SELETUSKIRI
põllumajandusministri määruse „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete liikide tootenimetuste
loetelu ” eelnõu juurde
1. Sissejuhatus
Määrusega kehtestatakse kalapüügi- ja vesiviljelustoodete liikide tootenimetused teaduskeeles
ja eesti keeles.
Eelnõu ja seletuskirja koostasid Põllumajandusministeeriumi kalamajandusosakonna
turukorralduse ja kaubanduse büroo juhataja Hannes Ulmas (tel 625 6264) ning sama büroo
peaspetsialist Maarja Purik (tel 625 6223). Juriidilise ekspertiisi eelnõule tegi õigusosakonna
peaspetsialist Riina Kurm (tel 625 6520).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõuga sätestatakse nõue, et määruse lisas nimetatud kalapüügi- ja vesiviljelustoodete
märgistusel peab jaemüügi korral olema esitatud käesoleva samas lisas toodud liigi eestikeelne
tootenimetus, samuti teaduslik nimetus. Nimetatud nõuet ei kohaldata kalalaevalt vahetult
tarbijale müüdava väikese tootekoguse suhtes. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr
1379/2013 kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta artikli 35 lõige 1 lubab
Euroopa Liidus turustatavaid kalapüügi- ja vesiviljelustooteid nende päritolust või
turustusviisist olenemata lõpptarbijale või toitlustusettevõttele müügiks pakkuda ainult siis, kui
asjaomasel märgistusel või etiketil esitatakse liigi tootenimetus ja selle teaduslik nimetus,
tootmismeetod (merest või siseveekogust püütud või kasvatatud), püügi- ja tootmispiirkond
(samuti püügil kasutatud püügivahendi liik), esitlusviis (teave selle kohta, kas toode on
sulatatud) ning minimaalne säilivuskuupäev. Nimetatud nõue kehtib nendele kalapüügi- ja
vesiviljelustoodetele, mis on nimetatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr
1379/2013 I lisa punktides a, b, c ja e. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr
1379/2013 artikli 37 lõige 1 kohustab liikmesriike koostama ja avaldama oma territooriumil
heakskiidetud tootenimetuste loetelu koos nende teaduslike nimetustega. Loetelus esitatud
liikide teaduslikud nimetused peavad vastama FishBase teabesüsteemile või ÜRO Toidu- ja
Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) ASFIS andmebaasile. Nimetatud nõue ei kehti
kalapüügitoote väikese tootekoguse kohta, mida kalur otse kalalaevalt tarbijale müüb. Selleks
on kalalaevalt vahetult tarbijale müüdav tootekogus, mille väärtus ei ületa 50 eurot päevas.
Euroopa nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrolllisüsteem
ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, artikli 58 punkt 8 sätestab, et iga
liikmesriik võib vabastada samas artiklis sätestatud nõuetest vahetult kalalaevalt tarbijale
müüdavad väikesed tootekogused tingimusel, et nende ostuväärtus ei ületa 50 eurot päevas.
Määruse lisaga kehtestatakse kalapüügi- ja vesiviljelustoodete liikide teaduslik nimetus,
eestikeelne nimetus ja vajaduse korral mõni muu kohalikult või piirkondlikult vastuvõetud või
lubatud nimetus.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu väljatöötamisel on arvestatud nõukogu määruses (EÜ) nr 1224/2009 ning Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1379/2013 sätestatud nõudeid ning eelnõu on
nimetatud määrustega kooskõlas.
4. Määruse mõjud

Määruse kehtestamise korral peab kalapüügi- ja vesiviljelustoodete jaemüüja lõpptarbijale
müüdava toote märgistusel või etiketil esitama määruses toodud kalapüügi- ja vesiviljelustoote
liigi tootenimetuse. Nimetatud nõue tuleneb otsekohalduvast Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määrusest (EL) nr 1379/2013, mis lubab turustusmeetodist olenemata kalapüügi- ja
vesiviljelustooteid lõpptarbijale jaemüügiks pakkuda ainult siis, kui asjaomasel märgistusel või
etiketil esitatakse liigi tootenimetus, tootmismeetod (merest või siseveekogust püütud või
kasvatatud), püügi- või tootmispiirkond, püügivahend, esitlusviis (teave toote külmutamise ja
sulatamise kohta) ning minimaalne säilivusaeg („parim enne…“). Eelloetletud nõuded ei kehti
kalapüügitoote väikese tootekoguse kohta, mida kalur otse kalalaevalt tarbijale müüb. Määruse
kehtestamise korral määratakse kindlaks kalapüügitoote väikesed tootekogused, mille puhul ei
pea kalapüügitoodete tootja esitama toote märgistusel, pakendil või kaubaga kaasas oleval
äridokumendil teavet tootenimetuse, tootmismeetodi, püügipiirkonna, püügivahendi, esitlusviisi
ja minimaalse säilivusaja kohta.
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
Eelnõu esitatakse kooskõlastamiseks
Kommunikatsiooniministeeriumile.
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