
 
 
 
 
 
 

SELETUSKIRI 
maaeluministri määruse „Põllumajandusministri 12. juuni 2014. a määruse nr 31 „Nende 
tegevusalade ja käitlemisel kasutatavate ainete täpsustatud loetelu, mille puhul peab sööda 
käitleja esitama majandustegevusteate või mille puhul peab sööda käitlejal olema 
tegevusluba” muutmine” eelnõu juurde 
 
1. Sissejuhatus 
 
1.1. Sisukokkuvõte 
 
Maaeluministri määruse „Põllumajandusministri 12. juuni 2014. a määruse nr 31 „Nende 
tegevusalade ja käitlemisel kasutatavate ainete täpsustatud loetelu, mille puhul peab sööda 
käitleja esitama majandustegevusteate või mille puhul peab sööda käitlejal olema tegevusluba” 
muutmine” eelnõu (edaspidi eelnõu) on välja töötatud söödaseaduse § 18 lõike 2 ja § 19 lõike 3 
alusel.  
 
Eelnõu väljatöötamine on peamiselt tingitud vajadusest viia põllumajandusministri 12. juuni 
2014. a määrus nr 31 „Nende tegevusalade ja käitlemisel kasutatavate ainete täpsustatud loetelu, 
mille puhul peab sööda käitleja esitama majandustegevusteate või mille puhul peab sööda 
käitlejal olema tegevusluba” (edaspidi põllumajandusministri määrus nr 31) paremini kooskõlla 
määrusega EÜ) nr 183/20051 (edaspidi söödahügieeni määrus), võttes arvesse Euroopa 
Komisjoni koostatud juhenddokumenti2 määruse (EÜ) nr 183/2005 teatavate sätete 
rakendamiseks (edaspidi komisjoni juhenddokument). Komisjoni juhenddokumendi eesmärgiks 
on aidata Euroopa Liidu (edaspidi EL) liikmesriikidel söödahügieeni määruses sätestatut 
paremini mõista ning seda nõuetekohaselt ja ühetaoliselt kohaldada. Kõnealuses dokumendis 
esitatud selgitustes keskendutakse peamiselt söödahügieeni määruse sätetele, mis on seotud 
käitleja teatamis- või loakohustusega.  
 
Arvestades eespool kirjeldatut, tuleb põllumajandusministri määrust nr 31 muuta, täiendades või 
täpsustades nende tegevusalade ja käitlemisel kasutatavate ainete loetelu, mille puhul peab sööda 
käitleja esitama majandustegevusteate või mille puhul peab sööda käitlejal olema tegevusluba. 
Näiteks loobutakse muudatusega söödakäitleja kohustusest omada tegevusluba teenuse 
osutamiseks teatavate söödalisandite ja eelsegude veo või ladustamise puhul ning eraldi 
tegevusaladena sätestatakse tegevused, mis on seotud tehistingimustel kasvatatud putukate 
töötlemisega söödaks ja taimset päritolu esmatoodete ladustamisega. Lisaks eelnevale 
täpsustatakse ka mõnede kehtivate tegevusalade nimetusi ja lisatakse uued tegevusalad, et 
ajakohastada nimetustes kasutatavad terminid või lahendada praktikas ilmnenud probleemid. 
 
Põllumajandusministri määruses nr 31 tehtavad muudatused ei mõjuta oluliselt sööda käitlejate 
ning Veterinaar- ja Toiduameti praegust tegevust, sest mitmed eelnõuga kavandatavad 
muudatused on pigem vormilised. Sisulise muudatusena võib nimetada sööda käitleja teatamis- 
või loakohustust, kui tema ettevõttes toodetakse oma ettevõtte tarbeks eelsegu, mis sisaldab 
teatavaid söödalisandeid. 
 

 
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 183/2005, millega kehtestatakse söödahügieeni nõuded (ELT L 
035, 08.02.20035 lk 1–22). 
2 Komisjoni teatis (2019/C 225/01) - Juhenddokument määruse (EÜ) nr 183/2005 (millega kehtestatakse 
söödahügieeni nõuded) teatavate sätete rakendamiseks (ELT C 225, 05.07.2019, lk 1−28). 
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Määruses tehtavate muudatuste eesmärgiks on tagada jälgitavuse ja tarbijakaitse kõrge tase kogu 
söödaahelas ning vähendada saastunud toodete toiduahelasse sattumise ohtu. 
 
1.2. Eelnõu ettevalmistaja 
 
Eelnõu on ette valmistanud Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu keemilise ja 
bioloogilise ohutuse büroo peaspetsialist Eda Ernes (625 6126; eda.ernes@agri.ee). Juriidilise 
ekspertiisi eelnõule tegi sama ministeeriumi õigusosakonna nõunik Diana Rammul (625 6259; 
diana.rammul@agri.ee) ja eelnõu toimetas keeleliselt sama osakonna peaspetsialist Leeni Kohal 
(625 6165; leeni.kohal@agri.ee). 
 
1.3. Märkused 
 
Eelnõu ei ole seotud ühegi menetluses oleva eelnõuga. 
 
Eelnõu on osaliselt seotud EL-i õiguse rakendamisega. 
 
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs 
 
Eelnõu koosneb kahest paragrahvist, millest esimesega muudetakse põllumajandusministri 
määrust nr 31 ja teisega sätestatakse määruse jõustumisaeg. 
 
Eelnõuga kavandatu kohaselt asendatakse põllumajandusministri määruse nr 31 lisade 1 ja 2 
tabelites läbivalt termin ,,import” terminiga ,,liiduvälisest riigist Eestisse toimetamine”. 
Muudatusega viiakse põllumajandusministri määruses nr 31 kasutatav terminoloogia kooskõlla 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2017/6253 kasutatava terminoloogiaga. 
Nimetatud EL-i määruse artikli 3 punkti 40 kohaselt loetakse sööda liiduvälisest riigist Eestisse 
toimetamiseks sööda toomine Eestisse mõnest väljaspool EL-i tolliterritooriumi asuvast riigist 
või asuvalt territooriumilt. 
 
Eelnõu § 1 punkti 1 kohaselt muudetakse ja kehtestatakse uues sõnastuses määruse lisa 1 „Nende 
tegevusalade ja käitlemisel kasutatavate ainete loetelu, mille puhul peab sööda käitleja esitama 
majandustegevusteate”. Võrreldes kehtiva lisaga on muudetud määruse lisa 1 tabeli osa 1 
„Tegevusala, millega tegelemise korral täidetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 
nr 183/2005 I lisa nõudeid” ning osa 2 „Tegevusala, millega tegelemise korral täidetakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 II lisa nõudeid” sõnastust. 
 
Määruse nr 31 lisa 1 tabeli rea 1.1. sõnastuse kohaselt peab sööda käitleja esitama 
majandustegevusteate, kui tema ettevõttes tegeletakse taimse söödamaterjali tootmise või 
töötlemisega oma ettevõtte tarbeks turustamisotstarbelise loomse toidu saamiseks, taimse 
söödamaterjali lihtsa füüsilise töötlemisega turuleviimiseks, taimse söödamaterjali sileerimisega 
ning taimse söödamaterjali kuivatamisega. Arvestades, et määruse lisa 1 tabeli osas 1 sätestatakse 
tegevusalad, mis on seotud sööda esmatootmise ja sellega seotud tegevustega, ning tuginedes 
komisjoni juhenddokumendile, täpsustatakse lisa 1 tabeli reas 1.1. sätestatud tegevusalade 
nimetusi. Sätete uue sõnastuse kohaselt on kõnealuses reas esitatud tegevusaladeks taimse 
söödamaterjali esmatootmine oma ettevõtte tarbeks turustamisotstarbelise loomse toidu 
saamiseks, taimse söödamaterjali esmatootmine ja selle kuivatamine, välja arvatud 
otsekuumutusega kuivatamine turuleviimiseks, taimse söödamaterjali kuivatamine, välja arvatud 
otsekuumutusega kuivatamine, ning taimse söödamaterjali ladustamine oma ettevõtte tarbeks.  

 
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 
1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 
1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 
2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja 
(EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 
96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus) (ELT L 95, 07.04.2017, lk 1–142). 



 
Komisjoni juhenddokumendi ja söödahügieeni määruse preambuli punkti 8 kohaselt hõlmab 
sööda esmatootmine tooteid, mis on läbinud üksnes lihtsa füüsilise töötluse, nagu näiteks 
puhastamise, pakendamise, ladustamise, kuivatamise või sileerimise. Põllumajandusministri 
määruse nr 31 sõnastuses kasutatud termin „töötlemine“ oli liiga üldine. Sel põhjusel on oluline 
täpsustada, et sööda esmatootmise tasandil on lubatud üksnes taimse söödamaterjali kuivatamine, 
ladustamine ja sileerimine.  
 
Teatavad esmatootmise tasandil tehtavad kuivatustoimingud võivad tuua kaasa uusi söödaga 
seotud ohte. Selliseks toiminguks on näiteks esmatoodete otsekuumutusega kuivatamine, 
kasutades kütust, mis võib põhjustada ohtlikku saastumist näiteks dioksiinidega. Seda toimingut 
ei saa käsitada esmatootmise tasandil tehtava tavapärase toiminguna ega ka esmatootmisega 
seotud toiminguna. Seetõttu täpsustatakse lisa 1 tabeli reas 1.1. sätestatud tegevusalade nimetusi. 
 
Uue tegevusalana sätestatakse taimse söödamaterjali ladustamine oma ettevõtte tarbeks. Uue 
tegevusala lisamise eesmärk on tõhustada sööda, sööda käitlemise ja söötmise ametlikku kontrolli 
ning tagada sööda ohutus. Söödahügieeni määruse I lisas sätestatu kohaselt peab söödakäitleja 
tagama, et tema vastutusel ladustatud esmatooted on kaitstud saastumise ja riknemise eest. 
Praktikas on ilmnenud, et loomade söötmiseks kasutatavat sööta võidakse ladustada loomade 
söötmiskohast väga kaugel ning sageli puudub järelevalveasutusel teave sööda ladustamise 
asukoha ja tingimuste kohta. Samas on söödakätlemisettevõtte riskitaseme hindamiseks oluline 
teada kõikidest tegevusaladest, millega ettevõttes tegeletakse, ning tegevuskohtadest, kus neid 
tegevusi ellu viiakse.  
 
Põllumajandusministri määruse nr 31 lisa 1 tabeli rea 1.2. sõnastuse kohaselt peab sööda käitleja 
esitama majandustegevusteate, kui tema ettevõttes tegeletakse loomse söödamaterjali 
esmatootmisega. Nimetatud tegevusala hõlmab muuhulgas kalade, selgrootute maismaaloomade 
ja vee selgrootute kasvatamist eesmärgiga nendest sööta toota. Kehtiv sõnastus on liiga üldine 
ega võimalda eristada ettevõtteid, kus tegeletakse üksnes putukate kasvatamisega. Kuna 
tehistingimustes kasvatatud putukad võivad olla alternatiiviks mittemäletsejaliste 
põllumajandusloomade söödaks ette nähtud loomsete proteiinide tavapärastele allikatele, on üha 
rohkem käitlejaid huvitatud putukate kasvatamisest. Sööda ohutuse ning tõhusama järelevalve 
tagamiseks täiendatakse lisa 1 tabelit uue reaga 1.3. putukate esmatootmise kohta. 
 
Nii nagu ka muu sööda esmatootmise puhul, loetakse putukate esmatootmiseks nende pidamine, 
kasvatamine ja kokku kogumine. Putukate tapmise ja edasise töötlemise puhul tuleb järgida 
söödahügieeni määruse II lisas sätestatud nõudeid. Lisaks eelnevale tuleb selgrootute 
maismaaloomade, sealhulgas putukate kasvatamisel ja nende edasisel töötlemisel järgida EL-i 
määrustes (EÜ) nr 1069/20094, (EL) nr 142/20115 ja (EL) nr 68/20136 sätestatud nõudeid ning 
nende kasutamisel loomade söödas kohaldatakse EL-i määruses (EÜ) nr 999/20017 kehtestatud 
söötmise piiranguid. 
 
Eespool kirjeldatud põhjusel täiendatakse ka kehtiva määruse lisa 1 tabeli osa 2, sätestades eraldi 
tegevusaladena tehistingimustel kasvatatud putukate töötlemisviisid ja turuleviimine. Arvestades 
riske, mis võivad tekkida kõnealuste putukate veo või ladustamise käigus, on sätestatud eraldi 
tegevusaladena tehistingimustel kasvatatud putukate veoteenus ja ladustamise teenus. 

 
4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks 
ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus 
(EÜ) nr 1774/2002 (ELT L 300, 14.11.2009, lk 1–33). 
5 Komisjoni määrus (EL) nr 142/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 
1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest 
saadud toodete tervise-eeskirjad, ja nõukogu direktiivi 97/78/EÜ seoses teatavate selle direktiivi alusel piiril 
toimuvast veterinaarkontrollist vabastatud proovide ja näidistega (ELT L 54, 26.02.2011, lk 1–254). 
6 Komisjoni määrus (EL) nr 68/2013, söödamaterjalide kataloogi kohta (ELT L 29, 30.01.2013, lk 1–64). 
7 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 999/2001, millega sätestatakse teatavate transmissiivsete 
spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad (EÜT L 147, 31.05.2001, lk 1–40). 



 
Lisa 1 tabelit täiendatakse kahe uue reaga. Ridades 2.12. ja 2.13. sätestatakse tegevusalad, mis on 
seotud söödalisandi või söödalisandist toodetud eelsegu veoteenuse ja ladustamise teenusega. 
Muudatus on seotud eelnõus kavandatava põllumajandusministri määruse nr 31 lisa 2 
muudatusega. 
 
Lisaks eespool kirjeldatule muudetakse eelnõu § 1 punktiga 1 ka põllumajandusministri määruse 
nr 31 lisa 2 „Nende tegevusalade ja käitlemisel kasutatavate ainete täpsustatud loetelu, mille 
puhul peab sööda käitlejal olema tegevusluba”. Võrreldes kehtiva määrusega jäetakse lisast 2 
välja read, milles on sätestatud söödalisandi veoteenus (3.5.), söödalisandi ladustamise teenus 
(3.6.), söödalisandist saadud eelsegu veoteenus (4.5.) ja söödalisandist saadud eelsegu 
ladustamise teenus (4.6.). Uue tegevusalana sätestatakse teatavatest söödalisanditest eelsegu 
tootmine oma ettevõtte tarbeks. Uue tegevusala lisamise eesmärk on tõhustada sööda, sööda 
käitlemise ja söötmise ametlikku kontrolli ning tagada sööda ohutus. 
 
Arvestades, et söödalisandist ja eelsegust tuleneda võivad riskid maandatakse juba nende 
tootmise käigus, puudub vajadus tegevusloa kohustuseks sööda käitlejale, kelle ettevõttes 
osutatakse söödalisandi või eelsegu veo või ladustamise teenust. Kõnealuste tegevusaladega 
tegelemiseks tuleb sööda käitlejal edaspidi esitada majandustegevusteade. 
 
Söödahügieeni määruse artikli 10 lõikes 1 sätestatud loakohustus puudutab sööda käitlejaid, kelle 
ettevõttes tegeletakse määrusega (EÜ) nr 1831/20038 hõlmatud ja söödahügieeni määruse IV lisa 
1. peatükis osutatud söödalisandite tootmisega ja turuleviimisega ning söödahügieeni määruse IV 
lisa 2. peatükis osutatud söödalisanditega valmistatud eelsegude tootmisega ja turuleviimisega. 
Komisjoni juhenddokumendis antud selgituse kohaselt esineb kolm erinevat olukorda: 

- sööda käitleja toodab ja viib turule söödalisandeid või eelsegusid; 
- sööda käitleja viib turule söödalisandeid või eelsegusid; 
- sööda käitleja toodab söödalisandeid või eelsegusid. 

 
Viimane juhtum on asjakohane ainult siis, kui söödalisandi või eelsegu tootja täidab teise 
söödakäitleja tellimust või tootja kasutab oma ettevõttes toodetud söödalisandit või eelsegu ainult 
oma ettevõttes, et sellest näiteks segasööta toota. Seega peab sööda käitlejal olema tegevusluba, 
kui tema ettevõttes toodetakse oma ettevõtte tarbeks eelsegu, mis sisaldab söödahügieeni määruse 
IV lisa 2. peatükis nimetatud lisandeid (näiteks A- ja D-vitamiin, vase- või seleeniühendid) ning 
eespool nimetamata lisanditest eelsegu tootmise puhul tuleb sööda käitlejal esitada 
majandustegevusteade.  
 
Eelnõu § 1 punkti 2 kohaselt täiendatakse määrust uue §-ga 11. Tegemist on rakendussättega, 
mille kohaselt ettevõtjal, kellel on tegevusluba sööda käitlemiseks ettevõttes, mille puhul alates 
1. septembrist 2020. a on tegevusloakohustuse asemel teatamiskohustus, loetakse 
teatamiskohustus täidetuks. See säte puudutab sööda käitlejat, kelle ettevõttes osutatakse 
söödalisandi või eelsegu veo või ladustamise teenust. 
 
Eelnõu §-s 2 esitatakse määruse jõustumissäte. Määruse jõustumine on kavandatud 2020. aasta 
1. septembril. Jõustumise tähtpäev on seotud eelnõuga tehtava muudatusega teatavate sööda 
käitlejate teatamis- või loakohustuse muutumise osas. Jõustumisnormi kavandamisel on 
arvestatud ajaga, mis on vajalik käitlejate teavitamiseks ja järelevalveasutuse töö 
ümberkorraldamiseks. 
 
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele 
 

 
8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta 
(ELT L 268, 18.10.2003, lk 29–43). 



Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega. Eelnõu ettevalmistamisel on arvestatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrustega (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 1831/2003, (EÜ) nr 183/2005, (EÜ) 
nr 1069/2009 ja (EL) 2017/625 ning komisjoni määrustega (EL) nr 142/2011 ja (EL) nr 68/2013. 
 
4. Määruse mõjud 
 
Sööda käitlemine hõlmab erinevaid tegevusi, mille puhul on oluline täita söödaalaste õigusaktida 
asjaomaseid nõudeid, et tagada kvaliteetse ning loomade ja inimeste tervisele ohutu sööda 
tootmine. Söödahügieeni määrusest tuleneva teatamis- ja loakohustuse eesmärk on tagada 
jälgitavus sööda tootjast lõppkasutajani ning hõlbustada tõhusaid ametlikke kontrolle. 
Söödakätlemisettevõtte riskitaseme hindamiseks on oluline teada kõikidest tegevusaladest, 
millega ettevõttes tegeletakse, ning tegevuskohtadest, kus neid tegevusi tehakse. 
 
Määrusega täiendatakse ja täpsustatakse nende tegevusalade ja käitlemisel kasutatavate ainete 
loetelu, mille puhul peab sööda käitleja esitama majandustegevusteate või mille puhul peab sööda 
käitlejal olema tegevusluba. Põhiliseks sihtrühmaks on ettevõtjad, kes soovivad tegeleda taimse 
söödamaterjali või tehistingimustel kasvatatavate putukate esmatootmisega ning söödamaterjali 
või putukate edasise töötlemisega. Samuti puudutab eelnõuga kavandatu ettevõtjaid, kelle 
ettevõttes tegeletakse söödalisandi või eelsegu veo, ladustamise või tootmisega. Üldiselt on 
põllumajandusministri määruse nr 31 lisades 1 ja 2 tehtavad muudatused pigem vormilised ja juba 
tegutsevate sööda käitlejate tegevust oluliselt ei mõjuta. Samas võib sööda esmatootmisega 
tegelevate sööda käitlejate halduskoormus ajutiselt kasvada seoses kohustusega esitada 
majandustegevusteade juhul, kui nende ettevõttes tegeletakse taimse söödamaterjali 
ladustamisega oma ettevõtte tarbeks. 
 
Tuginedes riigi toidu ja sööda käitlejate registri andmetele, on Eestis praegu 3445 sööda käitlejat, 
kellest 1105 tegeleb taimse söödamaterjali töötlemisega oma ettevõtte tarbeks, 1459 neist tegeleb 
taimse söödamaterjali esmatootmisega ja selle lihtsa füüsilise töötlemisega turuleviimiseks, üks 
tegeleb putukate esmatootmisega ja nende edasise töötlemisega ning üheksa sööda käitlejat osutab 
söödalisandi või eelsegu veo või ladustamise teenust. Praegu puuduvad andmed sööda käitlejate 
kohta, kes toodavad söödalisanditest eelsegu oma ettevõtte tarbeks.  
 
Osaliselt on sihtrühmaks ka järelevalveametnikud, kelle töökoormus võib ajutiselt kasvada seoses 
käitlejate teavitamisega muudatustest teatamis- ja loakohustuse osas, töö osalise 
ümberkorraldusega ning teatavate tegevusalade nimetuste muutumisega. Kuna teatavate 
tegevusalade puhul uusi nõudeid ei kehtestata, vaid muudetakse tegevusala nimetusi, saab 
Veterinaar- ja Toiduamet kasutada registris olevaid andmeid. Kõige rohkem võib 
järelevalveametnike tööd mõjutada sööda käitleja kohustus esitada majandustegevusteade oma 
ettevõttes esmatoodetud taimse söödamaterjali ladustamise korral. Loomade söötmiseks 
kasutatavat sööta võidakse ladustada loomade söötmiskohast väga kaugel ning sageli puudub 
järelevalveametil teave sööda ladustamise asukoha ja tingimuste kohta. Samas on 
söödakätlemisettevõtte riskitaseme hindamiseks oluline teada kõikidest tegevustest, millega 
ettevõttes tegeletakse, ning tegevuskohtadest, kus neid tegevusi tehakse.  
 
Määrusel võib olla kaudne mõju rahvatervisele, sest eelnõus kavandatu mõjutab Eestis toodetava 
loomse toidu ohutust ja kvaliteeti. Loomade õigest söötmisest olenevad loomse toidu toiteväärtus, 
maitse ja ohutus. Sööda ohutuse tagamiseks tuleb eelnõus esitatud tegevusaladega tegelemisel 
täita kindlaid nõudeid, näiteks putukate kasvatamisel (loomse söödamaterjali esmatootmine) 
tehistingimustel tuleb järgida ELi määrustes (EÜ) nr 1069/2009 ja (EL) nr 142/2011 sätestatud 
nõudeid ning nende kasutamisel loomade söödas kohaldatakse ELi määruses (EÜ) nr 999/2001 
kehtestatud söötmise piiranguid. Teadusliku arvamuse putukate tootmise ning toidus ja söödas 
kasutamisega seotud riskiprofiili kohta9 avaldas Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi EFSA) 

 
9 Scientific Opinion on a Risk profile related to production and consumption of insects as food and feed, EFSA 
Journal, 2015;13(10):4257.  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4257/epdf  



2015. aastal. EFSA arvamuse kohaselt on ohtude esinemine võrreldes praegu lubatud loomsete 
proteiinide allikatega töötlemata putukates eeldatavasti samaväärne või väiksem eeldusel, et 
putukad toituvad substraadil, mis ei sisalda mäletsejalistelt või inimestelt saadud materjali 
(sõnnik).  
 
Määrusel puudub oluline sotsiaalne, sealhulgas demograafiline mõju. Samuti puudub oluline 
mõju riigi julgeolekule ja välissuhetele, majandusele, looduskeskkonnale, regionaalarengule ning 
riigiasutuste ja kohaliku omavalitsuse korraldusele. Eelnimetatud mõju ulatus, sagedus ja 
ebasoovitava mõju avaldumise risk on väike.  
 
Kuna määruse rakendamisega eeldatavasti ei kaasne olulisi mõjusid, ei ole vajadust 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 lisategevusi ega -kulutusi riigieelarve vahenditest, 
samuti ei kaasne määruse rakendamisega tulusid. Arvestades, et eelnõuga enamasti täpsustatakse 
kehtivad nõuded, ei põhjusta määruse rakendamine lisakulusid sööda käitlejatele ja 
järelevalveametnikele. 
 
6. Määruse jõustumine 
 
Määrus jõustub 2020. aasta 1. septembril. Jõustumise tähtpäev on seotud eelnõuga tehtava 
muudatusega teatavate sööda käitlejate loakohustuse osas. 
 
7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon 
 
Määruse eelnõu esitatakse kooskõlastamiseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, 
Keskkonnaministeeriumile ning Sotsiaalministeeriumile õigusaktide eelnõude infosüsteemi EIS 
kaudu ning arvamuse avaldamiseks, Eestimaa Talupidajate Keskliidule, Eesti Põllumajandus- 
Kaubanduskojale ning Veterinaar- ja Toiduametile. 
 
Avalikku konsultatsiooni ei toimu.  
 


