakse
taotlejale üle allkirja vastu või saadetakse taotlejale posti teel kolme tööpäeva jooksul arvates
käskkirja andmise päevast. Referentlaboratoorium teavitab põllumajandusministrit taotlusel
esitatud selliste andmete muutmisest, mis võivad mõjutada tema ülesannete täitmist. Juhul kui
taotleja soovib muuta volituse ulatust, siis tuleb taotleda uut volitust kooskõlas määruse §-ga

3, st põllumajandusministrile esitatakse uus kirjalik taotlus koos kõikide vajalike andmete ja
dokumentidega.
III Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktidega.
IV Määruse mõjud
Referentlaboratooriumide määramine aitab kaasa kõrgekvaliteediliste ja ühtsete
analüüsitulemuste saamisele, mis on võimalik saavutada selliste meetmetega nagu
valideeritud analüütiliste meetodite kohaldamine, võrdlusmaterjali kättesaadavuse tagamine,
võrdlevate katsete korraldamine ja laboritöötajate koolitamine. Lisaks on volitatud riiklik
referentlaboratoorium
kontaktasutuseks
Euroopa
Liidu
asjaomase
valdkonna
referentlaboratooriumile.
V Määruse rakendamiseks vajalikud kulutused
Määruse rakendamisega ei kaasne lisakulutusi.
VI Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.
VII Eelnõu kooskõlastamine
Eelnõu
esitati
kooskõlastamiseks
Keskkonnaministeeriumile
Majandusja
Kommunikatsiooniministeeriumile ning Sotsiaalministeeriumile. Sotsiaalministeerium
kooskõlastas
eelnõu
märkusteta.
Keskkonnaministeerium
ja
Majandusja
Kommunikatsiooniministeerium kooskõlastasid eelnõu märkustega. Märkuste ja
ettepanekutega arvestamise tabel on toodud seletuskirja lisas 1.
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MÄRKUSTE JA ETTEPANEKUTE TABEL
1. Keskkonnaministeerium

Märkused ja ettepanekud

Mittearvestamise põhjendused

1.
Palume täpsustada, kas riikliku
referentlaboratooriumina
tegutsemise
õigus antakse ühele laboratooriumile või
võib
vastavat
volitust
taotleda
samaaegselt mitu laboratooriumi. Nii
söödaseadus kui ka käesolev eelnõu ei
täpsusta, millal laboratooriumid võivad
hakata
söödaalase
referentlaboratooriumina tegutsemiseks
volitust
taotlema
ning
kas
põllumajandusministeerium
korraldab
sellise referentlaboratooriumi leidmiseks
avaliku konkursi.

Põllumajandusministeerium täpsustab, et
volitust võib samaaegselt taotleda mitu
laboratooriumi, kuid volitus antakse vaid
ühele, kes vastab Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004
artikli 33 lõikes 2 sätestatud tingimustele.
Põllumajandusministeerium
laboratooriumi
leidmiseks
avalikku
konkurssi ei korralda, vaid teavitab
asjaomase valdkonna laboratooriume
võimalusest hakata volitust taotlema.

2. Eelnõust ei nähtu volituse andmisest
keeldumise alused. Samuti ei sätesta
vastavaid aluseid söödaseadus. Selles
tulenevalt palume täpsustada, millistel
alustel
on
volituse
andmisest
põllumajandusministril õigus keelduda.

Põllumajandusministeerium täpsustab, et
söödaalase
referentlaboratooriumina
tegutsemiseks volituse taotleja peab
vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määruse (EÜ) nr 882/2004 artikli 33
lõikes 2 sätestatud tingimustele. Kui
referentlaboratoorium ei vasta kehtestatud
tingimustele, on põllumajandusministril
õigus volituse andmistest keelduda.

2. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Märkused ja ettepanekud

Mittearvestamise põhjendused

1. Eelnõu § 4 lõige 2 näeb ette, et Põllumajandusministeerium täpsustab, et

volitatud laborina tegutsemise õigus
antakse määramata ajaks. Kuna § 3 lg 2
punkt 1 kohaselt tuleb õiguse taotlemisel
esitada akrediteerimistunnistus ja selle
lisa
koopia,
oleks
mõistlik
tegutsemisõiguse kehtivuse pikkus siduda
tunnistuse kehtivusega.
Akrediteerimistunnistus
väljastatakse
üldjuhul 5 aastaks, kuid sisuliselt
võidakse
muudatusi,
sh
ka
akrediteerimistunnistuses teha igal aastal
korralise järelevalvevisiidi käigus

söödaseaduse § 32 lõigete 4 ja 5 kohaselt
on
põllumajandusministril
õigus
käskkirjaga antud volitus peatada või
kehtetuks tunnistada, kui laboratoorium
ei ole nõuetekohane. Seetõttu me ei pea
vajalikuks
siduda
akrediteerimistunnistuse kehtivuse aega
referentlaboratooriumile antud volituse
kehtivuse ajaga.

