Seletuskiri
Põllumajandusministri määruse „Põllumajandusministri 12. juuni 2008. a määruse nr
60 „Erisööda kasutusotstarvete ja nende saavutamiseks vajalike kasutusviiside loetelu
ning nõuded erisööda märgistamisel avaldatava teabe kohta“ muutmine“ eelnõu juurde

Sissejuhatus
Põllumajandusministri määruse „Põllumajandusministri 12. juuni 2008. a määruse nr 60
„Erisööda kasutusotstarvete ja nende saavutamiseks vajalike kasutusviiside loetelu ning
nõuded erisööda märgistamisel avaldatava teabe kohta“ muutmine“ eelnõu on välja töötatud
„Söödaseaduse” § 5 lõike 2 ja § 11 alusel.
Määruse eelnõu ja seletuskirja on koostanud Põllumajandusministeeriumi taimetervise
osakonna taimse materjali büroo peaspetsialist Eda Koort (625 6126, eda.koort@agri.ee).
Eelnõule on juriidilise ekspertiisi teinud Põllumajandusministeeriumi õigusosakonna nõunik
Diana Rammul (625 6259, diana.rammul@agri.ee) ning eelnõu keeletoimetaja on
õigusosakonna peaspetsialist Leeni Silk (625 6523, leeni.silk@agri.ee).
Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Määruse eelnõus täpsustatakse erisööda märgistamist puudutavate sätete sõnastust. Määruse
muutmise vajadus tuleneb 29. septembril 2010. a EV Presidendi poolt välja kuulutatud
„Söödaseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadusest”. Kõnealuse söödaseaduse
muudatusega viiakse söödaseaduses kehtestatud erisööda turuleviimise ja kasutamise nõuded
kooskõlla Euroopa Liidu otsekohalduvas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr
767/2009 sööda turuleviimise ja kasutamise kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi
ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1831/2003 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid
79/373/EMÜ, 82/471/EMÜ, 83/228/EMÜ, 93/74/EMÜ, 93/113/EÜ ja 96/25/EÜ, komisjoni
direktiiv 80/511/EMÜ ning komisjoni otsus 2004/217/EÜ (ELT L 229, 1.9.2009, lk 1–28)
sätestatuga.
Eelnõu § 1
Punktiga 1 muudetakse kehtiva määruse preambuli sõnastust. Uue sõnastuse kohaselt
kehtestatakse määrus söödaseaduse § 5 lõike 2 ja § 11 alusel. Võrreldes kehtiva määruse
preambuliga on seda täiendatud viitega söödaseaduse § 5 lõikele 2. Täiendava viite lisamine
on tingitud asjaolust, et söödaseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse
jõustumisel on kehtiva söödaseaduse §-s 11 toodud volitusnormis märgistamise nõudeid
käsitlev osa viidud seaduse 2. peatükki, kuna kõik sööda märgistamise nõuded on edaspidi
sätestatud söödaseaduse selles peatükis.
Punktiga 2 muudetakse määruse § 2 lõiget 1. Kehtiva määruse § 2 lõikes 1 sätestatud viited
söödaseaduse § 5 lõigetele 1–4 ja lõikele 6 ei ole enam asjakohased, sest söödaseaduse ja
sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse jõustumisel muutuvad need kehtetuks. Sätte
uue sõnastuse kohaselt peab erisööt turule viimise korral olema märgistatud Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 767/2009 artiklis 18 sätestatud nõuete kohaselt.
Samuti peab erisööda märgistamisel selle pakendil või pakendamata erisööda puhul söödaga
kaasasoleval eraldi dokumendil olema avaldatud teave erisööda kasutusotstarbe kohta ning
määruse lisas toodud muu teave.

Eelnõu § 2 kohaselt jõustub määrus 15. oktoobril 2010. a. Jõustumise kuupäev on sätestatud
arvestusega, et määrus jõustuks ühel ajal „Söödaseaduse ja sellega seonduvate seaduste
muutmise seadusega”.
Eelnõu vastavus EL õigusele
Eelnõu on kooskõlas EL õigusega.
Määruse mõju
Määruse kehtestamisega viiakse määrus kooskõlla 29. septembril 2010. a EV Presidendi poolt
välja kuulutatud „Söödaseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadusega ”, millest
tulenevalt märgistatakse erisööt Euroopa Liidu otsekohalduvas määruses sätestatud nõuete
kohaselt.
Määruse rakendamiseks vajalikud kulutused
Kuna määruse kehtestamisega üksnes täpsustakse erisööda märgistusnõudeid, siis ei too selle
rakendamine endaga kaasa lisakulutusi riigieelarvest.
Määruse jõustumine
Määruse jõustumine on eelnõu kohaselt kavandatud 15. oktoobril 2010. a. Jõustumise
kuupäev on sätestatud arvestusega, et määrus jõustuks ühel ajal „Söödaseaduse ja sellega
seonduvate seaduste muutmise seadusega”.
Eelnõu kooskõlastamine
Määruse eelnõu esitati kooskõlastamiseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile,
Rahandusministeeriumile ning arvamuse andmiseks Veterinaar- ja Toiduametile.
Märkusteta
kooskõlastas
Majandusja
Kommunikatsiooniministeerium.
Rahandusministeerium 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 Rahandusministeeriumi poolt
kooskõlastatuks.
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