Seletuskiri
põllumajandusministri määruse „Põllumajandusministri 10. detsembri 2007. a määruse
nr 150 „Ravimsööda käitlemise nõuded” muutmine” eelnõu juurde
1. Sissejuhatus
Sisukokkuvõte
Põllumajandusministri määruse „Põllumajandusministri 10. detsembri 2007. a määruse nr 150
„Ravimsööda käitlemise nõuded” muutmine” eelnõu on välja töötatud söödaseaduse § 13
lõike 4 alusel.
Määruse eelnõu väljatöötamine on tingitud vajadusest rakendada majandustegevuse
seadustiku üldosa seadust (edaspidi MsüS) (RT I, 22.12.2013, 5), mis jõustub 1. juulil 2014.
aastal. MsüSi rakendusosas ühtlustatakse söödaseaduse regulatsioon MsüSi regulatsiooniga.
Selle tõttu asendatakse kehtivas söödaseaduses kasutatav termin „tunnustus” terminiga
„loakohustus”. Tulenevalt uute terminite kasutamisest söödaseaduses on vaja muuta termineid
põllumajandusministri 10. detsembri 2007. a määruses nr 150 „Ravimsööda käitlemise
nõuded”. Tegemist ei ole uute nõuete kehtestamisega, vaid terminoloogia ühtlustamisega.
Eelnõu ettevalmistaja
Eelnõu on ette valmistanud Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna loomatervise
büroo peaspetsialist Eda Ernes (625 6126; eda.ernes@agri.ee). Juriidilise ekspertiisi eelnõule
tegi sama ministeeriumi õigusosakonna nõunik Diana Rammul (625 6259;
diana.rammul@agri.ee) ja eelnõu toimetas keeleliselt sama osakonna peaspetsialist Laura
Ojava (625 6523; laura.ojava@agri.ee).
Märkused
Eelnõu on seotud MsüSiga (RT I, 22.12.2013, 5).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõu koosneb kahest paragrahvist.
Eelnõu § 1 lõike 1 kohaselt peab isikul olema tegevusluba ravimsööda tootmiseks, kui ta
tegeleb ravimsööda tootmisega, ning lõike 2 kohaselt peab imporditava ravimsöödaga olema
kaasas päritoluriigi pädeva asutuse väljastatud dokument, millel on tekst „Käesolevaga
tõendatakse, et isikul on tegevusluba ravimsööda tootmiseks ja ravimsööt on toodetud
kooskõlas Euroopa Liidu direktiivi 90/167/EMÜ nõuetega”. Võrreldes kehtiva õigusega ei ole
sätete sisu muutunud. Kehtivas määruses kasutatav termin „tunnustus” on asendatud
terminiga „loakohustus”.
Kirjeldatud muudatus on tehnilist laadi ega too käitlejatele kaasa uusi kohustusi.
Eelnõu § 2 kohaselt jõustub määrus 1. juulil 2014. aastal. Jõustumise kuupäev on sätestatud
arvestusega, et määrus jõustuks ühel ajal MsüSiga (RT I, 22.12.2013, 5).
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu ei ole seotud Euroopa Liidu õigusega.
4. Määruse mõjud
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Ravimsööda tootmise puhul on tegemist majandustegevusega, mis kuulub MsüSi
reguleerimisalasse. MsüSist tulenevate nõuete paremaks rakendamiseks asendatakse
põllumajandusministri 10. detsembri 2007. a määruses nr 150 kasutatud termin „tunnustus”
terminiga „loakohustus“. Tegemist ei ole uute nõuete kehtestamisega, vaid terminoloogia
ühtlustamisega. Kuna eelnõuga tehtav muudatus on tehnilist laadi, siis ei kaasne sellega uusi
kohustusi Veterinaar- ja Toiduametile ning sööda käitlejale.

5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse rakendamise
eeldatavad tulud
Määruse rakendamine ei too endaga kaasa täiendavaid tegevusi ega lisakulutusi riigieelarve
vahenditest, samuti ei kaasne määruse rakendamisega tulusid.
Arvestades, et eelnõuga ei kehtestata uusi nõudeid, vaid ühtlustatakse määruses kasutatavad
terminid 1. juulil 2014. aastal jõustuvas MsüSis kasutatavate terminitega, ei põhjusta määruse
rakendamine lisakulusid sööda käitlejatele.
6. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 1. juulil 2014. aastal. Jõustumise kuupäev on sätestatud arvestusega, et
määrus jõustuks ühel ajal MsüSiga.
7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
Määruse eelnõu esitati kooskõlastamiseks Sotsiaalministeeriumile õigusaktide eelnõude
infosüsteemi EIS kaudu ning arvamuse avaldamiseks Veterinaar- ja Toiduametile.

Sotsiaalministeerium ei ole kooskõlastamiseks ettenähtud tähtaja jooksul eelnõu kooskõlastanud
või jätnud seda põhjendatult kooskõlastamata, samuti ei taotlenud kooskõlastamise tähtaja
pikendamist. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 13. jaanuari 2011. a määruse nr 10 „Vabariigi
Valitsuse reglement” paragrahvi 7 lõikele 4 loetakse eelnõu seetõttu Sotsiaalministeeriumi poolt
kooskõlastatuks. Veterinaar- ja Toiduamet ei esitanud eelnõu kohta täiendus- ega
parandusettepanekuid.

(allkirjastatud digitaalselt)
Ants Noot
Kantsler
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