Seletuskiri
põllumajandusministri määruse „Põllumajandusministri 20. veebruari 2009. a määruse
nr 26 „Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja
taotluse menetlemise kord” muutmine” eelnõu juurde

1. Sissejuhatus
Põllumajandusministri 20. veebruari 2009. a määrus nr 26 „Mahepõllumajanduse valdkonnas
tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord” on kehtestatud
mahepõllumajanduse seaduse § 7 lõike 6 alusel.
Määruse eelnõu ja seletuskirja koostasid Põllumajandusministeeriumi taimetervise osakonna
mahepõllumajanduse büroo juhataja Marika Ruberg (marika.ruberg@agri.ee, tel 625 6537) ja
taimetervise osakonna mahepõllumajanduse büroo peaspetsialist Eve Ader (eve.ader@agri.ee,
tel 625 6533), juriidilise ekspertiisi määruse eelnõule tegi Põllumajandusministeeriumi
õigusosakonna peaspetsialist Raili Sillart (raili.sillart@agri.ee, tel 625 6229). Eelnõu on
keeleliselt toimetanud õigusosakonna peaspetsialist Laura Ojava (laura.ojava@agri.ee, tel 625
6523).

2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Mahepõllumajanduse seaduse ja riigilõivu seaduse muutmise seadusega (405 SE III, vastu
võetud 22.05.2013) täpsustati valitsemisala asutuste järelevalvepädevust sööda üle tehtava
järelevalve osas ning asendati toitlustusettevõtetele kehtestatud tunnustamise kohustus
teavitamise kohustusega.
Mahepõllumajanduse seaduse § 6 uues redaktsioonis käsitlevad tunnustamise taotlemist sööda
tootmise puhul seaduse § 6 lõike 1 punkt 3 ja sama paragrahvi lõike 2 punkt 2.
Täienduse kohaselt esitab Põllumajandusametile taotluse ettevõtte tunnustamiseks isik, kes
soovib tegeleda Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005, millega
kehtestatakse söödahügieeni nõuded (ELT L 35, 08.02.2005, lk 1–22), artikli 3 lõikes f
nimetatud sööda esmatootmisega ja üksnes oma ettevõtte tarbeks sööda segamisega,
kasutamata lisandeid või nende eelsegusid, välja arvatud silokonservante. Sisuliselt on
tegemist sööda esmatootmise valdkonna laiendamisega, lisades tegevusena juurde sööda
segamise oma ettevõtte loomade tarbeks.
Veterinaar- ja Toiduametile esitab ettevõtte tunnustamise taotluse isik, kes soovib tegeleda
sööda tootmise ja turuleviimisega, välja arvatud mahepõllumajanduse seaduse § 6 lõike 1
punktis 3 nimetatud sööda esmatootmise ja üksnes oma ettevõtte tarbeks sööda segamisega
tegelev isik.
Toitlustusettevõttest teavitamise kohustuse sätestamiseks täiendati mahepõllumajanduse
seadust §-ga 41, mille kohaselt toitlustusettevõttes mahepõllumajandusliku toote
ettevalmistamisega tegeleda sooviv isik esitab Veterinaar- ja Toiduametile enne tegevuse
alustamist teavitamise avalduse. Seega alates 2013. a 1. juulist toitlustusettevõtjad enam
tunnustamise taotlust esitama ei pea.
Mahepõllumajanduse seaduse ja riigilõivu seaduse muutmise seadusest (405 SE III) lähtuvalt
tehakse määruse eelnõuga järgmised muudatused:

Eelnõu § 1 punktiga 1 sõnastatakse määruse pealkiri järgmiselt: „Mahepõllumajanduse
valdkonnas tegutsemiseks esmakordse tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise kord“.
Eelnõu § 1 punktiga 2 täiendatakse määruse § 1 lõike 1 punkti 4 täpsustades, et isik, kes
soovib tegeleda lisaks sööda esmatootmisele ka üksnes oma ettevõtte tarbeks sööda
segamisega, kasutamata lisandeid või nende eelsegusid, välja arvatud silokonservante, esitab
tunnustamise taotluse Põllumajandusametile ja tasub riigilõivu.
Eelnõu § 1 punktiga 3 jäetakse määruse § 1 lõike 2 punktist 1 pärast sõna
„ettevalmistamisega”
välja
tekstiosa
„sealhulgas
toitlustusettevõttes
toote
ettevalmistamisega”. Mahepõllumajanduse seaduse muudatuse kohaselt on asendatud
toitlustusettevõtetele kehtestatud tunnustamise kohustus teavitamise kohustusega. Alates
2013. a 1. juulist esitab toitlustusettevõttes mahepõllumajandusliku toote ettevalmistamisega
tegeleda sooviv isik mahepõllumajanduse seaduse 2013. a 1. juulil jõustuva redaktsiooni § 41
lõike 1 kohaselt Veterinaar- ja Toiduametile enne tegevuse alustamist teavitamise avalduse.
Teavitamise avalduses peavad vastavalt seaduse § 41 lõikele 2 olema isiku nimi, isiku- või
registrikood ning sidevahendite numbrid, aadress ning ettevõtte asukoht ja aadress.
Eelnõu § 1 punktiga 4 asendatakse määruse § 1 lõike 2 punktis 2 sõnad „töödeldud sööda
ettevalmistamise” sõnadega „sööda tootmise”. Muudatuse kohaselt esitab Veterinaar- ja
Toiduametile taotluse isik, kes soovib tegeleda sööda tootmise ja turuleviimisega. Sööda
esmatootmise ja üksnes oma ettevõtte tarbeks sööda segamisega tegelev isik esitab
tunnustamise taotluse Põllumajandusametile.
Eelnõu § 1 punktiga 5 jäetakse määruse paragrahvi 10 pealkirjast ja tekstist välja sõna
„töödeldud”. Sõna jäetakse välja, kuna mahepõllumajanduse seaduse § 6 lõigete 1 ja 2
muutmisega täpsustatakse Veterinaar- ja Toiduameti ning Põllumajandusameti
järelevalvepädevust sööda üle tehtava järelevalve osas täpsemate tegevuste kaudu – sööda
segamine üksnes oma ettevõtte tarbeks ning sellise sööda tootmine ja turustamine, mida ei
segata üksnes oma ettevõtte tarbeks.
Eelnõu § 2 näeb ette määruse jõustumise 2013. a 1. juulil.

3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas nõukogu määrusega (EÜ) nr 834/2007 mahepõllumajandusliku tootmise
ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 2092/91 kehtetuks
tunnistamise kohta ning komisjoni määrusega (EÜ) nr 889/2008, millega kehtestatakse
nõukogu
määruse
(EÜ) nr 834/2007
(mahepõllumajandusliku
tootmise
ning
mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses
mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga.
4. Määruse mõjud
Määruse kehtestamisega täpsustatakse tunnustamise taotlemise korda mahepõllumajandusliku
sööda tootmisega tegeleda soovivatel isikutel. Määrusega täpsustatakse need andmed ja
dokumendid, mis on vajalikud ettevõtte tunnustamise jaoks selles valdkonnas. Alates 2013. a
1. juulist kehtima hakkava mahepõllumajanduse seaduse § 23 lõike 5 kohaselt loetakse
kehtiva mahepõllumajanduse seaduse alusel tunnustatud toitlustusettevõte, mille tunnustamise
otsus kehtib 2013. aasta 30. juuni seisuga, alates 2013. aasta 1. juulist toitlustusettevõtteks,
millest on teavitatud seaduse § 41 kohaselt. Seega ei pea Veterinaar- ja Toiduametit eraldi

teavitama sellisest toitlustusettevõttest, mille tunnustamise otsus kehtib 2013. aasta 30. juuni
seisuga, ning sellises ettevõttes võib jätkata mahepõllumajanduslike toodete kasutamist
toitlustamiseks ilma täiendavate toiminguteta.
5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse
rakendamise eeldatavad tulud
Määruse rakendamine ei too kaasa riigieelarvelisi lisakulutusi, samuti ei kaasne uusi tulusid.
6. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 1. juulil 2013. aastal.
7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
Eelnõu esitati arvamuse avaldamiseks Põllumajandusametile ja Veterinaar- ja Toiduametile,
kellel ei olnud eelnõu kohta ettepanekuid.
Eelnõu esitatakse õigusaktide eelnõu infosüsteemi EIS kaudu kooskõlastamiseks
Keskkonnaministeeriumile, Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumile ning
Sotsiaalministeeriumile.

