SELETUSKIRI
põllumajandusministri määruse „Taimedest, taimsetest saadustest ja muudest
objektidest ning taimekaitsevahenditest võetavate proovide kogused ja nende võtmise
kord” eelnõu juurde
1. Sissejuhatus
Määrus kehtestatakse taimekaitseseaduse § 882 lõike 3 alusel. Määruse väljatöötamine on
tingitud asjaolust, et korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seadusega (RT I
13.03.2014, 4) muudetakse ühtlasi ka taimekaitseseadust ning viimase järelevalvet käsitlev
paragrahv esitati uues sõnastuses. Muuhulgas muutus ka asjakohase põllumajandusministri
määruse volitusnormi asukoht.
Põllumajandusministri 25. aprilli 2007. a määrusega nr 67 „Taimedest, taimsetest
saadustest ja muudest objektidest proovide võtmise kord” kehtestatud nõuded sisulist
muutmist ei vaja. Seega kehtestatakse samasisuline määrus uue volitusnormi alusel,
ajakohastatakse eelnõus kasutatavat terminoloogiat ning ühtlasi ka normitehnilist märkust.
Kuigi normitehnilisel märkusel on informatiivne tähendus, tehakse muudatus õigusselguse
huvides, et õigusakti normitehnilises märkuses kajastatud andmetest oleks võimalik saada
täpne ülevaade Euroopa Liidu õigusakti ja selle muudatuste kohta, millega määruse
koostamisel arvestatud on. See on oluline tõendamaks Euroopa Liidu õigusaktide Eesti
õigusesse ülevõtmist. Teatavasti on Euroopa Liidu direktiivides sätestatud, et liikmesriik
peab direktiivi nõuete ülevõtmisel tegema viite ülevõetavaid nõudeid sätestavale
direktiivile.
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Põllumajandusministeeriumi taimetervise osakonna taimekaitse büroo peaspetsialist Tarvo
Järve (625 6286). Eelnõule on juriidilise ekspertiisi teinud Põllumajandusministeeriumi
õigusosakonna nõunik Raili Sillart (625 6229). Eelnõu keeletoimetaja on
Põllumajandusministeeriumi õigusosakonna peaspetsialist Laura Ojava (625 6523).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Võrreldes kehtiva määrusega ei ole kehtestatava määruse tekstis tehtud sisulisi muudatusi,
vaid on ajakohastatud määruse normitehnilist märkust ja määruse tekstis kasutatavat
terminoloogiat tulenevalt korrakaitseseadusest. Eelnõu väljatöötamine on vajalik eelkõige
sellepärast, et taimekaitseseaduses muutus põllumajandusministri määruse volitusnormi
asukoht. 1. juulil 2014. aastal jõustuva taimekaitseseaduse redaktsiooni kohaselt on
põllumajandusministrile antud taimekaitseseaduse § 882 lõike 3 alusel volitus määruse
kehtestamiseks, mis seni oli § 93 lõikes 3. Põllumajandusameti õigus taimedest, taimsetest
saadustest ja muudest objektidest ning taimekaitsevahenditest võtta proove ei vaja eraldi
sätestamist määruses, kuna 1. juulist 2014. a kehtima hakkava taimekaitseseaduse
redaktsiooni kohaselt taimekaitseseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides
sätestatud nõuete täitmise üle teostab riiklikku ja haldusjärelevalvet Põllumajandusamet (§
88 lg 1) ning riikliku järelevalve erisusena on korrakaitseorganil õigus võtta vallasasja
läbivaatusel isiku kulul proove (§ 882 lg 1).

3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu väljatöötamisel on arvestatud Euroopa Nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ taimedele
või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise
vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (ELT L 169, 10.07.2000, lk 1–112) nõuetega.
4. Määruse mõjud
Määruse kehtestamisega tagatakse Eesti riigisiseste õigusaktide terminoloogia
omavaheline kooskõla ja muudetava õigusakti vastavus valdkonda reguleerivale Euroopa
Liidu õigusaktile.
5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse
rakendamise eeldatavad tulud
Eelnõu määrusena kehtestamine ei too kaasa lisakulutusi riigieelarve vahenditest.
6. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 1. juulil 2014. a koos samal ajal jõustuva taimekaitseseaduse redaktsiooni
§ 882 lõikega 3, mis annab volitusnormi rakendusakti kehtestamiseks.
7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
Eelnõus kavandatud muudatuste puhul on tegemist üksnes vormiliste ning tehniliste
muudatustega, mis ei too endaga kaasa sisulisi muudatusi, seetõttu ei esitata eelnõu
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Põllumajandusametile.
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