SELETUSKIRI
põllumajandusministri 26. märtsi 2007. a määrus nr 28 “Kalajahu, dikaltsiumfosfaati,
trikaltsiumfosfaati, veretooteid või verejahu sisaldava sööda tootmise ja söötmise loa
taotluse sisu- ja vorminõuded ning taotluse menetlemise kord” muutmise eelnõu juurde
I. I. Sissejuhatus ja määruse eesmärk
Põllumajandusministri 26. märtsi 2007. a määruse nr 28 “Kalajahu, dikaltsiumfosfaati,
trikaltsiumfosfaati, veretooteid või verejahu sisaldava sööda tootmise ja söötmise loa taotluse
sisu- ja vorminõuded ning taotluse menetlemise kord” muutmise eelnõu on välja töötatud
”Söödaseaduse” § 6 lõike 9 alusel.
Eelnõu eesmärk on viia kehtiv põllumajandusministri 26. märtsi 2007. a määrus nr 28
“Kalajahu, dikaltsiumfosfaati, trikaltsiumfosfaati, veretooteid või verejahu sisaldava sööda
tootmise ja söötmise loa taotluse sisu- ja vorminõuded ning taotluse menetlemise kord”
kooskõlla Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001, millega sätestatakse
teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja
likvideerimise eeskirjad (EÜT L 147, 31.05.2001, lk 1–40), IV lisas tehtud muudatustega.
Määruse (EÜ) nr 999/2001 IV lisa on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr
956/2008 (ELT L 260, 30.9.08, lk 8—11).
Määruse eelnõu ja seletuskirja on koostanud Põllumajandusministeeriumi taimetervise
osakonna taimse materjali büroo peaspetsialist Eda Koort (625 6126). Eelnõule on juriidilise
ekspertiisi teinud Põllumajandusministeeriumi õigusosakonna peaspetsialist Diana Rammul
(625 6259) ning eelnõu keeletoimetaja on õigusosakonna peaspetsialist Leeni Silk (625 6523).
II. Eelnõu sisu
Eelnõu punkti 1 kohaselt muudetakse kehtiva määruse paragrahvi 2. Seda täiendatakse uue
sättega, mille kohaselt isik, kes soovib enda ettevõttes peetavatele mäletsejalistele loomadele,
kes on võõrutamata sööta kalajahu sisaldavat piimaasendajat, esitab lubatud loomseid
proteiine sisaldava sööda söötmise loa saamiseks Veterinaar- ja Toiduametile määruse lisas
sätestatud vormi kohase taotluse. Nimetatud sätte lisamine on vajalik, kuna määruse (EÜ) nr
999/2001 artikli 7 lõikes 1 on sätestatud, et mäletsejalistele on keelatud sööta loomadelt pärit
valke. Tuginedes mäletsejaliste noorloomade toitumisvajaduste teaduslikule hindamisele on
selle keelu puhul ette nähtud erand, mille kohaselt võib teatavatel tingimustel lubada kaladelt
saadud valkude söötmist mäletsejalistele noorloomadele. Nt üheks tingimuseks on, et kalajahu
kasutamist mäletsejaliste noorloomade puhul lubatakse üksnes piimaasendajate tootmiseks,
mida turustatakse kuivalt ja antakse loomadele kindlas koguses vedelikus lahjendatuna ning
mis on ette nähtud võõrutamata mäletsejaliste söötmiseks, et täiendada või asendada enne
võõrutuse lõppemist pärast ternespiima antavat piima.
Eelnõu punktide 2 ja 3 kohaselt muudetakse määruse lisa taotluse vormi osa “Andmed
ettevõtte tegevuse kohta“. Seda täiendatakse kahe uue reaga kalajahu sisaldava piimaasendaja
tootmise ja söötmise kohta. Punkti 2 kohaselt täiendatakse määruse lisa osa “Andmed
ettevõtte tegevuse kohta“ pärast rida „Ettevõttes soovitakse hakata tootma lubatud loomseid
proteiine sisaldavat sööta“ reaga „Ettevõttes soovitakse hakata tootma kalajahu sisaldavat
piimaasendajat“ ning punkti 3 kohaselt täiendatakse määruse lisa osa “Andmed ettevõtte
tegevuse kohta“ pärast rida „Ettevõttes soovitakse hakata söötma lubatud loomseid proteiine

sisaldavat sööta“ reaga „Ettevõttes soovitakse hakata söötma kalajahu sisaldavat
piimaasendajat“.
Määruse lisa täiendamine on vajalik, kuna nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001 IV lisa II osa
punkti BA alapunkt d viitab pädeva asutuse poolt antavale loale, mis lubab ettevõttes kalajahu
sisaldavaid piimaasendajaid toota ning alapunkt g viitab pädeva asutuse kohustusele koostada
kalajahu sisaldavaid piimaasendajaid kasutavate ettevõtete nimekiri, mis tagab kalajahu
sisaldavate piimaasendajate söötmise ainult võõrutamata mäletsejalistele.
III Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktidega.
IV. Määruse mõjud
Määruse jõustumisel tagatakse Veterinaar-ja Toiuduameti poolt väljastava loa puhul kalajahu
kasutamine ainult piimaasendajate tootmiseks ja selle söötmine võõrutamata mäletsejalistele
loomadele. Tegemist on eriloaga, mis võimaldab loomakasvatajal sööta mäletsejalistele
noorloomadele kalajahu, mis on väga kergesti seeditav proteiiniallikas, ning sellel on hea
aminohappe profiil võrreldes taimset päritolu proteiiniallikatega, mida praegu
piimaasendajates kasutatakse.
Eespool nimetatud luba võimaldab ka järelevalveametnikel tõhustada järelevalvet sellise
sööda tootmise ja söötmise üle, mis võib ilma regulaarse kontrollita olla ohtlik inimese ja
looma tervisele.
V. Määruse rakendamiseks vajalikud kulutused
Määruse jõustumine ei too kaasa lisakulusid riigieelarve vahenditest.
VI. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.
VII. Eelnõu kooskõlastamine
Määruse eelnõu esitati kooskõlastamiseks ministeeriumidele.
Ükski ministeerium kooskõlastamiseks ettenähtud aja 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 määrusele nr 160 kinnitatud " Vabariigi
Valitsuse reglemendi" punktile 253 loetakse eelnõu seetõttu ministeeriumide poolt
kooskõlastatuks.
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