SELETUSKIRI
maaeluministri määruse „Põllumajandusministri 6. augusti 2014. a määruse nr 78
„Väetiste nomenklatuurˮ muutmine” eelnõu juurde
1. Sissejuhatus
Maaeluministri määruse „Põllumajandusministri 6. augusti 2014. a määruse nr 78 „Väetiste
nomenklatuurˮ muutmineˮ eelnõu on välja töötatud väetiseseaduse § 11 lõike 2 alusel.
Eelnõuga ajakohastatakse põllumajandusministri 6. augusti 2014. a määruse nr 78 „Väetiste
nomenklatuurˮ (edaspidi määrus nr 78) lisa „Väetiste nomenklatuur liikide kaupaˮ tulenevalt
1. jaanuaril 2018. aastal jõustuva komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2017/1925, millega
muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu
määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa (edaspidi tollitariifistiku määrus) (ELT L 282, 31.10.2017,
lk 1–958), kaasnevatest muudatustest tollitariifistikus, et täita ühtaegu nii ühise
tollitariifistiku, ühenduse väliskaubandusstatistika kui ka kaupade impordi või ekspordiga
seotud muu ühenduse poliitika nõudeid. Määruse nr 78 lisa täiendatakse uute väetistega ja
nende CN-koodidega vastavalt komisjoni rakendusmäärusele (EL) 2016/1618, millega
muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2003/2003 väetiste kohta, et
kohandada selle I ja IV lisa (ELT L 242, 09.09.2016, lk 24-27). Komisjoni rakendusmäärus
(EL) 2016/1618 kohaldus 1. juulist 2017. aastal ning sellest tulenevalt on oluline täiendada
määruse nr 78 lisa, et ajakohastada Eestisse toimetatavate väetiste nomenklatuuri liikide
kaupa.
Eelnõu ja seletuskirja valmistas ette Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna
peaspetsialist Mari-Liis Koel (625 6567; mari-liis.koel@agri.ee). Eelnõu juriidilise ekspertiisi
tegi
Maaeluministeeriumi
õigusosakonna
nõunik
Katrin
Pööra
(625 6229;
katrin.poora@agri.ee) ning keeleliselt toimetas eelnõu ja seletuskirja sama osakonna
peaspetsialist Leeni Kohal (625 6165; leeni.kohal@agri.ee).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõu §-ga 1 kehtestatakse määruse nr 78 lisa „Väetiste nomenklatuur liikide kaupaˮ uues
sõnastuses.
Määruse lisa punktides 1.9, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.10 ja 5.1 nimetatud väetise liikide CN-koodid
viiakse vastavusse tollitariifistiku määrusega.
Määruse lisa punktide juurde 1.13, 3.3, 6.7 ja 7.1.2.1 koobaltkloriidi kohta veerus 3 lisatakse
CN-koodide ette liide „exˮ. Liide „exˮ viitab tollitariifistiku määruses sellele, et selle CNkoodi alla klassifitseeruvad erinevad kaubad.
Määruse lisa punktide juurest 5.3, 7.1.2.1 koobaltsulfaadi kohta ja 7.1.3.1 vasksulfaadi kohta
veerus 3 jäetakse CN-koodide eest välja liide „exˮ. Liite „exˮ puudumine viitab sellele, et
selle CN-koodiga klassifitseeritakse üksnes sellel real nimetatud kaupa.
Määruse lisa täiendatakse CN-koodidega [s,s]-etüleendiamiindimerevaikhappe kohta (punkt
8.12) ja heptaglükoonhappe kohta (punkt 9.2). Muudatused on tingitud Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määruse (EÜ) nr 2003/2003 I lisasse lisatud väetistest. Väetised lisati määruse (EÜ)
nr 2003/2003 I lisasse komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2016/1618.

Eelnõu § 2 kohaselt on määruse jõustumine kavandatud 2018. aasta 1. jaanuaril. Kavandatud
määruse nr 78 lisa jõustumisaeg kattub komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/1925
jõustumisajaga, et tagada CN-koodide vastavus tollitariifistiku määrusele.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2017/1925, millega muudetakse
tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse
(EMÜ) nr 2658/87 I lisa, ja komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2016/1618, millega
muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2003/2003 väetiste kohta, et
kohandada selle I ja IV lisa.
4. Määruse mõjud
Määruse rakendamisega ei kaasne väetiste käitlejatele ja põllumajandustootjatele lisakohtusi
väetise ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisel. Määrusega ajakohastatakse väetiste
nomenklatuur liikide kaupa tulenevalt komisjoni rakendusmäärusest (EL) 2017/1925 ja
komisjoni rakendusmäärusest (EL) 2016/1618.
Määruse nr 78 muutmisega tagatakse ühise tollitariifistiku, ühenduse väliskaubandusstatistika
ning taimede, taimsete saaduste ja muude objektide impordi või ekspordiga seotud Euroopa
Liidu nõuete täitmine. Väetiste nomenklatuuri ajakohastamisega on isikutel võimalus
ühendusevälisest riigist Eestisse väetise toimetamisel kasutada tariifset klassifikatsiooni, mis
on kooskõlas nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2658/87. Tollitariifistiku määrusega loodi
Euroopa ühenduste integreeritud tariifistiku (TARIC) õiguslik alus ning ühine kaupade
kodeerimise ja klassifitseerimise süsteem ehk koondnomenklatuur, mis on hädavajalik ELi
kaubavahetuse statistika töötlemiseks ja avaldamiseks. TARIC ehk Euroopa ühenduste
integreeritud tariifistik on andmebaas, millesse on koondatud kaubandus- ja
põllumajandusalased õigusaktid ja tollitariifid. See tagab ühtse kohaldamise ELi riikide poolt
ning annab selge ülevaate kõikidest meetmetest, mida asjaosalised peavad kaupade ELi
importimisel või EList eksportimisel võtma.
5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse
rakendamise eeldatavad tulud
Määruse rakendamisega ei kaasne lisakulutusi riigieelarve vahenditest.
6. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.
7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
Määruse eelnõu esitati arvamuse andmiseks Põllumajandusametile. Põllumajandusamet
nõustus eelnõuga tähelepanekute ja märkusteta.
Eelnõu esitati eelnõude infosüsteemis EIS kooskõlastamiseks Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumile ning Rahandusministeeriumile.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ega Rahandusministeerium ei ole ettenähtud
tähtaja jooksul eelnõu kooskõlastanud või jätnud seda põhjendatult kooskõlastamata, samuti
ei ole taotlenud kooskõlastamise tähtaja pikendamist, mistõttu loetakse eelnõu Vabariigi
Valitsuse reglemendi § 7 lõike 4 kohaselt kooskõlastatuks.
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