Seletuskiri
Põllumajandusministri määruse „Põllumajandusministri 10. detsembri 2007. a määruse
nr 149 „Teadustegevuses, sealhulgas katsete tegemisel kasutatava söödalisandi ja
erisöödamaterjali ning seda sisaldava sööda Eestisse toimetamise ja teadustegevuseks
kasutamise kirjaliku nõusoleku saamiseks esitatava taotluse sisu- ja vorminõuded ning
taotluse menetlemise kord” muutmine” eelnõu juurde

Sissejuhatus
Põllumajandusministri määruse „Põllumajandusministri 10. detsembri 2007. a määruse nr 149
„Teadustegevuses, sealhulgas katsete tegemisel kasutatava söödalisandi ja erisöödamaterjali
ning seda sisaldava sööda Eestisse toimetamise ja teadustegevuseks kasutamise kirjaliku
nõusoleku saamiseks esitatava taotluse sisu- ja vorminõuded ning taotluse menetlemise kord”
muutmine” eelnõu on välja töötatud „Söödaseaduse” § 15 lõike 3 alusel.
Määruse eelnõu ja seletuskirja on koostanud Põllumajandusministeeriumi taimetervise
osakonna taimse materjali büroo peaspetsialist Eda Koort (625 6126, eda.koort@agri.ee).
Eelnõule on juriidilise ekspertiisi teinud Põllumajandusministeeriumi õigusosakonna nõunik
Diana Rammul (625 6259, diana.rammul@agri.ee) ning eelnõu keeletoimetaja on
õigusosakonna peaspetsialist Leeni Silk (625 6523, leeni.silk@agri.ee).
Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Määruse eelnõus täpsustatakse kehtiva määruse pealkirja ja teatava sööda Eestisse
toimetamist ning teadustegevuseks kasutamist lubava sätte sõnastust. Määruse muutmise
vajadus tuleneb 29. septembril 2010. a EV Presidendi poolt välja kuulutatud „Söödaseaduse ja
sellega seonduvate seaduste muutmise seadusest”. Kõnealuse söödaseaduse muudatusega
tunnistatakse kehtetuks erisöödamaterjali käitlemist ja kasutamist reguleeriv paragrahv, sest
tulenevalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EÜ) nr 767/2009 sööda turuleviimise ja
kasutamise kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr
1831/2003 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 79/373/EMÜ, 82/471/EMÜ,
83/228/EMÜ, 93/74/EMÜ, 93/113/EÜ ja 96/25/EÜ, komisjoni direktiiv 80/511/EMÜ ning
komisjoni otsus 2004/217/EÜ (ELT L 229, 1.9.2009, lk 1–28) käsitatakse edaspidi
erisöödamaterjali tavalise söödamaterjalina.
Eelnõu § 1
Punktiga 1 muudetakse määruse pealkiri. Võrreldes seni kehtiva määruse pealkirjaga ei
kasutata enam terminit „erisöödamaterjal”, sest määruse (EÜ) nr 767/2009 artikliga 30
tunnistatakse kehtetuks erisöödamaterjali käitlemist ja kasutamist reguleerinud direktiiv.
Punktide 2 ja 3 kohaselt jäetakse välja määruse §-st 1 ja lisal olevast tekstist tekstiosa
„erisöödamaterjali ning”.
Seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003, loomasöötades
kasutatavate söödalisandite kohta (ELT L 268, 18.10.2003, lk 29–43) jõustumisega on
oluliselt vähenenud erisöödamaterjalide kategooriasse liigitatavate materjalide hulk. Samuti
on turul olevate erisöödamaterjalide riskiaste teaduslike hinnangute alusel sama kui on uutel
söödamaterjalidel. Praegu kehtivad õigusaktid ei näe ette erisätteid uutele söödamaterjalidele
nagu näiteks eksootilised taimed. Seega on otstarbekas käsitleda erisöödamaterjale ja uusi
söödamaterjale kui tavalisi söödamaterjale, mille ringlus toimub söödakäitlejate vastutusel ja

pädevate ametiasutuste järelevalve all. Seetõttu puudub edaspidi vajadus teadustegevuses,
sealhulgas katsete tegemisel kasutatava erisöödamaterjali ja seda sisaldava sööda Eestisse
toimetamise ja teadustegevuseks kasutamise kirjaliku nõusoleku saamiseks esitatava taotluse
sisu- ja vorminõuete ning taotluse menetlemise korra sätestamiseks.
Eelnõu § 2 kohaselt jõustub määrus 15. oktoobril 2010. a. Jõustumise kuupäev on sätestatud
arvestusega, et määrus jõustuks ühel ajal „Söödaseaduse ja sellega seonduvate seaduste
muutmise seadusega”.
Eelnõu vastavus EL õigusele
Eelnõu on kooskõlas EL õigusega.
Määruse mõju
Määrusega ei kaasne täiendavaid kohustusi isikutele, sest määruse jõustumisel on teadus- ja
arendusasutusel kohustus esitada taotlus Veterinaar- ja Toiduametile üksnes teatava
söödalisandi ning seda sisaldava sööda Eestisse toimetamiseks ja teadustegevuseks
kasutamiseks. Uusi söödamaterjale võib edaspidi aga teadustegevuseks kasutada ilma eriloata.
Määruse rakendamiseks vajalikud kulutused
Kuna määruse kehtestamisega uusi nõudeid ei sätestata, siis ei too selle rakendamine endaga
kaasa lisakulutusi riigieelarvest.
Määruse jõustumine
Määruse jõustumine on eelnõu kohaselt kavandatud 15. oktoobril 2010. a. Jõustumise
kuupäev on sätestatud arvestusega, et määrus jõustuks ühel ajal „Söödaseaduse ja sellega
seonduvate seaduste muutmise seadusega”.
Eelnõu kooskõlastamine
Määruse eelnõu esitati kooskõlastamiseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile,
Haridus- ja Teadusministeeriumile ning arvamuse andmiseks Veterinaar- ja Toiduametile.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kooskõlastas eelnõu märkusteta. Haridus- ja
Teadusministeerium kooskõlastamiseks ettenähtud tähtaja jooksul õigusaktide eelnõude
kooskõlastamise infosüsteemi kirja eelnõu heakskiitmise või eelnõuga põhjendatult
mittenõustumise kohta ei kandnud, samuti ei taotlenud kooskõlastamise tähtaja pikendamist.
Vastavalt Vabariigi Valitsuse 11. juuni 1996.a määrusega nr 160 kinnitatud “Vabariigi
Valitsuse reglemendi” punktile 253 loetakse eelnõu seetõttu Haridus- ja Teadusministeeriumi
poolt kooskõlastatuks.
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