SELETUSKIRI
Põllumajandusministri määruse „Põllumajandusministri 25. aprilli 2007. a määruse nr
66 “Soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse lubatud piirmäärad söödas”
muutmine“ eelnõu juurde

I. Sissejuhatus
Põllumajandusministri määruse „Põllumajandusministri 25. aprilli 2007 a. määruse nr 66
“Soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse lubatud piirmäärad söödas” muutmine“ eelnõu
on välja töötatud ”Söödaseaduse” § 4 lõike 6 alusel.
Määruse eelnõu eesmärk on täiendada kehtivat määrust uute sätetega, harmoneerides
viimased muudatused, mis Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2002/32/EÜ tehti
direktiiviga 2009/8/EÜ. Soovimatute ainete nimekirja muudetakse ajakohastatud teaduslike
riskihinnangute alusel, ning võttes arvesse keeldu lahjendada loomasöödaks mõeldud
saastunud ja normidele mittevastavaid söötasid segades neid sama või mõne muu
loomatoiduks mõeldus tootega.
Määruse eelnõu ja seletuskirja on koostanud Põllumajandusministeeriumi taimetervise
osakonna taimse materjali büroo peaspetsialistid Eda Koort (625 6126). Eelnõule on
juriidilise ekspertiisi teinud Põllumajandusministeeriumi õigusosakonna nõunik Diana
Rammul (625 6259) ning eelnõu keeletoimetaja on õigusosakonna peaspetsialist Leeni Silk
(625 6523).
II. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõu punktiga 1 täiendatakse määruse lisa 1 „Soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse
lubatud piirmäärad söödas“ tabelit ridadega 40―50. Määruse lisa täiendamise tingis vajadus
lisada määruse lisas 1 toodud soovimatute ainete loetellu söödalisanditena kasutada lubatud
koktsidiostaatikumides ja histomonostaatikumides sisalduvad toimeained ning nende
sisalduse lubatud piirmäärad söödas.
Koktsidiostaatikumid ja histomonostaatikumid on ained, mis on ette nähtud algloomade
hävitamiseks või nende kasvu pärssimiseks ning mida võib Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määruse nr 1831/2003/EÜ kohaselt muu hulgas lubada kasutada söödalisanditena. Nende
söödalisandina kasutamise lubades on sätestatud konkreetsed kasutustingimused, nagu näiteks
loomade sihtliigid või -kategooriad, kellele asjaomased söödalisandid on mõeldud.
Söödakäitlejad võivad ühes ettevõttes toota erinevaid söötasid samal tootmisliinil. Peale
koktsidiostaatikume või histomonostaatikume sisaldava sööda tootmist võivad jääda
tootmisliinile vältimatud jäägid, mille tulemusena võivad järgmisena valmistatud söödatooted
saastuda. Seetõttu võivad eelmainitud ainete jäägid esineda söödas, mille puhul ei ole
koktsidiostaatikumide või histomonostaatikumide kasutamine lubatud. Toimeained, mis
kanduvad vältimatult üle muusse kui selleks ette nähtud sööta, määratletakse söödas leiduvate
soovimatute ainetena direktiivi 2002/32/EÜ tähenduses ning nende esinemine ei tohi ohustada
loomade või inimeste tervist ega keskkonda. Tulenevalt sellest on asjakohane kehtestada
nende ainete piirmäärad söödas, et vältida soovimatut ja kahjulikku mõju.
Kuigi kehtivas määruses vastavad piirmäärad puuduvad, ei ole tegemist täiesti uue nõude
kehtestamisega, mis tooks käitlejale kaasa uusi kohustusi. Euroopa Parlamendi ja nõukogu

määruses nr 183/2005/EÜ on sätestatud erinõuded sööda tootmisel koktsidiostaatikume ja
histomonostaatikume kasutavatele söödakäitlemisettevõtetele.
Eelnõu punktiga 2 täiendatakse määruse normitehnilist märkust uue direktiiviga. Pärast teksti
„2008/76/EÜ (ELT L 198, 26.07.2008, lk 37–40)“ lisatakse tekst“, 2009/8/EÜ (ELT L 40,
11.02.2009, lk 19—25)“.
III. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõus on üle võetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/8 nõuded.
IV. Määruse mõjud
Söödad võivad sisaldada soovimatuid aineid, mis võivad ohustada looma ning
loomakasvatustoodangu kaudu ka inimese tervist või keskkonda. Soovimatuid aineid
täielikult välistada ei ole võimalik, kuid selleks et vältida soovimatuid ja kahjulikke mõjusid,
on oluline soovimatute ainete sisaldust söötades vähendada, arvestades nende ägedat mürgist
toimet, bioakumulatsiooni ja lagunevust.
Määruse jõustumisel tagatakse loomade ja inimeste tervise parem kaitse toksiliste mõjude
eest, kuna vähendatakse soovimatute ainete sisalduse lubatud piirmäärasid söödas.
V. Määruse rakendamiseks vajalikud kulutused
Määruse kehtestamine ei too kaasa lisakulutusi riigieelarve vahenditest.
VI. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.
VII. Eelnõu kooskõlastamine
Määruse eelnõu esitati kooskõlastamiseks Keskkonnaministeeriumile ning Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumile.
Keskkonnaministeerium
ning
Majandusja
Kommunikatsiooniministeerium
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 ning Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi poolt kooskõlastatuks.
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