SELETUSKIRI
põllumajandusministri määruse “Soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse lubatud
piirmäärad söödas1” eelnõu juurde

I. Sissejuhatus
Põllumajandusministri määruse “Soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse lubatud
piirmäärad söödas1” eelnõu on välja töötatud “Söödaseaduse” § 4 lõike 6 alusel.
Määruse eelnõu ja seletuskirja on koostanud Põllumajandusministeeriumi taimetervise
osakonna taimse materjali büroo juhataja Kristiina Digryte (625 6275) ja taimetervise
osakonna taimse materjali büroo peaspetsialist Eda Koort (625 6126). Eelnõule on juriidilise
ekspertiisi teinud Põllumajandusministeeriumi õigusosakonna peaspetsialist Mati Mätlik (625
6176) ning eelnõu keeletoimetaja on õigusosakonna peaspetsialist Leeni Silk (625 6523).
II. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõu § 1 kohaselt kehtestatakse määrusega soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse
lubatud piirmäärad toidu tootmise eesmärgil peetava looma ja looduses vabalt elava looma
(edaspidi loom) söötmiseks kasutatavas söödas.
Eelnõu § 2 lõike 1 kohaselt ei tohi soovimatu aine sisaldus söödatootes ületada määruse lisas
1 kehtestatud piirmäära. Lõikes 2 sätestatakse, et soovimatu aine sisalduse häirekünnis
söödatootes on toodud määruse lisas 2. Häirekünnis on piirmäär, mis on pisut madalam kui
soovimatu aine sisalduse ülemmäär ja mille ületamise korral tuleb kindlaks määrata
saasteallikas. Kui allikas on kindlaks määratud, tuleb võimaluse korral võtta asjakohased
meetmed saastamise vähendamiseks või kõrvaldamiseks. Sageli ei pruugi saasteallika
uurimine vajalik olla, kuna mõnes piirkonnas on looduslik foon häiretaseme lähedal või
ületab seda. Kui häiretase on ületatud, tuleb dokumenteerida kõik andmed, nagu
proovivõtuaeg, geograafiline päritolu, kalaliik jms, pidades silmas tulevasi meetmeid
dioksiinide ja dioksiinitaoliste ühendite sisalduse vähendamiseks nendes söödamaterjalides.
Eelnõu §-s 3 on sätestatud nõue, et täiendsööta, mis sisaldab soovimatut ainet, mille sisalduse
kohta täiendsöödas ei ole kehtestatud piirmäära, võib kasutada juhul, kui soovimatu aine
sisaldus looma päevase söödavajaduse rahuldamiseks vajalikus söödakoguses ei ületa
täissööda kohta kehtestatud piirmäära.
Eelnõu §-s 4 tunnistatakse kehtetuks põllumajandusministri 27. aprilli 2004. a määrus nr 75
“Soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse lubatud piirmäärad söödas1” (RTL 2004,53,
906; 2006, 10, 182).
III. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Määrus on kooskõlas komisjoni direktiivide 2002/32/EÜ, 2005/86/EÜ, 2005/87/EÜ, 2006/13
ja 2006/77/EÜ nõuetega.
IV. Määruse mõjud

Määruse jõustumisel suureneb tarbijakaitse tase ning väheneb erinevate toksiliste ainete
kogus, mida inimesed saavad toiduga. See võimaldab paremini tagada loomade heaolu ning
sööda ja toidu ohutus.
V. Määruse rakendamiseks vajalikud kulutused
Määruse jõustumine ei too kaasa lisakulutusi riigieelarve vahenditest.
VI. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.
VII. Eelnõu kooskõlastamine
Eelnõu
esitati
kooskõlastamiseks
Keskkonnaministeeriumile
Majandusja
Kommunikatsiooniministeeriumile, Siseministeeriumile ning Sotsiaalministeeriumile.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kooskõlastas eelnõu märkusteta.
Siseministeerium ja Sotsiaalministeerium kooskõlastasid eelnõu märkustega. Märkuste ja
ettepanekutega arvestamise tabel on toodud seletuskirja lisas 1. 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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Soovimatute ainete loetelu ja
nende sisalduse lubatud piirmäärad söödas1
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lisa 1

MÄRKUSTE JA ETTEPANEKUTE TABEL
1. Siseministeerium

Märkused ja ettepanekud

Mittearvestamise põhjendused

1. Määrus käsitleb lisaks soovimatutele
ainetele ka soovimatuid taimi, seetõttu
oleks võib-olla korrektsem soovimatud
koostisosad.

Juhime tähelepanu, et määruses kasutatav
termin „soovimatu taim” on samuti sööda
koostisaine, seetõttu peame otstarbekaks
ja õigeks kasutada terminit „soovimatu
aine”.

2. Sotsiaalministeerium

Märkused ja ettepanekud

Mittearvestamise põhjendused

1.
Soovitame
soovimatute
ainete
piirmäära esitamise lisas 1 kasutada ppm
asemel kohustuslikku mõõtühikut mg/kg
vastavalt Vabariigi Valitsuse 26. aprilli
2004.a määrusele nr 120 „Rahvusvahelise
mõõtühikute süsteemi (SI) põhiühikud,
nendest tuletatud ühikud, nende kord- ja
osaühikud
ning
rahvusvaheliselt
kehtestatud lisaaühikud ning nende
kasutamise viis1”.

Juhime tähelepanu, et ppm on
kokkuleppeline ühik mg/kg asemel
kasutamiseks.
Vabariigi
Valitsuse
määruses nr 120 ei ole eraldi välja toodud
ühikut mg/kg kohta. Lisa 1 veeru
pealkirjas on olemas ühiku selgitus
mg/kg (ppm). Seetõttu arvame, et
kasutades direktiivis 2002/32 sätestatud
ühikut (ppm) ei teki vastuolu nimetaud
määrusega. Näiteks sööda lisandi
sisalduse väljendamiseks segasöödas
kasutatakse ühiku asemel mg/kg kohta
ühikut ppm.

