Seletuskiri
Põllumajandusministri määruse „Loomkatseprojekti loakomisjoni moodustamise
kord ja töökord, loomkatseprojekti loataotluse ja loomkatse protokolli vormid“
juurde

I. Sissejuhatus
Põllumajandusministri määruse „Loomkatseprojekti loakomisjoni moodustamise kord
ja töökord, loomkatseprojekti loataotluse ja loomkatse protokolli vormid“ eelnõu on
koostatud loomakaitseseaduse § 44 lõike 3, § 45 lõike 3 ja § 47 lõike 3 alusel.
Eelnõu ja seletuskirja valmistas ette Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse
osakonna loomakaitse ja põllumajandusloomade aretuse büroo peaspetsialist Anneli
Härmson (625 6289; anneli.harmson@agri.ee), eelnõu juriidilise ekspertiisi tegi
õigusosakonna nõunik Katrin Tuula (625 6280; katrin.tuula@agri.ee).
II. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõu koosneb kolmest peatükist.
Eelnõu 1. peatüki §-s 1 sätestatakse määruse reguleerimisala. Määrusega
reguleeritakse loomkatseprojekti loakomisjoni (edaspidi komisjon) moodustamise
korda ja töökorda ning kehtestatakse loomkatseprojekti loataotluse ning loomkatse
protokolli vormid. Loomkatseprojekti loataotluse vorm on toodud lisas 1 ning
loomkatse protokolli vorm on toodud lisa 2.
Eelnõu 2. peatükis on esitatud komisjoni moodustamise kord.
Eelnõu §-dega 2 ja 3 sätestatakse komisjoni koosseis ja komisjoni liikmete ning nende
asendusliikmete nimetamise kord.
Komisjoni nimetatakse asjatundjad loomkatseprojekti kavandamise, katseloomade
paljundamise ja kasvatamise, katseloomade veterinaarmeditsiini anesteesia, analgeesia
ja farmakoloogia, eetika, veterinaarmeditsiini ning katseloomade heaolu,
põllumajandusloomade kasvatamise ja paljundamise, matemaatilise statistika ning
loomkatsete alternatiivmeetodite alal. Komisjoni liikmete ja asendusliikmete
nimetamiseks eelnimetatud valdkondades teevad ettepaneku Tartu Ülikool, Tallinna
Tehnikaülikool ja Eesti Maaülikool. Lisaks nimetatakse komisjoni liikmeteks
Põllumajandusministeeriumi,
Keskkonnaministeeriumi,
Haridusja
Teadusministeeriumi, Veterinaar- ja Toiduameti ning Terviseameti asjaomased
ametnikud ning nende asendusliikmed. Loomakaitsega tegelevatel ühingutel (Eesti
Loomakaitse Selts ja Eestimaa Loomakaitse Liit) on õigus teha ettepanek nimetada
kokku kaks komisjoni liiget ja nende asendusliikmed.
Komisjoni
liikmed
nimetab
põllumajandusminister
viieks
aastaks.
Põllumajandusminister võib komisjoni liikme või tema asendusliikme tagasi kutsuda.
Komisjoni liige või tema asendusliige, välja arvatud § 3 lõikes 1 nimetatud komisjoni
liige või tema asendusliige, kutsutakse tagasi selle ministri, peadirektori, rektori või
ühingu nõudel, kes on teinud tema liikmeks nimetamise ettepaneku.

Eelnõu 3. peatükis on sätestatud komisjoni töökord.
Paragrahvis 4 sätestatakse komisjoni esimehe ja aseesimehe pädevus.
Komisjon valib oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe. Komisjoni aseesimehel
on komisjoni esimehe äraolekul esimehe pädevus. Komisjoni esimees juhib komisjoni
tööd, kutsub kokku komisjoni istungi ja määrab selle päevakorra, juhatab komisjoni
istungit. Esimees allkirjastab komisjoni otsused ja teised komisjoni koostatud
dokumendid ning vajadusel esindab komisjoni. Komisjoni esimees kutsub vajadusel
istungile komisjoni tööst osa võtma eksperte, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.
Komisjoni esimehe ülesandeid täidab tema äraolekul komisjoni aseesimees.
Eelnõu §-des 5–7 esitatakse sätted komisjoni istungi, komisjoni otsustusvõimelisuse ja
komisjoni otsuse tegemise kohta.
Komisjoni töövormiks on komisjoni istung, mis toimub regulaarselt üks kord kuus.
Komisjoni istung on kinnine, kui komisjon ei otsusta teisiti. Laekunud
loomkatseprojekti loataotlus koos selles märgitud andmeid tõendatavate
dokumentidega saadetakse tutvumiseks kõigile komisjoni liikmetele hiljemalt viis
tööpäeva enne istungi toimumist. Komisjon teeb otsuse pärast kõigi liikmete arvamuse
ärakuulamist. Komisjoni otsused langetatakse konsensuse alusel. Kui konsensust ei
saavutata, tehakse otsus pärast liikmete lisapõhjenduste ärakuulamist poolthäälte
enamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav komisjoni esimehe või tema
äraolekul aseesimehe hääl. Kui komisjoni liige on isiklikult kas otseselt või kaudselt
seotud arutamisele tuleva loomkatseprojekti loataotlusega, on ta kohustatud seda
komisjoni esimehele eelnevalt teatama ning sel juhul see komisjoni liige ei hääleta.
Eelnõu §-s 8 on sätestatud võimalus otsuse tegemiseks infotehnoloogia vahendusel.
Kiiret otsustamist vajavate küsimuste puhul võib teha otsuseid ja pidada istungit
infotehnoloogia vahendusel kas e-maili teel või videokonverentsina. E-maili teel
peetava istungi korral on komisjon otsustusvõimeline, kui kõik § 2 lõike 3 punktides
6–14 nimetatud liikmed on esitanud oma kirjalikud seisukohad päevakorras olevate
küsimuste kohta. Arvamused esitatakse esimehe poolt määratud tähtajaks.
Eelnõu §-des 9 ja 10 esitatakse nõuded komisjoni otsuste vormistamise ja ärakirjade
saatmise ning istungi protokollimise kohta. Komisjoni otsused vormistatakse kirjalikult
Põllumajandusministeeriumi kirjaplangil. Komisjoni otsuse ärakiri saadetakse isikule,
kelle suhtes otsus on tehtud, alates otsuse tegemise päevast kolme tööpäeva jooksul.
Komisjoni istungid protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees,
tema äraolekul komisjoni aseesimees ja protokollija.
Eelnõu §-s 11 esitatakse nõuded komisjoni asjaajamise korraldamise kohta.
Põllumajandusministeerium korraldab komisjoni asjaajamist, sealhulgas tagab
komisjoni istungite ettevalmistamise, protokollimise, komisjoni tööks vajalike
dokumentide koostamise, edastamise ja säilitamise.
III. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu koostamisel on arvestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2010/63/EL teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse kohta (ELT L 276,
20.10.2010, lk 33–79) nõudeid.

IV. Määruse mõjud
Loomkatseprojekti loakomisjoni moodustamine võimaldab saada täpse ülevaate
loomkatseprojektide läbiviimise ning selles valdkonnas teostatava riikliku järelevalve
üle Eestis. Loomkatseprojekti loataotluse ja protokolli vormid ühtlustavad
loomkatseprojekti loa taotlemist ning loomkatse protokollimist.
V. Määruse rakendamiseks vajalikud kulutused ja määruse rakendamise
eeldatavad tulud
Komisjoni liikmete tegevust finantseeritakse Põllumajandusministeeriumi eelarve
kaudu. Põllumajandusministeeriumi eelarve kuludes on planeeritud 2013. aastal 4000
eurot.
VI. Määruse jõustumine
Määruse jõustumine on eelnõu kohaselt kavandatud üldises korras.
VII. Eelnõu kooskõlastamine
Eelnõu esitatakse õigusaktide eelnõude infosüsteemis (EIS) kooskõlastamiseks teistele
Keskkonnaministeeriumile,
Haridusja
Teadusministeeriumile
ning
Sotsiaalministeeriumile. Eelnõu esitatakse arvamuse avaldamiseks Veterinaar- ja
Toiduametile, Tartu Ülikoolile, Eesti Maaülikoolile, Tallinna Tehnikaülikoolile, MTÜle Eesti Loomakaitse Selts, MTÜ-le Eestimaa Loomakaitse Liit ning loomkatse
läbiviimise loakomisjoni liikmetele. Lisaks saadetakse eelnõu tutvumiseks
katseloomade kasvatamise, katseloomadega varustamise ja katseloomade kasutamise
ettevõtetele.

