SELETUSKIRI
põllumajandusministri määruse „Kohviekstrakti ja siguriekstrakti koostis- ja
kvaliteedinõuded ning toidualase teabe esitamise nõuded” eelnõu juurde

1. Sissejuhatus
Määruse eelnõu on välja töötatud toiduseaduse § 12 lõike 4 ja § 38 lõike 4 alusel ning
on tingitud õigusakti aluseks olevate volitusnormide muutumisest. Nimetatud
volitusnorme muudetakse toiduseaduse muutmise seadusega (RT I, 09.10.2014, 1),
mille kohaselt antakse õigusaktide kehtestamise volitus Vabariigi Valitsuselt
põllumajandusministrile. Seetõttu tuleb Vabariigi Valitsuse 11. juuli 2000. a määrus
nr 228 „Kohviekstrakti ja siguriekstrakti koostis- ja kvaliteedinõuded ning
märgistamise erinõuded” kehtetuks tunnistada ning kehtestada alates 13. detsembrist
2014. a põllumajandusministri määrusena.
Põllumajandusministri
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seletuskirja
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Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu üldnõuete büroo
peaspetsialist Katrin Lõhmus (625 6509, katrin.lohmus@agri.ee), eelnõule on
juriidilise ekspertiisi teinud õigusosakonna nõunik Diana Rammul (625 6259,
diana.rammul@agri.ee) ning keeleliselt on eelnõu toimetanud sama osakonna
peaspetsialist Laura Ojava (625 6523, laura.ojava@agri.ee).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Võrreldes valdkonda seni reguleerinud kehtiva Vabariigi Valitsuse 11. juuli 2000. a
määrusega nr 228 „Kohviekstrakti ja siguriekstrakti koostis- ja kvaliteedinõuded ning
märgistamise erinõuded” ei ole eelnõus tehtud sisulisi muudatusi.
Määrust kohaldatakse kohviekstrakti ehk lahustuva kohviekstrakti ehk lahustuva
kohvi ja siguriekstrakti ehk lahustuva siguriekstrakti ehk lahustuva siguri suhtes.
Eelnõus esitatakse eelnimetatud kohviekstrakti ja siguriekstrakti koostis- ja
kvaliteedinõuded ning toidualase teabe esitamise nõuded.
Määrusega kehtestatakse nõuded, et tagada ühene arusaam erinevatest kohvi- ja
siguriekstraktidest (kuivatatud, pastataoline või vedel kohviekstrakt ja siguriekstrakt).
Kohviekstrakti võib nimetada ka lahustuvaks kohviekstraktiks või lahustuvaks
kohviks, samuti võib siguriekstrakti nimetada lahustuvaks siguriekstraktiks või
lahustuvaks siguriks. Kuivatatud, pastataolise või vedela kohvi- ja siguriekstrakti
kohta kehtestatakse koostis- ja kvaliteedinõuded. Samuti nimetatakse, millistele
toodetele võib lisada suhkrut ning kuidas sellest märgistamise kaudu teavitada.
Määruses sätestatakse ka näiteks, millise kofeiinisisalduse korral tuleb märgistamisel
esitada sõna „kofeiinivaba”. Vedela või pastataolise kohvi- ja siguriekstrakti puhul
tuleb tarbijat teavitada toote minimaalsest kohvi- või sigurikuivaine sisaldusest.

3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu väljatöötamisel on lähtutud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist
1999/4/EÜ kohvi- ja siguriekstraktide kohta (EÜT L 066, 13.03.1999, lk 26–29).
4. Määruse mõjud
Määruse sihtrühm on kohvi- ja siguriekstrakte käitlevad toidukäitlejad.
Määruse kehtestamine ei too kaasa uusi nõudeid ega ülesandeid Veterinaar- ja
Toiduametile ega toidukäitlejatele.
Määruse kehtestamine on tingitud asjaolust, et kohvi- ja siguriekstrakti nõuete
kehtestamise kohustus läks Vabariigi Valitsuselt valdkonna eest vastutavale ministrile
ehk põllumajandusministrile. Põllumajandusminister kehtestab oma määrusega uuesti
seni kehtinud Vabariigi Valitsuse 11. juuli 2000. a määrusega nr 228 sätestatud
nõuded.
Kuna seni Vabariigi Valituse määrusena kehtinud nõuete põllumajandusministri
määrusena kehtestamisel ei tehta sisulisi muudatusi ning tehtavate tehniliste
muudatuste mõju ei ole oluline, siis ei ole vaja koostada Vabariigi Valitsuse
22. detsembri 2011. a määruse nr 180 „Hea õigusloome ja normitehnika eeskiri” § 65
lõike 2 kohast mõjude analüüsi aruannet.
5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse
rakendamise eeldatavad tulud
Määruse rakendamine ei too endaga kaasa täiendavaid tegevusi ega lisakulutusi
riigieelarve vahenditest, samuti ei kaasne sellega uusi tulusid.
6. Määruse jõustumine
Määruse jõustumine on eelnõu kohaselt kavandatud 13. detsembrile 2014. a.
Nimetatud jõustumise kuupäev on sätestatud arvestusega, et määrus jõustuks ühel ajal
toiduseaduse muutmise seadusega.
7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
Määruse eelnõu esitati kooskõlastamiseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile
ning
Sotsiaalministeeriumile.
Majandusja
Kommunikatsiooniministeerium kooskõlastas määruse eelnõu ilma märkusteta.
Sotsiaalministeerium ei kandnud ettenähtud tähtaja jooksul eelnõude kooskõlastamise
infosüsteemi kirja eelnõu heakskiitmise või eelnõuga põhjendatult mittenõustumise
kohta ega taotlenud ka tähtaja pikendamist. Seega on eelnõu Vabariigi Valitsuse
reglemendi § 7 kohaselt loetud eelnimetatud ministeeriumide poolt kooskõlastatuks.
Samuti saadeti eelnõu arvamuse avaldamiseks Eesti Toiduainetööstuse Liidule, Eesti
Kaupmeeste Liidule, Eesti Kaubandus-Tööstuskojale, Eesti PõllumajandusKaubanduskojale, Veterinaar- ja Toiduametile ning Tarbijakaitseametile. Nimetatud

organisatsioonidest esitas ainukesena Veterinaar- ja Toiduamet tehnilise märkuse
seletuskirjas puudu oleva sõna „esitama“ kohta, millega on ka arvestatud.
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