SELETUSKIRI
Põllumajandusministri määruse „Põllumajandusministri 21. detsembri 2009. a määruse nr 129
„Piiripunkti ja imporditava toidu üle järelevalve teostamise koha piiripunktide ja imporditava
toidu üle järelevalve teostamise kohtade loetellu kandmise taotluse sisu nõuded, taotlusele
lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord” muutmine” eelnõu juurde
Sissejuhatus
Põllumajandusministri määruse „Põllumajandusministri 21. detsembri 2009. a määruse nr 129
„Piiripunkti ja imporditava toidu üle järelevalve teostamise koha piiripunktide ja imporditava
toidu üle järelevalve teostamise kohtade loetellu kandmise taotluse sisu nõuded, taotlusele
lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord” muutmine” kehtestatakse
toiduseaduse § 42 lõike 9 alusel.
Määruse kehtestamisega viiakse määrus kooskõlla toiduseaduses ning loomade ja loomsete
saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduses
tehtavate muudatustega, mis omakorda on seotud korrakaitseseaduse ja majandustegevuse
seadustiku üldosa seaduse jõustumisega 1. juulil 2014. aastal.
Eelnõu on koostanud Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna toidujärelevalve
büroo juhataja Maia Radin (tel 625 6529, maia.radin@agri.ee), juriidilise ekspertiisi tegi
eelnõule õigusosakonna peaspetsialist Arvo-Mart Elvisto (tel 625 6151, arvomart.elvisto@agri.ee).
Eelnõu sisu
Eelnõu § 1 punktis 1 tehtava muudatusega viiakse põllumajandusministri 21. detsembri
2009. a määrus nr 129 kooskõlla toiduseaduses tehtavate muudatustega, mis jõustuvad 1.
juulil 2014. aastal ja on sätestatud korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduses.
Nende muudatustega tuuakse toiduseadusesse sisse uus termin „ametlik kontroll“, mis
toiduseaduse § 41 uue lõike 31 kohaselt hõlmab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse
(EÜ) nr 882/2004 artikli 2 punktis 1 sätestatud tegevust, sealhulgas nii riikliku järelevalve
teostamist kui ka muu haldusmenetluse läbiviimist, mille käigus kontrollitakse toidu ja toidu
käitlemise nõuetekohasust.
Muudetav määrus reguleerib praegu piiripunkti ja imporditava mitteloomse toidu üle
järelevalve teostamise kohaga seonduvat. Kuna nimetatud kohas võidakse lisaks
importimiseks asjakohase loa menetluse käigus tehtavale kontrollile teha ka riiklikku
järelevalvet, tuleb selle koha nimetus ümber nimetada ametliku kontrolli teostamise kohtaks.
Ametlik kontroll hõlmab nii riiklikku järelevalvet kui ka importimiseks asjakohase loa
andmise menetluse käigus tehtavat kontrolli.
Kirjeldatud muudatus on tehnilist laadi ja ei too käitlejatele kaasa uusi kohustusi.
Eelnõu § 1 punktis 2 tehtava muudatusega jäetakse põllumajandusministri 21. detsembri
2009. a määruse nr 129 §-st 1 välja sõna „veterinaarjärelevalve“. Sellega viiakse määrus
kooskõlla loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi
veterinaarjärelevalve seaduses tehtavate muudatustega, kus muuhulgas jäetakse seaduse
nimest välja sõna „veterinaarjärelevalve“, sest edaspidi hakatakse tegema vahet
veterinaarjärelevalvel ja veterinaarkontrollil, mistõttu on vajalik muuta seaduse pealkiri

üldisemaks. Pikemalt on võimalik nimetatud muudatuse kohta lugeda seaduse eelnõu
seletuskirjast. Muudatuse aluseks olev loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning
nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse ning sellega seonduvalt teiste
seaduste muutmise seaduse eelnõu peaks jõustuma 1. juulil 2014. aastal koos
korrakaitseseaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seadusega ning on esitatud 17.
märtsil 2014. aastal kooskõlastamiseks Justiitsministeeriumile eelnõude infosüsteemi (EIS)
vahendusel. Kooskõlastamisele esitatud eelnõu eesmärk on viia loomade ja loomsete
saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seadus kooskõlla
korrakaitseseaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seadusega. .
Eelnõu §-s 2 sätestatakse määruse jõustumisnorm, mille kohaselt määrus jõustub 1. juulil
2014. aastal ehk samal ajal koos käesoleva määruse muutmise tinginud asjakohaste seaduse
muudatuste jõustumisega.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu ei ole seotud Euroopa Liidu õigusega.
Määruse mõjud
Eelnõu jõustumisel täpsustatakse määruses kasutatavaid termineid ja muudetakse ühte viidet.
Eelnõuga otseseid või kaudseid mõjusid ei kaasne.
Määruse rakendamiseks vajalikud kulud ja eeldatavad tulud
Määruse rakendamisega ei kaasne riigile kulusid ega tulusid.
Määruse jõustumine
Määruse jõustumine on eelnõu kohaselt kavandatud 1. juulil 2014. a. Jõustumise kuupäev on
sätestatud arvestusega, et määrus jõustuks ühel ajal korrakaitseseaduse muutmise ja
rakendamise seadusega ja loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja
ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise
seadusega.
Eelnõu kooskõlastamine
Määruse eelnõu esitati arvamuse avaldamiseks Veterinaar- ja Toiduametile, kes märkusi ega
ettepanekuid eelnõu kohta ei esitanud.
Eelnõu esitati elektroonilise eelnõude kooskõlastamise infosüsteemi EIS kaudu
kooskõlastamiseks
Rahandusministeeriumile
ning
Siseministeeriumile.
Rahandusministeerium kooskõlastas eelnõu märkusteta. Siseministeerium ei kandnud
kooskõlastamiseks ettenähtud tähtaja jooksul eelnõude kooskõlastamise infosüsteemi kirja
eelnõu heakskiitmise või eelnõuga põhjendatult mittenõustumise kohta, samuti ei taotlenud
kooskõlastamise tähtaja pikendamist. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 13. jaanuari 2011. a
määruse nr 10 „Vabariigi Valitsuse reglement” § 7 lõikele 4 loetakse eelnõu nende poolt
kooskõlastatuks.
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