SELETUSKIRI
maaeluministri määruse „Põllumajandusministri 11. novembri 2010. a määruse nr 108
„Volitatud veterinaararsti volituse raames osutatavate teenuste tasu määrad ja
tasustamise kord” muutmine” eelnõu juurde

1. Sissejuhatus
Põllumajandusministri 11. novembri 2010. a määrust nr 108 „Volitatud veterinaararsti
volituse raames osutatavate teenuste tasu määrad ja tasustamise kord” (edaspidi määrus nr
108) muudetakse eesmärgiga täpsustada volitatud veterinaararsti volituse raames osutatava
teenuse kirjeldust, et see vastaks praktilisele vajadusele.
Veterinaarkorralduse seaduse alusel Veterinaar- ja Toiduametiga (edaspidi VTA)
halduslepingu sõlminud veterinaararstidel ehk volitatud veterinaararstidel on oluline roll
loomatauditõrje seadusest, toiduseadusest ja söödaseadusest tulenevate nõuete täitmise üle
riikliku järelevalve teostamisel ning nad osutavad asendamatut praktilist kaasabi
loomataudide ennetamisel ja tõrjemeetmete rakendamisel.
Kehtiva määruse nr 108 § 3 lõike 2 kohaselt on sätestatud tasumäär 1,95 eurot, mis on ette
nähtud tapamajas zoonooside seire korral ühe proovi võtmise kohta. Muudatusega
sätestatakse eelnevale lisaks tasumäär tapamajas mikroobide antibiootikumide resistentsuse
(edaspidi AMR) seire raames proovi võtmise eest.
Määrus kehtestatakse veterinaarkorralduse seaduse § 19 lõike 5 ja söödaseaduse § 25 lõike 4
alusel.
Eelnõu ja seletuskirja on ette valmistanud Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna
nõunik Allan Aleksašin (allan.aleksasin@agri.ee, tel 625 6277). Eelnõule on juriidilise
ekspertiisi
teinud
Maaeluministeeriumi
õigusosakonna
nõunik
Katrin
Tuula
(katrin.tuula@agri.ee, tel 625 6166) ja eelnõu keeletoimetaja on sama osakonna peaspetsialist
Leeni Kohal (leeni.kohal@agri.ee, tel 625 6165).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõu kohaselt sõnastatakse uuesti määruse nr 108 § 3 lõige 2, millega sätestatakse
täiendavalt, et volitatud veterinaararsti proovide võtmise teenuste hulka kuulub ka AMRi seire
raames proovi võtmine tasumääraga 1,95 eurot ühe proovi kohta.
Täiendus on vajalik põhjusel, et tapamajas võetakse lisaks riiklikule zoonooside seirele
proove ka AMRi seireks. AMRi seire on kujundatud selliselt, et proovid võetakse aastate
kaupa erinevatelt looma- ja linnuliikidelt vaheldumisi Euroopa Komisjoni 12. novembri
2013. a rakendusotsuse (EL) nr 2013/652 zoonootiliste ja kommensaalsete bakterite
antimikroobse resistentsuse seire ja aruandluse kohta (ELT 303, 14.11.2013, lk 26–39)
(edaspidi EK rakendusotsus) kohaselt.
Üle-eelmisel aastal võtsid neli volitatud veterinaararsti AMRi seireks ainult kaheksa proovi,
kusjuures Euroopa Komisjonile edastatud ametlikus aruandes need ei kajastunud, sest
kehtivates õigusaktides sellist teenuseliiki ette nähtud ei ole. Eelnõuga seesugune puudujääk
parandatakse.

Eelmisel aastal volitatud veterinaararstid AMRi seireks proove ei võtnud (siis võeti proovid
broileritelt ja sellega tegeles VTA kohaliku asutuse järelevalveametnik), kuid EK
rakendusotsuse kohaselt tekib alates käesolevast aastast vajadus selleks, et sigadelt võtaksid
vajalikke proove AMRi seireks volitatud veterinaararstid.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktidega, sealhulgas Euroopa Komisjoni 12.
novembri 2013. a rakendusotsusega (EL) nr 2013/652 zoonootiliste ja kommensaalsete
bakterite antimikroobse resistentsuse seire ja aruandluse kohta (ELT 303, 14.11.2013, lk 26–
39).
4. Määruse mõjud ja määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja
määruse rakendamise eeldatavad tulud
Määruse sihtgrupp on volitatud veterinaararstid ja määruse mõju on seotud eelkõige
loomataudide ennetamisega, et tagada AMRi seireprogrammi raames asjaomastelt
riskiloomadelt proovide kogumine.
EK rakendusotsuse kohaselt tekib vajadus tasustada proovi võtmine käesoleval aastal, kui
sigadelt võtavad vajalikud proovid volitatud veterinaararstid.
Eelnimetatud mõjude ulatus, sagedus, ebasoovitavate mõjude avaldumise risk ja sihtrühma
suurus on väike ning seega ei ole vajadust koostada Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a
määruse nr 180 „Hea õigusloome ja normitehnika eeskiri“ § 65 lõike 2 kohast mõjude
analüüsi aruannet.
Määruse eelnõu rakendamine ei too kaasa lisategevusi ega suuri kulutusi riigieelarve
vahenditest, samuti ei kaasne määruse rakendamisega tulusid. AMRi seiret koordineerib ja
kaasfinantseerib Euroopa Komisjon, mistõttu ei too määruse nr 108 muutmine riigile kaasa
suuri lisakulusid. Võetavate proovide prognoositav maht aastas on kuni 15 proovi, millest
kaasfinantseeritakse 50%. Seega on kulu riigile kuni 14,62 eurot aastas. Asjaomased
ümberkorraldused rahastamises tehakse olemasolevate vahendite arvelt.

5. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.

6. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
Eelnõu esitatakse elektronposti teel arvamuse avaldamiseks Veterinaar- ja Toiduametile ning
Eesti Loomaarstide Ühingule. Eelnõu ei esitata avalikule konsultatsioonile.
Eelnõu
esitatakse
eelnõude
Rahandusministeeriumile.
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