oktoober 2018

Ametliku kontrolli määrusega
seotud Eesti õigusaktide
planeeritavad muudatused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määrus 2017/625
• määrusega kehtestatakse ametliku
kontrolli korraldamise ühtne raamistik,
mis kehtib kogu toidutarneahelas.
• Eesmärk: selgem, lihtsam ja tõhusam
regulatsioon
• määrus jõustus 15. märts 2017
• kohaldatakse alates 14.detsember 2019
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Reguleerimise ulatus
•

Toit

•

Sööt

•

Loomatervis ja loomade heaolu

•

Geneetiliselt muundatud organismide tahtlik keskkonda
viimine toidu ja sööda tootmise eesmärgil

•

Loomsed kõrvalsaadused

•

Taimetervis ja taimekaitse

•

Mahepõllumajandus

•

Kaitstud päritolunimetus, geograafilised tähised

Ametliku kontrolli määrusest
tulenevad muudatused
Ette teavitamine kaubasaadetisest
-kauplemisel
•

Liikmesriigid võivad erandkorras nõuda, et ettevõtjad,
kellele tuuakse teisest liikmesriigist loomi või kaupu,
teatatakse
kõnealuste
loomade
ja
kaupade
saabumisest.
-EL-i saabumisel

•

Rakendusaktiga sätestatakse kui pikalt peab
kaubasaadetise eest vastutav ettevõtja ette teavitama.
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Teine ekspertarvamus
•

Ettevõtjal on õigus teisele ekspertarvamusele omal
kulul. Kohaldatakse juhul kui see on tehniliselt
teostatav ja asjakohane (nt ei kohaldata kiiresti rikneva
toidu korral, taimetervisevaldkonnas taimekahjustaja
kindlaks tegemisel).

•

Teisest ekspertarvamusest tuleneva vaidluse korral
pädeva asutuse ja ettevõtja vahel võib ettevõtja
taotleda omal kulul algse analüüsi dokumentide
läbivaatamist ja vajadusel täiendava analüüsi tegemist
teises ametlikus laboris.

Piiripunktide määramine
•

Liikmesriigid määravad piiripunktid EL-i sisenevate
asjakohastes õigusaktides nõutud loomade ja
kaubasaadetiste ametlikuks kontrollimiseks.

•

Liikmesriigid võivad määratud piiripunktide määramisi
tunnistada kehtetuks või peatada, kui need ei vasta
enam vastavatele miinimumnõuetele või kui nende
tegevus võib kujutada riski inimeste, loomade või
taimede tervisele, loomade heaolule või GMO-de ja
taimekaitsevahendite puhul keskkonnale.
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Järelevalvetasud
•

Liikmesriigid võivad koguda lõive ja tasusid teatud
toimingutega
seotud
ametliku
kontrolli
eest
individuaalsete kontrollikulude põhiselt arvutatuna või
määruse lisas sätestatud summade tasemel

•

Liikmesriigid võivad koguda muid lõive ja tasusid
ametliku kontrolli ja muude ametlike toimingute kulude
katmiseks

Võetavate tasude ja lõivude vähendamine arvestades:
•

madala tootlikkusega ettevõtja huve

•

traditsioonilisi tootmiseks, töötlemiseks ja
turustamiseks kasutatavaid meetmeid

•

spetsiifiliste geograafiliste piirangutega piirkondandes
asuvate ettevõtjate vajadusi

•

varasemate kontrollide tulemused.
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Aitäh!
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