Seletuskiri
põllumajandusministri määruste muutmise eelnõu juurde
I. Sissejuhatus ja määruse eesmärk
Määrus kehtestatakse taimekaitseseaduse § 791 lõike 7, § 792 lõike 7 ja § 84 lõike 2 alusel.
Määrusega muudetakse põllumajandusministri 19. juuni 2008. a määrust nr 63 „Nõuded
väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamisele ning väga mürgise taimekaitsevahendi
kasutamise plaanile ja protokollile1” ja põllumajandusministri 20. aprilli 2006. a määrust nr
49 „Taimekaitseseadme kasutamise, puhastamise, hooldamise ning hoidmise
ohutusnõuded1”.
Määruse kehtestamise vajadus tuleneb asjaolust, et 2009. aastal võeti Euroopa Parlamendis
vastu taimekaitsevahendeid käsitlevad õigusaktid – Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määrus (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide
79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta ning Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiiv 2009/128/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik
pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks. Nõukogu direktiiv 91/414/EMÜ
taimekaitsevahendite turule lubamise kohta asendati Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määrusega (EÜ) nr 1107/2009 ning lisandus täiesti uus taimekaitsevahendite kasutamist
reguleeriv Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/128/EÜ. Nimetatudõigusaktide
üldised sätted võeti Eesti õigusesse üle 26. novembril 2011. a jõustunud
taimekaitseseaduse muudatusega (RT I, 25.11.2011, 3) ja selle rakendusaktidega, kuid
eespool loetletud Euroopa Liidu õigusaktidega kooskõlas olevate rakendusaktide
normitehniline märkus on senini ajakohastamata.
Seega on määruse eesmärk ajakohastada kõnealuste määruste normitehnilist märkust.
Normitehnilisel märkusel on informatiivne tähendus, kuid muudatuse tegemine on
õigusselguse huvides siiski vajalik eelkõige sellepärast, et õigusakti normitehnilises
märkuses kajastatud andmetest oleks võimalik saada täpne ülevaade Euroopa Liidu
õigusakti ja selle muudatuste kohta, millega määruse koostamisel arvestatud on. See on
oluline tõendamaks Euroopa Liidu õigusaktide Eesti õigusesse ülevõtmist. Teatavasti on
Euroopa Liidu direktiivides sätestatud, et liikmesriik peab direktiivi nõuete ülevõtmisel
tegema viite ülevõetavaid nõudeid sätestavale direktiivile.
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Põllumajandusministeeriumi taimetervise osakonna taimekaitse büroo peaspetsialist Tarvo
Järve (625 6286). Eelnõule on juriidilise ekspertiisi teinud Põllumajandusministeeriumi
õigusosakonna peaspetsialist Raili Sillart (625 6165). Eelnõu keeletoimetaja on
Põllumajandusministeeriumi õigusosakonna peaspetsialisti asendaja Laura Ojava
(625 6523).
II. Eelnõu sisu
Eelnõu §-ga 1 muudetakse põllumajandusministri 19. juuni 2008. a määruse nr 63
„Nõuded väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamisele ning väga mürgise
taimekaitsevahendi kasutamise plaanile ja protokollile” normitehnilist märkust. Määruse
normitehnilises märkuses sätestatud viide nõukogu direktiivile 91/414/EMÜ
taimekaitsevahendite turule lubamise kohta ja selle muudatustele ning nõukogu direktiivile

79/117/EMÜ, millega keelatakse teatavaid toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahendite
turuleviimine ja kasutamine ning selle muudatusele asendatakse viitega Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/128/EL, millega kehtestatakse ühenduse
tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks (ELT L 309, 24.11.2009,
lk 71–86). Kuna muudetav õigusakt reguleerib väga mürgiste taimekaitsevahendite
kasutamise üksikasju, siis säilitatakse normitehnilises märkuses viide nõukogu direktiivile
67/548/EMÜ ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigus- ja
haldusnormide ühtlustamise kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile
1999/45/EÜ ohtlike preparaatide klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate
liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta ning nende muudatustele kuni
1. juunini 2015. aastal, st kuni nimetatud direktiivide kehtivusaja lõpuni.
Eelnõu §-ga 2 muudetakse põllumajandusministri 20. aprilli 2006. a määruse nr 49
„Taimekaitseseadme kasutamise, puhastamise, hooldamise ning hoidmise ohutusnõuded”
normitehnilist märkust. Kehtiva määruse normitehnilises märkuses sätestatud viide
nõukogu direktiividele 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turule lubamise kohta,
79/117/EMÜ, millega keelatakse teatavaid toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahendite
turuleviimine ja kasutamine, asendatakse viitega Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivile 2009/128/EL, millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide
säästva kasutamise saavutamiseks (ELT L 309, 24.11.2009, lk 71–86). Viide Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivile 1999/45/EÜ ohtlike preparaatide klassifitseerimist,
pakendamist ja märgistamist käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide
ühtlustamise kohta ja nõukogu direktiivile 67/548/EMÜ ohtlike ainete liigitamist,
pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta ning
nende muudatustele säilitatakse kuni 1. juunini 2015. aastal, st kuni nimetatud direktiivide
kehtivusaja lõpuni.
Eelnõu §-ga 3 nähakse ette määruse § 1 punkti 2 ja § 2 punkti 2 jõustumine 1. juunil 2015.
aastal tulenevalt asjaolust, et nõukogu direktiivid 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ on
nimetatud kuupäevast kehtetud ning asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega
(EÜ) nr 1272/2008 mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja
pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja
tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006.
III. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu väljatöötamisel on arvestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ)
nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja
91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 309, 24.11.2009, lk 1–50) ning
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2009/128/EL, millega kehtestatakse ühenduse
tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks (ELT L 309, 24.11.2009,
lk 71–86).
IV. Määruse mõjud
Määruse kehtestamisega ajakohastatakse eespool nimetatud määruste normitehnilist
märkust lähtuvalt Euroopa Liidu õigusaktides tehtud muudatustest. Kuna Euroopa Liidu
direktiivides on sätestatud, et liikmesriik peab direktiivi nõuete ülevõtmisel tegema viite
ülevõetavaid nõudeid sätestavale direktiivile, ja Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a
määruse nr 180 „Hea õigusloome ja normitehnika eeskiri” § 27 lõike 5 kohaselt Euroopa
Liidu määrust normitehnilises märkuses ei esitata, siis määruse kehtestamisega tagatakse

muudetavate Eesti siseriiklike õigusaktide vastavus valdkonda reguleeriva Euroopa Liidu
õigusakti nõuetega ja selle muudatustega.
V. Määruse rakendamiseks vajalikud kulutused ja eeldatavad tulud
Eelnõu määrusena kehtestamine ei too kaasa lisakulutusi riigieelarve vahenditest.
VI. Määruse jõustumine
Määruse § 1 punkt 2 ja § 2 punkt 2 jõustuvad 1. juunil 2015. aastal.
VII. Eelnõu kooskõlastamine
Eelnõus kavandatud muudatuste puhul on tegemist üksnes vormiliste muudatustega,
mistõttu ei esitata eelnõu Vabariigi Valitsuse 13. jaanuari määruse nr 10 „Vabariigi
Valitsuse reglement” § 6 kohaselt kooskõlastamiseks teistele ministeeriumidele ega
arvamuse andmiseks Põllumajandusametile.
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