Seletuskiri
põllumajandusministri määruse “Kalajahu, dikaltsiumfosfaati, trikaltsiumfosfaati,
veretooteid või verejahu sisaldava sööda tootmise ja söötmise loa taotluse sisu- ja
vorminõuded ning taotluse menetlemise kord” eelnõu juurde
I Sissejuhatus
Põllumajandusministri määruse “Kalajahu, dikaltsiumfosfaati, trikaltsiumfosfaati, veretooteid
või verejahu sisaldava sööda tootmise ja söötmise loa taotluse sisu- ja vorminõuded ning
taotluse menetlemise kord” eelnõu on välja töötatud “Söödaseaduse” § 6 lõike 9 alusel.
Põllumajandusministri
määruse
eelnõu
ja
seletuskirja
on
koostanud
Põllumajandusministeeriumi taimetervise osakonna taimse materjali büroo peaspetsialist Eda
Koort (625 6126) ning Taimetoodangu Inspektsiooni söötade osakonna juhataja Kaili Kallit
(671 2613). Eelnõule on juriidilise ekspertiisi teinud Põllumajandusministeeriumi
õigusosakonna peaspetsialist Mati Mätlik (625 6176).
Eelnõu keeletoimetaja on Põllumajandusministeeriumi õigusosakonna peaspetsialist Leeni
Silk (625 6523).
II Eelnõu sisu
Eelnõu §-s 1 on sätestatud määruse reguleerimisala. Määrusega sätestatakse kalajahu,
dikaltsiumfosfaati, trikaltsiumfosfaati, veretooteid või verejahu (edaspidi lubatud loomsed
proteiinid) sisaldava sööda tootmise ja söötmise loa taotluse sisu- ja vorminõuded ning
taotluse menetlemise kord.
Eelnõu § 2 kohaselt esitab isik lubatud loomseid proteiine sisaldava sööda tootmise ja
söötmise loa (edaspidi luba) saamiseks Veterinaar- ja Toiduametile määruse lisas toodud
vormi kohase taotluse
Sööda tootmise luba peab taotlema isik, kelle ettevõttes toodetakse või soovitakse toota
turustamisotstarbelist mittemäletsejaliste loomade sööta, mis sisaldab lubatud loomseid
proteiine, ning sööda söötmise luba peab taotlema isik, kelle ettevõttes peetakse mäletsejalisi
ja mittemäletsejalisi loomi ning kus mittemäletsejalistele loomadele toodetakse ja söödetakse
või söödetakse sööta, mis sisaldab lubatud loomseid proteiine.
Eelnõu §-s 3 sätestatakse taotluse menetlemise kord.
Lõike 1 kohaselt hindab Veterinaar- ja Toiduamet taotleja ettevõtte nõuetekohasust taotluses
esitatud andmete põhjal ning vajaduse korral kohapeal 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, mida viimati on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1292/2005, (ELT L
287M, 18.10.2006, lk 285—293), millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määruse (EÜ) nr 999/2001 IV lisa loomasöötade osas, kehtestatud tingimuste kohaselt.
Nimetatud lisas on kehtestatud eraldi tingimused kalajahu, dikaltsiumfosfaati,
trikaltsiumfosfaati ning mittemäletsejalistelt loomadelt saadud veretooteid ehk lubatud
loomseid proteiine sisaldava sööda tootmise ja kasutamise kohta. Veterinaar- ja Toiduamet
kontrollib ettevõtte nõuetekohasust kohapeal üksnes juhul, kui taotluses esitatud teabe põhjal
tekib kahtlus, et kõik tingimused ei ole täidetud ning võib toimuda ristsaastumine.

Lõike 2 kohaselt teeb Veterinaar- ja Toiduamet otsuse loa andmise või sellest keeldumise
kohta kahe kuu jooksul arvates taotluse saamisest. Otsus toimetatakse isikule kätte
paberkandjal või elektrooniliselt viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.
Elektrooniline dokument saadetakse taotleja poolt taotluses näidatud elektronposti aadressil.
Dokumendile peab olema lisatud digitaalallkiri.
Eelnõu §-s 4 on toodud rakendussäte, mille kohaselt kooskõlas “Söödaseaduse” paragrahviga
40 esitatakse kuni 2007. aasta 1. juulini loa taotlus Taimetoodangu Inspektsioonile.
III Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 999/2001, millega
sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja
likvideerimise eeskirjad (EÜT L 147, 31.05.2001, lk 1–40), ning Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määrusega (EÜ) nr 1774/2002, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks
ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad (EÜT L 273, 10.10.2002, lk 1–95).
IV Määruse mõjud
Määruses on sätestatud lubatud loomseid proteiine sisaldava sööda tootmise ja söötmise loa
taotlemine ja selle andmine üksnes isikule, kelle ettevõte vastab Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määrusega (EÜ) nr 999/2001 IV lisas kehtestatud nõuetele. Nimetatud luba
võimaldab 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 ja eeldatavad tulud
Eelnõu määrusena kehtestamine ei too kaasa lisakulutusi riigieelarve vahenditest.
VI Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.
VII Eelnõu kooskõlastamine
Määruse eelnõu esitati kooskõlastamiseks Keskkonnaministeeriumile, Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumile ja Sotsiaalministeeriumile. Keskkonnaministeerium
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 Keskkonnaministeeriumi poolt kooskõlastatuks.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kooskõlastas eelnõu märkusteta.
Sotsiaalministeerium kooskõlastas eelnõu ettepanekuga muuta § 2 pealkiri ja selle
ettepanekuga on arvestatud.
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