Põllumajandusministri määruse „Väetiste nomenklatuur” eelnõu seletuskiri
1. Sissejuhatus
Põllumajandusministri määrus „Väetiste nomenklatuur” (edaspidi määrus) kehtestatakse
väetiseseaduse § 11 lõike 2 alusel.
Eelnõuga ajakohastatakse määruse lisa „Väetiste nomenklatuur liikide kaupa” tulenevalt 1.
jaanuaril 2014. a jõustunud komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 1001/2013, millega
muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu
määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa (edaspidi tollitariifistiku määrus) (ELT L 290, 31/10/2013,
lk 1—901), kaasnevatest muudatustest tollitariifistikus, et täita ühtaegu nii ühise
tollitariifistiku, ühenduse väliskaubandusstatistika kui ka kaupade impordi või ekspordiga
seotud muu ühenduse poliitika nõudeid.
Eelnõu ja seletuskirja valmistas ette Põllumajandusministeeriumi taimetervise osakonna
taimekaitse büroo peaspetsialist Julia Viguro (625 6567; julia.viguro@agri.ee). Eelnõu
juriidilise ekspertiisi tegi Põllumajandusministeeriumi õigusosakonna peaspetsialist Raili
Sillart (625 6229; raili.sillart@agri.ee) ning keeleliselt toimetas eelnõu ja seletuskirja sama
osakonna peaspetsialist Laura Ojava (625 6523; laura.ojava@agri.ee).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõu § 1 kohaselt kehtestatakse määrusega ühendusevälisest riigist vabasse ringlusse
lubamise tolliprotseduuri rakendamisega väetiseseaduse § 11 lõikes 3 nimetatud Eestisse
toimetatavate väetiste nomenklatuur liikide kaupa. Eelnõuga ajakohastatakse kehtiva
põllumajandusministri 10. veebruari 2009. a määruse nr 16 „Väetiste nomenklatuur” lisas
esitatud väetiste nomenklatuuri liikide kaupa tulenevalt komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr
1001/2013 nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 esimeses lisas tehtud muudatustest.
Eelnõu § 2 alusel kehtestatakse väetiste nomenklatuur liikide kaupa määruse lisas.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2003/2003 väetiste kohta (ELT L 304,
21.11.2003, lk1-194) lisa 1 muudatustest tulenevalt ajakohastatakse väetise nomenklatuuri
CN-koode liikide kaupa. Võrreldes seni kehtinud määrusega on eelnõu määruse lisas eraldi
välja toodud kelaadi- ja kompleksimoodustajad.
Selle määruse sisu lihtsama mõistetavuse eesmärgil ning tollitariifistiku määrusega võimaliku
ebakõla ennetamiseks grupeeritakse kompleksväetised, mis sisaldavad mitut toiteelementi –
NPK-väetised, NP-väetised, NK-väetised, PK-väetised –, ühe tollitariifistiku määruse lisas 1
sätestatud CN-koodi alla rubriigist 3105 ning konkreetse CN-koodi määramine toimub väetise
kirjelduse põhjal. Samuti viidatakse eelnõu määruse lisa tabelis läbivalt, et väetisel, mis
sisaldab tablettide vms kujul või pakendis brutomassiga kuni 10 kg põhikomponentidena ühte,
kahte või kolme järgmistest põhitoiteelementidest: lämmastik, fosfor või kaalium, on vastav
tollitariifistiku määruse lisas I sätestatud CN-kood rubriigist 3105. Kompleksmikroväetise
puhul on määruse lisas esitatud ainult grupi kood ex 28 ja deklarant määrab konkreetse CNkoodi lähtuvalt väetise koostisest.
Eelnõu § 3 kohaselt tunnistatakse põllumajandusministri 10. veebruari 2009. a määrus nr 16
„Väetiste nomenklatuur” kehtetuks.

3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 1001/2013, millega muudetakse
tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse
(EMÜ) nr 2658/87 I lisa.
4. Määruse mõjud
Määruse rakendamisega ei kaasne väetiste käitlejatele ja põllumajandustootjatele täiendavaid
nõudeid väetise ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisel. Määrusega üksnes
ajakohastatakse väetiste nomenklatuuri liikide kaupa tulenevalt komisjoni rakendusmäärusest
(EL) nr 1001/2013. Määruse jõustumisel 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 väetiste toimetamisel kasutada tariifset
klassifikatsiooni, mis on kooskõlas nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2658/87. Eelnõuga
ajakohastatakse määruse lisa „Väetiste nomenklatuur liikide kaupa” tulenevalt 1. jaanuaril
2014. a jõustunud komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 1001/2013, millega muudetakse
tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse
(EMÜ) nr 2658/87 I lisa kaasnevatest muudatustest tollitariifistikus, et täita ühtaegu nii ühise
tollitariifistiku, ühenduse väliskaubandusstatistika kui ka kaupade impordi või ekspordiga
seotud muu ühenduse poliitika nõudeid.
5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse rakendamise
eeldatavad tulud
Määruse rakendamisega ei kaasne lisakulutusi riigieelarve vahenditest.
6. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.
7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
Määruse eelnõu esitati arvamuse andmiseks Põllumajandusametile. Põllumajandusamet
täiendavaid ettepanekuid ei esitanud. Eelnõu esitati õigusaktide eelnõude elektroonilises
kooskõlastamise
infosüsteemis
kooskõlastamiseks
Majandusja
Kommunikatsiooniministeeriumile
ning
Rahandusministeeriumile.
Majandusja
Kommunikatsiooniministeerium kooskõlastamiseks ettenähtud tähtaja jooksul eelnõude
infosüsteemi kirja eelnõu heakskiitmise või eelnõuga põhjendatult mittenõustumise kohta ei
kandnud, samuti ei taotlenud kooskõlastamise tähtaja pikendamist. Vabariigi Valitsuse 13.
jaanuari 2011. a määruse nr 10 „Vabariigi Valitsuse reglement” § 7 lõike 4 kohaselt loetakse
eelnõu
Majandusja
Kommunikatsiooniministeerium
poolt
kooskõlastatuks.
Rahandusministeerium kooskõlastas eelnõu märkustega, millega on arvestatud.
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