Seletuskiri
põllumajandusministri määruse “Sööda esmatoodangu väikesed kogused ning
nende turuleviimise nõuded” eelnõu juurde

I. Sissejuhatus ja määruse eesmärk
Põllumajandusministri määruse “Sööda esmatoodangu väikesed kogused ning nende
turuleviimise nõuded” eelnõu on välja töötatud “Söödaseaduse” § 6 lõike 10 alusel
ning kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005, millega
kehtestatakse söödahügieeni nõuded (ELT L 35, 08.02.2005, lk 1–22), artikli 2
lõikega 3.
Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Taimetoodangu Inspektsiooni söödakontrolli
osakonna peainspektor söötade osakonna juhataja ülesannetes Pirje Rool (671 2648)
ning Põllumajandusministeeriumi taimetervise osakonna taimse materjali büroo
peaspetsialist Eda Koort (625 6126). Juriidilise ekspertiisi eelnõule
tegi
õigusosakonna peaspetsialist Mati Mätlik (625 6176) ja keeleliselt toimetas eelnõu
sama osakonna peaspetsialist Leeni Silk (625 6523).
II. Eelnõu sisu
Määruse eelnõus sätestatakse sööda esmatoodangu väike kogus ning selle
turuleviimise nõuded. Sööda esmatoodangu väike kogus on Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 artikli 2 lõike 2 punktis d nimetatud kuni viie
tonni sööda esmatoodangu müügiks pakkumine, müük või muul viisil tasu eest või
tasuta üleandmine ühe kalendriaasta (edaspidi turuleviimine) jooksul. Esmatootmise
all mõistetakse põllumajandussaaduste tootmist, sealhulgas eelkõige taimekasvatust,
saagikoristust, lüpsmist, loomade tapaeelset pidamist või kalapüüki, mille tulemusena
saadavad saadused ei läbi pärast koristust, varumist või püüki ühtki töötlust peale
lihtsa füüsilise töötluse.
Sööda esmatoodangu väikeses koguses turuleviimisel käsitletakse seda sööta
esmatoodangu väikese kogusena üksnes juhul, kui turuleviidav sööda esmatoodang on
pärit käitleja enda tootmisest ning see antakse üle põllumajandustootjale, kelle
ettevõte asub Eestis.
Määruse eelnõu § 2 sätestab sööda esmatoodangu väikese koguse turuleviimise
nõuded. Turuleviidav sööda esmatoodangu väike kogus peab vastama
“Söödaseaduses” sätestatud nõuetele ning olema läbinud üksnes lihtsa füüsilise
töötluse, sealhulgas puhastamise, pakendamise, ladustamise, loomuliku kuivatamise
või sileerimise. Samas peab sööda esmatoodang olema kaitstud saastumise ja
riknemise eest ega ei tohi põhjustada sööda saastumist käitlemise järgmistes
etappides.
III. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktidega.
IV. Määruse mõjud

Määruse kehtestamine ei too sööda esmatootjale kaasa uusi nõudeid ega ülesandeid.
Väikese söödakoguse turustaja peab ise vastutama selle sööda kvaliteedi eest, mida ta
turustab Eesti territooriumil kohalikule ettevõttele tema ettevõtte tarbeks.
V. Määruse rakendamiseks vajalikud kulutused
Määruse kehtestamine ei too endaga kaasa lisakulutusi riigieelarve vahenditest.
VI. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.
VII. Eelnõu kooskõlastamine
Eelnõu esitati kooskõlastamiseks Keskkonnaministeeriumile Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumile ning Sotsiaalministeeriumile. Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium ning Sotsiaalministeerium kooskõlastasid eelnõu
märkusteta. Keskkonnaministeerium ei ole eelnõu heakskiitmise või kooskõlastamata
jätmise kirja ettenähtud tähtpäevaks eelnõude kooskõlastamise infosüsteemi kaudu
esitanud ega kooskõlastamistähtaja pikendamist taotlenud. Vabariigi Valitsuse 11.
juuni 1996. a määrusega nr 160 kinnitatud “Vabariigi Valitsuse reglemendi” p 253
kohaselt loetakse eelnõu sel juhul heakskiidetuks.
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