SELETUSKIRI
Põllumajandusministri määruse „Väetisest proovide võtmise kord ja proovide analüüsi
meetodid” eelnõu
1. Sissejuhatus
Põllumajandusministri määrus „Väetisest proovide võtmise kord ja proovide analüüsi
meetodid1” (edaspidi määrus) kehtestatakse väetiseseaduse § 31 lõike 9 alusel.
1. juulil 2014. aastal jõustub korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seadus, millega
muudetakse väetiseseadust, mille uue redaktsiooni kohaselt muutub põllumajandusministrile
antud volitusnormi asukoht ning sellest tulenevalt on 1. juulist 2014. kehtetu ka
põllumajandusministri 29. augusti 2003. a määrus nr 87 „Väetisest kontrollproovide võtmise
kord ja proovide analüüsi meetodid1”.
Eelnõu ja seletuskirja valmistas ette Põllumajandusministeeriumi taimetervise osakonna
taimekaitse büroo peaspetsialist Julia Viguro (625 6567). Eelnõu juriidilise ekspertiisi tegi
Põllumajandusministeeriumi õigusosakonna peaspetsialist Raili Sillart (625 6229) ning
keeleliselt toimetas eelnõu ja seletuskirja sama osakonna peaspetsialist Laura Ojava
(625 6523).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõuga viiakse määruse tekst ja määruse lisa kooskõlla 1. juulil 2014 jõustuva
korrakaitseseadusega ning ajakohastatakse määruse teksti tulenevalt HÕNTEst. Eelnõuga
korrigeeritakse määruse lisas väetistest võetavate osaproovide arvu ning koond- ja
kontrollproovide koguseid lähtuvalt määrusest 2003/2003.
Eelnõu §-ga 1 kehtestatakse määruse reguleerimisala, milleks on väetiseseaduse ning selle
alusel kehtestatud õigusaktide nõuete täitmise kontrollimiseks väetisest proovide võtmise kord
ja proovide analüüsi meetodid.
Eelnõu § 2 sätestab nõuded proovide võtmisele. Eelnõus täpsustatakse tulenevalt määruse
2003/2003 lisa IV sõnastusest, et tahkest väetisest osaproovide võtmiseks kasutatakse
lamedapõhjalist vertikaalsete kõrgete servadega kühvlit ning proovivõtuvahendi mõõtmed
peavad olema vastavuses väetise pakendi suuruse või puisteväetise koguse ning
väetiseosakeste suurusega.
Eelnõu §-ga 3 nähakse ette nõuded proovide moodustamisele.
Eelnõu § 3 lõike 1 kohaselt võetakse osaproovid juhuvaliku abil kogu väetisepartii ulatuses ja
need peavad olema ligikaudu võrdse suurusega lähtuvalt määruse 2003/2003 lisa IV nõuetest.
Eelnõu § 3 lõigetes 2, 3 ja 7 ei tehta sisulisi muudatusi võrreldes seni kehtinud nõuetega.
Eelnõu § 3 lõikega 4 nähakse ette, et koondproovi vähendamisel kasutatakse mehaanilist
jagajat või kvarteerimismeetodit. Kuni 2016. aasta 1. juulini võib koondproovi vähendamisel
kasutada seni lubatud diagonaalide meetodit. Uue meetodi kasutusele võtmisel võeti arvesse
määruse nr 2003/2003 lisa IV nõudeid.

Eelnõu § 4 kohaselt pakendatakse kontrollproov sobivasse õhukindlasse anumasse (edaspidi
pakend) ning pitseeritakse ja märgistatakse selliselt, et pakendit ei oleks võimalik avada
pitserit rikkumata. Seni kehtinud nõuete sõnastuse muutmisel võeti arvesse määruse nr
2003/2003 lisas IV toodud nõudeid.
Eelnõu §-s 5 käsitletakse kontrollproovi edastamist. Eelnõu kohaselt tuleb väetisepartii kohta
analüüsida vähemalt üks kontrollproov. Kontrollproov edastatakse akrediteeritud
laboratooriumisse koos analüüsiks vajaliku teabega. Sõnastuse muutmisel võeti arvesse
määruse nr 2003/2003 lisas IV esitatud nõudeid.
Eelnõu §-s 6 käsitletakse kontrollproovide analüüsi meetodeid.
Eelnõu §-s 7 esitatud rakendussätte kohaselt võib kuni 2016. aasta 1. juulini koondproovi
vähendamisel kasutada § 3 lõikes 4 nimetatud mehaanilise jagaja või kvarteerimismeetodi
asemel diagonaalide meetodit.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 2003/2003 väetiste
kohta, viimati muudetud Euroopa Komisjoni määrusega (EÜ) nr 463/2013 (ELT L 134,
18.05.2013, lk 1–14), kehtestatud nõuetega.
4. Määruse mõjud
Määrusega ei kehtesta lisanõudeid väetiste käitlejatele ja põllumajandustootjatele.
Eelnõu kohaselt võtab Põllumajandusamet 2016. aasta 1. juulist kasutusele uue proovide
vähendamise meetodi ehk kvarteerimismeetodi ning selleks võib osutuda vajalikuks soetada
vastavad abivahendid, koolitada inspektorid ja korrigeerida juhendid.
5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulutused ja määruse
rakendamise eeldatavad tulud
Määruse rakendamisega ei kaasne lisakulutusi riigieelarvest.
6. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.
7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
Määruse eelnõu esitati arvamuse andmiseks Põllumajandusametile, kes märkis oma vastuses,
et ametil ei ole eelnõu kohta ettepanekuid. Eelnõu esitati elektroonilise eelnõude
kooskõlastamise infosüsteemi EIS kaudu kooskõlastamiseks ministeeriumidele.
Ministeeriumid ei kandnud kooskõlastamiseks ettenähtud tähtaja jooksul eelnõude
kooskõlastamise infosüsteemi kirja eelnõu heakskiitmise või eelnõuga põhjendatult
mittenõustumise kohta, samuti ei taotletud 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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