SELETUSKIRI
Maaeluministri määruse „Turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa
Komisjonile turuinfo edastamise täpsemad nõuded ja kord ning turuinfo esitamise
kohustuse täitmise ja esitatud andmete õigsuse üle järelevalve teostamise kord” eelnõu
juurde

1. Sissejuhatus
Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 36
lõike 2 punkti 1, § 36 lõike 6, § 37 lõike 3 ja § 105 lõike 6 ning Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine
turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72,
(EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671–
854), artikli 151 ning komisjoni määruse (EL) nr 479/2010, millega kehtestatakse nõukogu
määruse (EÜ) nr 1234/2007 rakenduseeskirjad seoses liikmesriikide ja komisjoni vahelise
teabevahetusega piima- ja piimatootesektoris (ELT L 135, 02.06.2010, lk 26–35), artikli 1a
lõike 2 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 1249/2008, milles sätestatakse ühenduse looma-, seaja lambarümpade klassifitseerimisskaalade ning kõnealuste klassifitseerimisskaalade
kohastest hindadest teatamise üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 337, 16.12.2008, lk 3–
30), artikli 15 lõike 1 ja artikli 25 lõike 2 alusel.
Eelnõu ja seletuskirja on ette valmistanud Põllumajandusministeeriumi kaubanduse ja
põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna turu arendamise büroo juhataja Aleksander
Vukkert (telefon 625 6288, e-post aleksander.vukkert@agri.ee), põllumajandusturu
korraldamise osakonna loomakasvatussaaduste büroo juhataja Liina Jürgenson (telefon 625
6270, e-post liina.jyrgenson@agri.ee) ning lehmatoorpiima reguleerivas osas sama osakonna
ja büroo peaspetsialist Kalev Karisalu (telefon 625 6517, e-post kalev.karisalu@agri.ee).
Juriidilise ekspertiisi on eelnõule teinud õigusosakonna peaspetsialist Margit Rum (telefon
625 6176, e-post margit.rum@agri.ee) ja keeleliselt on eelnõu toimetanud sama osakonna
peaspetsialist Leeni Kohal (625 6165; leeni.kohal@agri.ee).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõus käsitatakse turuinfona seda teavet, mida Euroopa Komisjon võib liikmesriigilt nõuda
tulenevalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artiklitest 151 ja 223.
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika turukorraldusmeetmete rakendamine eeldab
turuolukorra pidevat jälgimist. Otsuseid erinevate meetmete rakendamise kohta tehakse
põhiliselt liikmesriikides kogutava turuinfo põhjal. Sekkumiskokkuostu, eraladustamise ja
eksporditoetuste rakendamine ning selle ulatus sõltuvad otseselt sellest, milline on
turuolukord teatud sektoris. Selleks, et hinnata turukorraldusmeetmete rakendamise vajadust,
on liikmesriigid kohustatud koguma teavet põllumajandustoodete koguste ja hindade kohta
ning
edastama
teabe
ettenähtud
tähtajal
Euroopa
Komisjonile.
Erinevate
põllumajandustoodete puhul on teabe kogumise sagedus, maht ja esitamise nõuded erinevad.
Euroopa Komisjon võtab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artikli
223 lõike 2 alusel vastu vajalikud delegeeritud õigusaktid ning rakendusaktid, mis
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reguleerivad turuinfo kogumise ja töötlemisega seotud nõudeid (näiteks esitatava teabe laad ja
liik, töödeldavate andmete kategooriad, teabe avaldamise tingimused, teavituse meetodid ja
eeskirjad esitatava teabe kohta). Ajani, kuni Euroopa Komisjon ei ole Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 223 lõike 2 alusel vajalikke delegeeritud
õigusakte või rakendusakte vastu võtnud, kogutakse ja töödeldakse turuinfot kehtivate
Euroopa Liidu õigusaktide kohaselt. Näiteks piima ja piimatoodete sektori turuolukorra kohta
edastatava teabe sisu ja teabe esitamise sagedust reguleerib komisjoni määrus (EÜ) nr
479/2010, veise-, sea- ja lambaliha puhul komisjoni määrus (EÜ) nr 1249/2008 ning linnuliha
ja -munade puhul komisjoni määrus (EÜ) nr 564/2003.
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika niinimetatud tervisekontrolli ühe otsusena ei
pikendatud 2008. aastal enam piima tootmiskvootide rakendamist pärast 31. märtsi 2015.
Tootmiskvoodisüsteemi raames piima kokkuostjatelt regulaarselt laekunud täpsed andmed
tarnitud lehmatoorpiima koguste kohta on aga andnud vajalikku teavet piima ja
piimatooteturu hetkeseisu ja arengu hindamiseks. Olukorras, kus nüüd ühelt poolt
tootmiskvoodi kadumise tõttu muutub üldine turukeskkond eeldatavalt ebastabiilsemaks ja
ettearvamatumaks ning teiselt poolt analüüsimise aluseks olev andmete hulk hoopis kahaneb,
otsustati 2012. aastal jõustunud niinimetatud piimapaketi ühe muudatusena sätestada pärast
tootmiskvoodisüsteemi kadumist lehmatoorpiima kokkuostjatele igakuine lehmatoorpiima
koguste teavitamise kohustus. Sama säte võeti üle ka 1. jaanuaril 2014. aastal jõustunud
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusesse (EL) nr 1308/2013. Teavitamise täpsemad
asjaolud (ainult lehmatoorpiima koguse teavitamine, lehmatoorpiima üldkogus
kilogrammides, teabe Euroopa Komisjonile edastamise tähtaeg iga kalendrikuu 25.
kuupäevaks jm) kehtestati oktoobris 2014. aastal komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr
1097/2014, tehes asjakohased muudatused komisjoni määrusesse (EL) nr 479/2010.
Käesolevas eelnõus omakorda täpsustatakse lehmatoorpiima koguste kohta andmete
kogumist, töötlemist ja Euroopa Komisjonile edastamist Eestis.
Turuinfo kogumist reguleerivad küll mitmed Euroopa Liidu õigusaktid, kuid iga liikmesriik
peab välja töötama konkreetsema rakendussüsteemi ehk turuinfo esitamise, kogumise,
töötlemise ja Euroopa Komisjonile edastamise täpsemad nõuded ja korra ning turuinfo
järelevalve korra. Varem reguleeris nimetatud korda põllumajandusministri 22. detsembri
2009. a määrus nr 132 „Turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa Komisjonile
edastamise täpsemad nõuded ja kord ning turuinfo järelevalve”.
Eelnõu §-s 1 sätestatakse määruse reguleerimisala. Määrusega kehtestatakse ühise
põllumajanduspoliitika abinõude rakendamiseks Euroopa Komisjonile komisjoni määruses
(EÜ) nr 1288/2011, komisjoni määruses (EÜ) nr 479/2010, komisjoni määruses (EÜ) nr
1272/2009, komisjoni määruses (EÜ) nr 1249/2008 ja komisjoni määruses (EÜ) nr 564/2003
sätestatud põllumajandustoodete koguste ja hindade kohta esitatavate andmete (edaspidi
turuinfo) esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa Komisjonile turuinfo edastamise
täpsemad nõuded ja kord ning turuinfo esitamise kohustuse täitmise ja esitatud andmete
õigsuse üle järelevalve teostamise kord.
Kuna Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 1308/2013 artikkel 1 käsitleb
põllumajandustooteid, sealhulgas piima ja piimatooteid üldiselt ning komisjoni määrus
479/2010 sätestab täpsemalt piima ja piimatooted, mille koguseid ning hindu kogutakse, on
eelnõus välja toodud üksnes eelnimetatud komisjoni määrus.
Eelnõu §-s 2 sätestatakse turuinfo koguja ja töötleja. Lõikes 1 sätestatakse, et turuinfo koguja
ja töötleja (edaspidi infokoguja) on komisjoni määruses (EÜ) nr 1288/2011, komisjoni
määruses (EÜ) nr 479/2010, komisjoni määruses (EÜ) nr 1272/2009, komisjoni määruses
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(EÜ) nr 1249/2008 ja komisjoni määruses (EÜ) nr 564/2003 sätestatud põllumajandustoodete
koguste ja hindade puhul Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse §
36 lõike 2 alusel määratud Põllumajandusministeeriumi valitsemisala riigiasutus või valitud
juriidiline isik, kellega on sõlmitud halduskoostöö seaduses sätestatud korras haldusleping,
või Statistikaamet. Hetkel on selleks valitud AS Emor, kellega on sõlmitud leping 12. juulil
2010. a.
Lõike 2 kohaselt on infokoguja komisjoni määruses (EL) nr 479/2010 sätestatud
lehmatoorpiima puhul ja sama määruse artikli 1a lõikes 2 sätestatud pädevaks riiklikuks
asutuseks Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi PRIA).
Eelnõu §-s 3 sätestatakse turuinfo kogumine, esitamine ja töötlemine. Lõikes 1 sätestatakse,
et § 2 lõikes 1 nimetatud põllumajandustoodete turuinfot kogutakse, esitatakse ja töödeldakse
Euroopa Liidu asjakohastes määrustes sätestatud korras.
Lõike 2 kohaselt moodustab infokoguja turuinfo kogumiseks esindusliku valimi, töötab välja
lõikes 1 nimetatud turuinfo saamiseks vajaliku vormi ja teavitab valimisse kuuluvaid
ettevõtjaid (edaspidi andmeesitajad) turuinfo esitamise vajadusest ja korrast. Esindusliku
valimi tingimused tulenevad kas otseselt asjakohastest Euroopa Komisjoni delegeeritud
õigusaktidest või rakendusaktidest või on neis sätestatud nõuded turuinfo esitajate valiku
kohta (näiteks nõue esitada teavet turul kaubeldavate tüüpiliste toodete ja koguste kohta).
Turuinfot koguval ja töötleval isikul peab olema vajalik pädevus, et tagada esindusliku valimi
koostamine, selle alusel vajalike andmete kogumine ja töötlemine. Ta peab jälgima turul
toimuvat, suhtlema ettevõtjatega ja turuolukorra muutudes (ettevõtte tegevuse lõpetamine,
ettevõtete ühinemine, uute ettevõtete tekkimine) olema võimeline kohandama valimit
vastavalt muutunud olukorrale. Valimisse kuuluvate isikute kohustus andmeid esitada tuleneb
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artiklist 223. Turuinfo esitamata
jätmise eest võib ettevõtjat ELÜPS-i § 116 kohaselt karistada rahatrahviga.
Lõikes 3 sätestatakse, et turuinfo kogumiseks esindusliku valimi koostamisel arvestab
infokoguja järgmist: 1) toiduainete tootmise tegevusalal tegutsevate ettevõtjate vahelise
tellimustööna valmistatud toote puhul on andmeesitajaks tellimustöö tellija; 2) hulgi- või
jaekaubanduse tegevusalal tegutseva ettevõtja tellimusel valmistatud ja tema kaubamärgi all
müüdava toote puhul on andmeesitajaks tellimustöö täitja. Lähtutakse asjaolust, et
toiduainetööstuste vahelise tellimustöö kasutamine on muutunud järjest tavapärasemaks.
Näiteks võib üks piimatööstus (tellimustöö tellija) lasta teisel piimatööstusel (tellimustöö
täitja) valmistada oma nime all (tellija nime all) teatud piimatooteid, mille valmistamiseks tal
endal sobivad tootmisseadmed puuduvad. Selline tööjaotus aitab optimeerida kulusid ja
olemasolevaid töötlemisvõimusi tõhusamalt kasutada. Andmete topeltkajastamise vältimiseks
sätestatakse, et tööstustevahelise tellimustööna valmistatud toodete kohta esitab turuinfo
tellimustöö tellija. Samuti on Eestis järjest enam selliseid toidutooteid, mis on tehtud
jaekaubanduse tellimusel ja mida turustatakse jaekaupluste kaubamärkide all. Selliste toodete
kohta esitavad turuinfot neid tootnud toiduainetööstused.
Lõike 4 kohaselt esitatakse lõikes 2 nimetatud vormil lõikes 1 nimetatud turuinfo saamiseks
Euroopa Liidu asjakohaste õigusaktide kohaselt järgmised andmed: 1) turuinfo esitamise
tähtpäev; 2) andmed kogutava turuinfo kohta; 3) andmeesitaja kontaktandmed; 4) ajavahemik,
mille kohta andmed on esitatud. Vormil esitatava teabe maht ja sisu peab tulenema selgelt
turuinfo kogumise ja töötlemise vajadusest.
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Lõikes 5 sätestatakse, et andmeesitaja esitab lõikes 2 nimetatud vormil turuinfo infokogujale
elektrooniliselt, mis võimaldab kiiret ja paindlikku tegutsemist ning esitamist. Turuinfo
esitamise viis peab võimaldama tuvastada andmete esitajat, millest tulenevalt ei ole sätestatud
näiteks võimalust edastada andmeid telefoni teel või faksiga. Elektrooniliselt on võimalik
andmeid edastada e-postiga digitaalselt allkirjastatuna või infokoguja loodud turvalise
veebipõhise keskkonna kaudu, kus andmeesitaja tuvastamiseks võib kasutada erinevaid viise.
Kui infokoguja kasutab elektroonilisel andmekogumisel enda väljatöötatud tehnilisi
lahendusi, siis lasub tal kohustus tagada nende toimimine ja andmeesitaja juhendamine.
Lõike 6 kohaselt esitab andmeesitaja infokogujale andmed tasuta ja hiljemalt selleks
ettenähtud tähtpäeval.
Eelnõu §-s 4 sätestatakse lehmatoorpiima turuinfo kogumine, esitamine ja töötlemine . Lõike
1 kohaselt kogutakse, esitatakse ja töödeldakse lehmatoorpiima turuinfot komisjoni määruses
(EÜ) nr 479/2010 sätestatud korras.
Lõikes 2 sätestatakse, et PRIA töötab lõikes 1 nimetatud turuinfo saamiseks välja vajaliku
vormi ning teavitab esmaostjaid turuinfo esitamise vajadusest ja korrast.
Lõike 3 kohaselt on lehmatoorpiima puhul andmeesitajaks iga lehmatoorpiima esmaostja
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 151 tähenduses.
Lõikes 4 sätestatakse, et esmaostja esitab lõikes 2 nimetatud vormil lehmatoorpiima kohta iga
kalendrikuu 15. kuupäevaks andmete esitamise kalendrikuule vahetult eelnenud kalendrikuu
kohta järgmised andmed: 1) selle kalendrikuu nimetus, mille kohta andmed esitatakse; 2)
esmaostjale tarnitud lehmatoorpiima üldkogus täiskilogrammides; 3) esmaostjale tarnitud
lehmatoorpiima kaalutud keskmine tegelik rasvasisaldus protsentides, mis on ümardatud teise
komakohani. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 151 kohaselt
peab lehmatoorpiima turuinfot esitama iga esmaostja – ettevõtja või ettevõtjate rühm –, kes
ostab piimatootjalt lehmatoorpiima, et: a) seda koguda, pakendada, ladustada, jahutada või
töödelda, sealhulgas lepingu alusel; b) müüa seda ühele või mitmele piima või muid
piimatooteid ümbertöötavale või töötlevale ettevõtjale. Lisaks peab PRIA-le lehmatoorpiima
koguste kohta andmeid esitav esmaostja olema komisjoni määruse (EL) nr 479/2010 artikli 1a
kohaselt Eesti territooriumil asutatud. Esmaostja esitab PRIA-le igal kalendrikuul andmed
talle põllumajandustootjate poolt tarnitud lehmatoorpiima koguste kohta tervikuna, mitte
põllumajandustootjate kaupa, nagu piima tootmiskvoodi täitmise kohta andmete esitamise
korral. Lehmatoorpiima koguse andmetega koos esitab esmaostja PRIA-le ka andmed selle
koguse tegeliku rasvasisalduse kohta, mis arvestatakse põllumajandustootjate tarnitud
lehmatoorpiima koguste rasvasisalduste kaalutud keskmisena. Lehmatoorpiima kogus
arvestatakse täiskilogrammides ja tegelik rasvasisaldus protsentides ümardatakse teise
komakohani. Turuinfo PRIA-le esitamise tähtpäev on kalendrikuu 15. kuupäev ja turuinfo
esitatakse andmete esitamise kalendrikuule vahetult eelnenud kalendrikuu kohta, mis
arvestades Eesti üldkoguse Euroopa Komisjonile edastamise tähtpäeva (kalendrikuu 25. päev)
jätab PRIA-le piisavalt aega turuinfo kogumiseks ja töötlemiseks. Võrdluseks – piima
tootmiskvoodi rakendamise korral pidid esmaostjad PRIA-le iga lõppenud kalendrikuu kohta
esitama andmed tarnitud lehmatoorpiima koguse kohta (põllumajandustootjate kaupa) alates
selle viimasest päevast kümne päeva jooksul.
Lõike 5 kohaselt esitab esmaostja lõikes 2 nimetatud vormil turuinfo PRIA-le elektrooniliselt.
Elektrooniliselt esitatavale turuinfole lisatakse digitaalallkiri või esitatakse turuinfo muul
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turvalisel viisil, mis võimaldab tuvastada andmeesitaja. Turuinfo esitamise viis peab
võimaldama tuvastada andmete esitajat, millest tulenevalt ei ole sätestatud näiteks võimalust
esitada andmeid telefoni teel või faksiga. Elektrooniliselt on võimalik andmeid edastada epostiga digitaalselt allkirjastatuna või infokoguja loodud turvalise veebipõhise keskkonna
kaudu, kus andmeesitaja tuvastamiseks võib kasutada erinevaid viise. Kui info kasutab
elektroonilisel andmekogumisel enda väljatöötatud tehnilisi lahendusi, siis lasub tal kohustus
tagada nende toimimine ja andmeesitajate juhendamine.
Lõikes 6 sätestatakse, et andmeesitaja esitab PRIA-le andmed tasuta ja hiljemalt selleks
ettenähtud tähtpäeval.
Eelnõu §-s 5 sätestatakse muudatustest teavitamine. Põllumajandusministeerium teavitab
infokogujat ja PRIA-t ning infokoguja ja PRIA teavitavad andmeesitajat turuinfo kogumise
kohta tehtud muudatusest viivitamata. Kuna turuinfo kogumise aluseks olevad õigusaktid või
muud protseduurilised asjaolud võivad muutuda, siis tuleb asjaosalistel teineteist esimesel
võimalusel teavitada.
Eelnõu §-s 6 sätestatakse turuinfo edastamine. Turuinfo edastatakse Euroopa Komisjonile
Euroopa Liidu asjakohastes määrustes ettenähtud tähtaegadel. Infokoguja ja PRIA tagavad, et
turuinfo oleks kogutud piisava ajavaruga, et jõuaks vajalikke andmeid töödelda. Paragrahvi 4
lõike 4 alusel saadud lehmatoorpiima üldkoguse ja tegeliku rasvasisalduse andmed komisjoni
määruse (EL) nr 479/2010 artikli 1a lõikes 1 nimetatud tähtpäevaks edastab PRIA Euroopa
Komisjonile. PRIA oli ka piima tootmiskvoodi rakendamisel piima kokkuostjatele tarnitud
koguste kohta infokoguja, töötleja ja Euroopa Komisjonile edastaja.
Eelnõu §-s 7 sätestatakse andmete kaitse turuinfo kogumisel, töötlemisel ja edastamisel.
Infokoguja ja PRIA peavad igas turuinfo käitlemise etapis (turuinfo kogumisel, töötlemisel ja
edastamisel) tagama turuinfo ja turuinfo esitajate andmete kaitse. Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 224 lõike 2 kohaselt muudetakse isikuandmed
anonüümseks ja neid töödeldakse üksnes koondatud kujul.
Eelnõu §-s 8 sätestatakse, et andmeesitaja juures teostab veise-, sea- ja lambaliha turuinfo üle
järelevalvet Veterinaar- ja Toiduamet. Kohustus turuinfo üle järelevalvet teostada tuleneb
komisjoni määrusest (EÜ) nr 1249/2008, milles sätestatakse ühenduse looma-, sea- ja
lambarümpade klassifitseerimisskaalade ning kõnealuse klassifitseerimisskaalade kohastest
hindadest teatamise üksikasjalikud rakenduseeskirjad. Esitatava veise-, sea- ja lambaliha
turuinfo esitamise kohustuse täitmise ja esitatud andmete õigsuse üle teostab andmeesitaja
juures järelevalvet Veterinaar- ja Toiduamet komisjoni määruse (EÜ) nr 1249/2008 artikli 11
lõikes 4, artikli 24 lõikes 4 ja artikli 32 lõikes 1 sätestatud sagedusega ja korras. Kui turuinfot
koguda ei ole võimalik (näiteks lambaliha puhul väikese tapamahu tõttu), siis andmeesitaja
juures järelevalvet ei teostata.
Eelnõu §-s 9 esitatakse määruse rakendussätted. Lõikes 1 sätestatakse, et kuni 2015. aasta 31.
augustini on § 2 lõikes 1 nimetatud infokogujaks enne 2015. aasta 1. maid kehtinud alusel ja
korras valitud juriidiline isik, kellega on sõlmitud asjakohane leping. 12. juulil 2010. aastal
sõlmis Põllumajandusministeerium lepingu AS-iga Emor, mille alusel kohustus AS Emor
osutama lepinguga kokkulepitud tingimustel ja korras põllumajanduse kohta turu- ja
hinnainfo kogumise, töötlemise, analüüsimise ja levitamise teenust. Lepingu esemeks oli ka
Euroopa Komisjoni jaoks hinnainfo kogumine. Lepingu aluseks oli põllumajandusministri 22.
detsembri 2009. a määrus nr 132 „Turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa
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Komisjonile edastamise täpsemad nõuded ja kord ning turuinfo järelevalve”. Kuna nimetatud
leping kehtib kuni 31. augustini 2015, siis osutab kuni lepingu lõppemiseni infokoguja teenust
AS Emor. Kuna turuinfo kogumise kohta tehtud muudatustest teavitab ka kehtiva korra
kohaselt Põllumajandusministeerium infokogujat ja infokoguja omakorda andmeesitajat
jooksvalt, siis on meie vormid kui kogutavad andmed pidevalt ajakohased ja nende osas ei ole
määruse rakendamise erisust kehtestada vaja.
Lõike 2 kohaselt tunnistatakse kehtetuks põllumajandusministri 22. detsembri 2009. a määrus
nr 132 „Turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa Komisjonile edastamise
täpsemad nõuded ja kord ning turuinfo järelevalve”. Lõikes 3 sätestatakse määruse
jõustumine, mille kohaselt jõustub määrus 1. mail 2015. aastal.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1308/2013, millega
kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks
nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr
1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671–854), komisjoni määrusega (EL) nr 479/2010,
millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 rakenduseeskirjad seoses
liikmesriikide ja komisjoni vahelise teabevahetusega piima- ja piimatootesektoris (ELT L
135, 02.06.2010, lk 26–35), ning komisjoni määrusega (EÜ) nr 1249/2008, milles sätestatakse
ühenduse looma-, sea- ja lambarümpade klassifitseerimisskaalade ning kõnealuste
klassifitseerimisskaalade kohastest hindadest teatamise üksikasjalikud rakenduseeskirjad
(ELT L 337, 16.12.2008, lk 3–30).
4. Määruse mõjud
Määrus aitab kaasa Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika turukorraldusabinõude
rakendamisele Eestis.
5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse rakendamise
eeldatavad tulud
Määruse rakendamiseks vajalikud vahendid on ette nähtud
eelarves.

Põllumajandusministeeriumi

6. Määruse jõustumine
Määruse jõustumine on kavandatud 1. mail 2015. aastal tulenevalt komisjoni määrusest
479/2010, mille artikli 1a lõike 1 kohaselt teatavad liikmesriigid alates 1. maist 2015
komisjonile hiljemalt iga kuu 25. kuupäevaks lehmatoorpiima üldkoguse, mis on eelmise kuu
jooksul tarnitud nende territooriumil asutatud esmaostjatele.
7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
Piimapaketi sisu, sealhulgas kokkuostjale tarnitud lehmatoorpiima koguste teavitamise
kohustust pärast piima tootmiskvoodi lõppemist, tutvustati Piimafoorumi ettekandes 29.
novembril 2011. aastal ning üksikasjalikumalt arutati sektori esindajatega põllumajanduse ja
maaelu arengu nõukogus 12. märtsil 2012. aastal.
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Eelnõu esitati õigusaktide eelnõude infosüsteemi EIS kaudu kooskõlastamiseks Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumile ning Rahandusministeeriumile ja arvamuse avaldamiseks
PRIA-le. Kuna Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Rahandusministeerium ei
ole Vabariigi Valitsuse 13. jaanuari 2011. a määruse nr 10 „Vabariigi Valitsuse reglement” §
7 lõike 4 kohaselt ettenähtud tähtajaks eelnõu kooskõlastanud ega jätnud seda põhjendatult
kooskõlastamata, loetakse eelnõu nimetatud määruse § 7 lõike 4 kohaselt kooskõlastatuks.

(allkirjastatud digitaalselt)
Ants Noot
Kantsler
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