
Seletuskiri
geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse 

ja taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu juurde

1. Sissejuhatus

1.1. Sisukokkuvõte

Geneetiliselt  muundatud  (edaspidi  GM)  põllukultuuride  käitlemise  nõuded  on  sätestatud 
geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduses (edaspidi GMOVS).

GMOVS-i ja taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõuga (edaspidi eelnõu) tunnistatakse 
kehtetuks  GMOVS-is  GM  põllukultuuride  asukohtade  ja  käitlejate  andmekoguga  ja 
käitlemise  koolitusega  seotud  sätted,  kehtestatakse  GM  põllukultuuri  käitlemise  kui 
majandustegevusega alustamise nõuded ning asendatakse GM põllukultuuri kasvataja senine 
kohustus  teavitada  mesinikke  GM  põllukultuuri  kasvatamisega  alustamisest  kohustusega 
saavutada enne kasvatamisega alustamist mesinikuga asjakohane kokkuleppe.
Vastavalt GMOVS-i §-le 283  oleks GM põllukultuuride asukohtade ja käitlejate andmekogu 
(edaspidi  andmekogu)  Vabariigi  Valitsuse  asutatud  riiklik  andmekogu,  kus  töödeldakse 
andmeid GM põllukultuuride asukohtade ja käitlejate ning nende tegevusvaldkondade kaupa, 
eesmärgiga  pidada  nende  üle  arvestust  ning  tagada  tõhus  järelevalve.  Seoses  madala 
prioriteediga ei ole andmekogu veel riigi infosüsteemide haldussüsteemis (RIHAs) asutatud. 
2015.  aastal  töötati  välja  andmekogu  pidamise  põhimääruse  eelnõu.  Põhimääruse  eelnõu 
menetlemise käigus jõuti järeldusele, et uue andmekogu asutamise asemel tuleks kaaluda GM 
põllukultuuride asukohtade ja käitlejate kohta andmete kogumist teavitamise teel.  Riikliku 
andmekogu  asutamine  on  pikaajaline  ja  kulukas  protsess  ning  andmekogu  andmete 
töötlemiseks  vajaliku  infosüsteemi  arendamise  maksumuseks  on  hinnanguliselt  200  000–
300 000 eurot.

Euroopa Liidus, sealhulgas Eestis, on praegu lubatud kasvatada ainult üht GM põllukultuuri – 
mais  MON  810.  Aastail  2010–2012  oli  lubatud  kasvatada  ka  tööstuslikku  tärkliserikast 
kartulit Amflora, kuid taotleja BASF võttis negatiivse avaliku huvi tulemusel loa tagasi. Seni 
ei ole ükski Eesti põllumajandustootja huvitunud GM põllukultuuri kasvatamisest. Põhjuseks 
on asjaolud, et Eestis ei esine maisikahjurit euroopa varreleedikut, mille suhtes on maisiliin 
MON 810 resistentne  ja  tärkliserikka  kartuli  kasvatamist  piiras  tärklisetehase  puudumine. 
Eelpool  nimetatud  maisiliini  sordid  on  aretatud  pigem  Euroopa  Liidu  lõunapoolsetele, 
eelkõige Hispaania, piirkondadele ja sellel maisiliinil on meie tingimustesse ebasobivalt pikk 
kasvuaeg.  Huvi  maisikasvatuse  vastu  Eestis  suureneb,  sest  maisisilo  on  energiasöödaks 
piimalehmadele  odavam  toota  kui  teravilja,  kuid  eelkõige  puudutab  see  meie 
kliimatingimustesse sobivate lühema kasvuajaga sortide kasvatamist.

Kui  GM  põllukultuuri  käitlemise  nõuete  väljatöötamise  ajal  oli  lubatud  kasvatada  maisi 
MON 810 ja tärkliserikas kartul oli luba peagi saamas, siis nüüd on mitmes Euroopa Liidu 
liikmeriigis keelatud GM põllukultuure kasvatada. Euroopa Liidus on viimastel aastatel üldine 
suund GM põllukultuuride kasvatamise vastu. Seda väidet kinnitab ka 11. märtsil 2015. a 
vastu võetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/412, millega muudetakse 
direktiivi 2001/18/EÜ seoses liikmesriikide võimalusega piirata või keelata oma territooriumil 
geneetiliselt muundatud organismide (GMOd) kasvatamist1.

1 Kättesaadav veebilehel: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0412 
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Vastavalt Eesti Euroopa Liidu poliitikale (ELPOL 2015–2019)2 toetab Eesti Euroopa Liidu 
GM  põllukultuuridega  seotud  riskide hindamisel  ja  asjakohaste  meetmete  väljatöötamisel 
teaduslikult  põhjendatud  lähenemist.  Väljatöötatavad  meetmed  peavad  olema 
eesmärgipärased ja proportsionaalsed, arvestama nii era- kui riigisektorile kaasnevaid kulusid 
ja  halduskoormust.  Eestis  ei  kasvatata  GM  põllukultuure,  kuid  siiski  peab 
maaeluministeerium vajalikuks säilitada GM põllukultuuride käitlemise nõuded. Tulenevalt 
andmekogu asutamise  loobumisest  on vajalik  teha GM põllukultuuride käitlemise  nõuetes 
asjakohased  muudatused  ning  edaspidi  esitab  isik  majandustegevusteate  enne  GM 
põllukultuuri käitlemisega alustamist Põllumajandusametile.

GMOVS §-s 283 sätestatakse kohustus asutada GM andmekogu, kuid see ei  ole  osutunud 
otstarbekaks. Andmekogu asutamine kui ka edasine ülalpidamine on kulukas. Tõenäoliselt ei 
ole  nii  pea  EL turustamisluba  saamas  Eestis  kasvatamiseks  sobivad  GM  põllukultuurid. 
Täpsem  teave  Euroopa  Liidus  toiduks  ja  söödaks  kasvatada  ning  turustada  lubatud  GM 
toodete  kohta  on  saadaval  Euroopa  Komisjoni  kodulehel  GMO-de  registris 
http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm.  Selle  registri  põhjal  on  kasvatada 
lubatud ja kasvatamiseks vajaliku turustamisloa saamiseks menetluses olevate taotluste alusel 
GM põllukultuuridest vaid mais. 

Maaeluministeerium  tellis  riikliku  programmi  „Põllumajanduslikud  rakendusuuringud  ja 
arendustegevus  aastatel  2015–2021”  raames  2015.  ja  2016.  aastal  projekti  „Geneetiliselt 
muundatud  organismide  (GMOde)  seemnetes  esinemise  riskide  hindamine”3.  Projektide 
eesmärgiks oli võimaliku GMOdega saaste avastamine Eestis kasvatavate erinevate suvirapsi, 
maisi  ja  soja  sortide  seemnetes. Eestis  ei  võeta  seemnetest  proove  määramaks  GMOde 
sisaldust  ja  aktsepteeritakse  seemnetootja  esitatud  dokumenti,  mille  kohaselt  seemned  ei 
sisalda  GMOsid.  Selle  kinnituseks  võeti seemneproove  Eesti  erinevates  maakondades  ja 
erinevate  aretajate  sortidest.  Saksamaa  akrediteeritud  laboris,  Eurofins  GeneScan,  tehtud 
analüüsid näitasid, et ükski analüüsitud proovist ei sisaldanud võõrgeene. Uuringu tulemustest 
saab järeldada, et Eestis kasvanud rapsi, maisi ja soja sortide seemned ei sisalda GMOsid. 
Eelnevast võib omakorda järeldada, et Eestis ei kasvatata GM põllukultuure.

1.2. Eelnõu ettevalmistaja

Eelnõu on ette valmistanud ja seletuskirja on koostanud Maaeluministeeriumi taimetervise 
osakonna  peaspetsialist  Merjan  Savila  (625  6282,  merjan.savila@agri.ee).  Juriidilise 
ekspertiisi  on  eelnõule  teinud  õigusosakonna  nõunik  Katrin  Pööra  (625  6147, 
katrin.poora@agri.ee).  Eelnõu  ja  seletuskirja  on  keeleliselt  toimetanud sama  osakonna 
peaspetsialist Leeni Kohal (625 6165, leeni.kohal@agri.ee).

1.3. Märkused

„Vabariigi  Valitsuse  tegevusprogrammi 2011–2015” kohaselt  tuleb  suurendada õigusruumi 
selgust  ja  arusaadavust  ning  vähendada  aruandlusest  ja  andmete  edastamisest  tingitud 

2 Kättesaadav veebilehel: https://riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/EL/elpol-2015-2019.pdf 

3 Kättesaadav veebilehel: 
http://www.pikk.ee/valdkonnad/teadusinfo/rakendusuuringud/aruanded-2012-2015/#.VrNI9Ltf2Ul 
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halduskoormust. „Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2015–2019ˮ4 üheks prioriteediks on 
õigussüsteemi korrastamine ja arendamine lihtsuse suunas. Lisaks on ka Lissaboni strateegia 
üheks  eesmärgiks  õigusaktide  lihtsustamine  ja  nii  halduskulude  kui  ka  ettevõtjate 
halduskoormuse vähendamine. Riigikogu otsuse „Õiguspoliitika arengusuunad aastani 2018”5 
kohaselt tuleb vältida ülereguleeritust.

Eelnõus  kavandatakse  geneetiliselt  muundatud  organismide  keskkonda  viimise seaduse 
redaktsiooni  (RT I,  1.09.2015,  4)  muutmist  ning eelnõu väljatöötamisele  eelnes GMOVSi 
muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse koostamine ja kooskõlastamine eelnõude 
infosüsteemi EIS kaudu.

Eelnõu  koostamisele  eelnenud  väljatöötamiskavatsuse  järgi  oli  GMOVS-i  muutmise 
eesmärgiks  seatud  loobuda  GM  põllukultuuride  asukohtade  ja  käitlejate  andmekogu 
asutamisest ning koguda edaspidi andmed võimalike GM põllukultuuride käitlejate kohta riigi 
toidu ja sööda käitlejate registris.  

Väljatöötamiskavatsuse järgi oli esialgselt kavandatud GM põllukultuuri käitlejate riigi toidu 
ja  sööda  käitlejate  registrisse  kandmine  söödaseaduse  §  18  lõike  1  alusel,  mis  põhineb 
Euroopa  Parlamendi  ja  nõukogu  määrusel  (EÜ)  nr  183/2005,  millega  kehtestatakse 
söödahügieeni  nõuded.  Nimetatud  määruse  kohaselt  peab  söödakäitleja  esitama  pädevale 
asutusele  teate  taimse  söödamaterjali  esmatootmise  kohta  oma  ettevõtte  tarbeks 
turustamisotstarbelise loomse toidu saamiseks. Seetõttu puudub käitlejal kohustus anda eraldi 
teada  sellisest  taimsest  söödamaterjalist,  mida  on  esmatoodetud  ehk  teisisõnu  kasvatatud 
turustamisotstarbelise  sööda  tootmise  eesmärgil.  GM  sööda  esmatootmise  kohta  eraldi 
teavitamiskohustust  ei  ole,  kuid  söödakäitleja  peab  pidama  arvestust  GM  seemnete 
kasutamise  üle.  GMOVS-i  eesmärk  on  aga  reguleerida  GM  põllukultuuri  käitlemine 
turustamise  eesmärgil,  mitte  oma  ettevõtte  tarbeks  kasutamist.  Sellest  tulenevalt  loobuti 
kavatsusest  GM põllukultuuri  käitlejad registreerida riigi  toidu ja sööda käitlejate registris 
ning otsustati kanda andmed GM põllukultuuride käitlejate kohta taimetervise registrisse.

Eelnõu seadusena vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu poolthäälte enamus.

2. Seaduse eesmärk
GM põllukultuuride käitlemise nõuded jõustusid 18. novembril 2010. a, kuid seni ei ole Eestis 
keegi  kasvatanud  GM  põllukultuure  ega  ka  huvi  tundnud  nende  kasvatamise  võimaluste 
vastu,  mistõttu  puudub vajadus andmekogu asutamiseks.  Tulenevalt  andmekogu asutamise 
loobumisest  tehakse GM põllukultuuride  käitlemise nõuetes asjakohased muudatused ning 
edaspidi  esitab  isik  Põllumajandusametile  majandustegevusteate  enne  GM  põllukultuuri 
käitlemisega alustamist. 
GMOVS-i  kohaselt  peab  GM  põllukultuuri  käitleja  läbima  enne  käitlemisega  alustamist 
vastavasisulise  koolituse  ning  määrama  käitlemise  eest  vastutava  isiku,  kellega 
Põllumajandusamet suhtleb järelevalvetoimingute tegemise ajal. GM põllukultuuri kasvatada 
soovival  isikul  on  täiendavalt  kohustus  teavitada  lähedalasuvaid  põldude  valdajaid  ja 
mesinikke GM põllukultuuri kasvatamise kavatsusest. Samuti on GM põllukultuuri kasvatada 
soovival isikul kohustus sõlmida enne kasvatamisega alustamist vastavasisulised kokkulepped 
naabruses  asuvate  põldude  valdajatega.  GM põllukultuuri  käitlemise  kohta  on  GMOVSis 
kehtestatud  nõuded  kasvatusvahemaale,  kasvatamise  ajavahemikule,  veole,  ladustamisele, 
eelkultuurist  kasvama  läinud  taimede  eemaldamisele  ning  eemaldamise  ajale,  tootmisel 

4 Kättesaadav veebilehel: https://valitsus.ee/et/valitsuse-tegevusprogramm  

5 Kättesaadav veebilehel: https://www.riigiteataja.ee/akt/307032011001
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kasutatavate seadmete ja tehnika puhastamisele. GM põllukultuuri käitlemise nõuete kehtima 
hakkamisest  arvates  ei  ole  aga  praktikat  selle  kohta,  kuidas  GM põllukultuuri  käitlemise 
süsteem tegelikkuses toimib.
Eelnõu väljatöötamisele eelnes GMOVS-i muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse 
koostamine  ja  kooskõlastamine  eelnõude  infosüsteemi  EIS  kaudu.  Väljatöötamiskavatsus 
esitati  kooskõlastamiseks  Justiitsministeeriumile,  Sotsiaalministeeriumile,  Rahandus-
ministeeriumile,  Siseministeeriumile,  Majandus-  ja  Kommunikatsiooniministeeriumile  ning 
Keskkonnaministeeriumile.  Sotsiaalministeerium  kooskõlastas  väljatöötamiskavatsuse 
märkusteta. Justiitsministeerium kooskõlastas väljatöötamiskavatsuse märkustega.

3. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs

Eelnõu § 1 punktiga 1  muudetakse käitleja mõistet  ja jäetakse välja viide andmekogule. 
GMOVS  §  2  lõike  7  kohaselt  on  GM  põllukultuuri  käitleja  GM  andmekogusse  kantud 
füüsilisest  isikust ettevõtja või juriidiline isik,  kes käesoleva seaduse tähenduses kasvatab, 
veab  või  ladustab  Euroopa  Liidus  turustamisloa  alusel  kasvatamiseks  lubatud  GM 
põllukultuure.  Mõistet  muudetakse  seoses andmekogu asutamise  vajaduse  äralangemisega, 
mistõttu jäetakse GM põllukultuuri käitleja mõiste määratlemisel välja viide andmekogule.

Eelnõu § 1 punktiga 2 tunnistatakse seaduse § 281 lõige 2 kehtetuks. Paragrahvi 281  lõike 2 
kohaselt  tohib  GM  põllukultuuri  käidelda  isik,  kes  on  kantud  andmekogusse.  Seoses 
andmekogu  asutamisest  loobumisega  tunnistatakse  isiku  andmekogusse  kandmise  nõue 
kehtetuks. 

Eelnõu §  1  punktiga 3  jäetakse  seaduse  §  281 lõike  3  tekstist  eelnõu punktiga  2  samal 
põhjendusel välja nõue kanda vastutava isiku nimi geneetiliselt muundatud põllukultuuride 
asukohtade  käitlejate  andmekogusse.  Kohustus  määrata  GM  põllukultuuri  käitlemise  eest 
vastutav  isik  jääb,  sest  vastutav  isik  on  see  isik,  kellega  järelevalve  tegemisel 
Põllumajandusamet suhtleb ning kellel on nii taimekasvatusalased kui ka GM põllukultuuri 
käitlemise  alased teadmised.  GM põllukultuuri  käitlemise  kohta  on võimalik saada teavet 
Põllumajandusamet kodulehe kaudu, kuhu lisatakse jooksvalt asjakohast teavet. Samuti töötab 
Põllumajandusamet välja teabelehti,  kus on lihtsalt  ja arusaadavalt  lahti  kirjutatud nõuded 
ning täpsem teave vastava teema kohta näiteks GM kartuli käitlemise nõuetest.  

Vastutava  isiku määramise  kohustus  kattub  ka  taimekaitseseaduse  §  33  lõike  1 punktis  3 
sätestatud registrisse kantud isiku kohustusega määrata ettevõttes taimetervise eest vastutav 
isik.

Eelnõu § 1 punktiga 4  tunnistatakse kehtetuks seaduse § 282,  milles on kehtestatud GM 
põllukultuuri käitlemise koolitusega seonduvad nõuded. Huvi GM põllukultuuride käitlemise 
vastu on olematu, mistõttu ei ole vajadust koolituse järele.  

Kuna enamus koolitusteemadest käsitleb käitlemise õiguslikke aluseid, siis on põhjendatud 
koolitusnõudest loobumine ning isik peab ise kandma hoolt,  et  ta oleks teadlik käitlemise 
nõuetest  ning  nõuete  rikkumisega  kaasnevatest  tagajärgedest  (nt  GM  ja  tavapäraselt 
kasvatatud  põllukultuuri  segunemine,  kahju  hüvitamine  jne).  Samuti liigub  tänapäeva 
infoühiskonnas  teave  väga  kiiresti  ning  vajamineva  teabe  saab  kätte  kas  internetist  või 
põllukultuuride kasvatamise korral annab kõige uuema informatsiooni sordi omanik või selle 
esindaja infopäevadel ja põllupäevadel. Kehtivast koolitusnõudest loobumine on mõistlik ka 
seetõttu, et Põllumajandusametile koolituse korraldamine on liiga kulukas ja koormav. Seega 
jääksid kulutused koolituse korraldamisele Põllumajandusametil tegemata.  
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GM põllukultuuride käitlemisega alustada sooviv isik loeb ise õigusaktidest GMOde kohta 
sätestatud nõudeid. Samuti on Maaeluministeeriumi veebilehel6 taimekasvatuse valdkonna all 
ülevaade GM põllukultuuride kohta. 

Eelnõu § 1 punktiga 5 muudetakse kehtiva seaduse § 283 ja sätestatakse GM põllukultuuri 
käitlemisest teatamise kohustus. Teatamiskohustuse kehtestamisega ühtlasi ajakohastatakse ka 
GM põllukultuuri  käitlemise  regulatsiooni  arvestades  majandustegevuse  seadustiku  üldosa 
seadust (edaspidi MsüS). GM põllukultuuri käitlemisega alustamise eelduseks ei ole edaspidi 
GM  põllukultuuri  käitlemise  koolituse  läbimise  kohustuse  (vastab  MsüSi  §  15  lõikes  2 
sätestatud isikulisele  nõudele)  täitmine,  kuna vastavast  kohustusest  loobutakse.  Selleks,  et 
tagada  võimalus  teostada  GM  põllukultuuride  käitlemise  üle  tõhusamat  järelevalvet  ning 
ühtlasi  omada  ülevaadet  GM põllukultuuri  käitlejatest  ning  kasvatajate  korral  ka  põldude 
asukohtadest  ja  kasvatatavast  GM  põllukultuurist,  kehtestatakse  kohustus  esitada 
majandustegevusteade enne GM põllukultuuri käitlemisega alustamist. 

Tulenevalt MsüSi § 1 lõikest 1 ei või majandushaldusasutus ettevõtjalt nõuda ning ettevõtja ei 
pea esitama andmeid, mis on kantud seaduse alusel asutatud andmekogusse, välja arvatud 
ettevõtjat identifitseerida võimaldavad andmed ja ettevõtja kontaktandmed. Seega isik, kes 
juba  tegutseb  taimekaitseseaduse  §-s  31  nimetatud  tegevusalal  ning  kelle  andmed  on 
registreeritud  taimetervise  registris,  ei  pea  esitama majandustegevusteadet  täismahus,  vaid 
teavitamiskohustus on käsitletav  MsüSi § 30 lõike 6 alusel majandustegevuse üldandmete 
muutumisest  teatamisena.  Selliseks  isikuks  võib  olla  kartuli  tootja,  kelle  üle  tehakse 
taimetervise järelevalvet ning kes on juba taimetervise registrisse kantud. Juhul kui ta soovib 
hakata  tootma  GM  tärklisekartulit,  siis  peab  ta  esitama  Põllumajandusametile enne  GM 
kartuli kasvatamise alustamist teate majandustegevusega seotud asjaolude muutumise kohta, 
kus on välja toodud andmed GM põllukultuuri, selle kasvatamise põllu kohta.

Seoses  GMOVSi  §-s  283 kehtestatud  andmekoguga  seonduva  regulatsiooni  kehtetuks 
tunnistamisega muutub kehtetuks ka käitlejale seatud nõue teavitada hiljemalt üks kuu enne 
GM põllukultuuri kasvatamise alustamist andmed GM põllukultuuri, selle kasvatamise aja ja 
põllu  kohta.  Järelevalve  tõhusamaks  teostamiseks  on  aga  oluline  omada  ülevaadet  GM 
põllukultuuri  käitlejatest  ka  majandustegevusteate  esitamisele  järgnevatel  aastatel.  Kui 
käitleja  majandustegevuse  üldandmetes  on  muudatusi,  siis  teatab  käitleja  andmete 
muutumisest MsüSi § 30 lõike 5 kohaselt. Kui käitleja jätkab tegevusega ja majandustegevuse 
üldandmetes muudatusi ei ole, siis kohalduvad MsüSi § 30 lõiked 6–8 olenevalt sellest, kas 
käitleja  esitab  kinnituse  teatamiskohustuse  täitmise  kohta  majandusaasta  aruandega, 
tuludeklaratsiooniga või esitab igal aastal  30.  juuniks kinnituse teatamiskohustuse täitmise 
kohta.

Lõikes  2 kehtestatakse  loetelu  andmetest,  mis  tuleb  esitada  majandustegevusteates  lisaks 
MsüSis  kehtestatud  majandustegevuse  üldandmetele.  Majandustegevusteates  tuleb  ära 
märkida, kas alustatakse GM põllukultuuri kasvatamise, ladustamise või veoga. Samuti esitab 
isik andmed ettevõttes GM põllukultuuri käitlemise eest vastutava isiku kohta.

Lõikes 3 kehtestatakse loetelu andmetest, mille esitab majandustegevusteates isik, kes alustab 
GM põllukultuuri kasvatamisega. GM põllukultuuri kasvatamise korral esitab isik lisaks sama 
paragrahvi  lõikele  2  andmed  GM  põllukultuuri  liigi,  sordinime,  ainuomase  koodi,  põllu 
asukoha, põllumassiivi numbri ning põllu täpsed koordinaadid. Need andmed on vajalikud 
Põllumajandusametile  järelevalve  teostamiseks.  Kasvatamise  korral  täpsemate  andmete 

6 Kättesaadav veebilehel: https://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/taimekasvatus/geneetiliselt-muundatud-
pollukultuurid 
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esitamise kohustus on kehtestatud põllumajandusministri 26. jaanuari 2012. aasta määruses nr 
10  „Geneetiliselt  muundatud  põllukultuuride  asukohtade  ja  käitlejate  andmekogusse 
kandmiseks esitatava taotluse sisu- ja vorminõuded, taotluse menetlemise kord ning taotlusele 
lisatav  dokument”  sätestatud  andmete  esitamisega.  Seoses  andmekogu  asutamisest 
loobumisega  muutub  kehtetuks  ka  GMOVSi  §  283 lõikes  8  kehtestatud  volitusnorm 
andmekogusse kandmiseks esitatava taotluse sisu- ja vorminõuete, taotluse menetlemise korra 
ning taotlusele lisatavate dokumentide loetelu kohta. Loetelu GM põllukultuuri kasvatamise 
korral  teavitatavatest  andmetest  kehtestatakse  edaspidi  seaduses.  Tegemist  on 
majandustegevuse üldandmetega, mis esitatakse täiendavalt MsüSi § 15 lõikele 1.

Lõike 4 kohaselt kantakse § 283 lõigetes 2 ja 3 sätestatud andmed taimetervise registrisse. 
Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse  § 14 lõike 1 kohaselt on seaduses sätestatud 
juhul  ettevõtjal  kohustus  esitada  enne  majandustegevuse  alustamist  registripidajale  teade 
asjaomasel tegevusalal  majandustegevuse alustamise kohta.  MsüS § 8 lõike 3 kohaselt  on 
registripidaja majandustegevuse registri vastutav töötleja ning seaduses sätestatud juhul muu 
andmekogu vastutav töötleja. Maaeluministeeriumi valitsemisala registrite puhul on vastutav 
töötleja pikaajalise õigusloomepraktika kohaselt alati seadusega määratud ja selleks on alati 
ministeerium.  Täna  esitatakse  kõik  sellised  teated,  registreeringud  jms  vahetult  vastavas 
valdkonnas pädevale allasutusele, kes on siis ka vastava registri volitatud töötleja ning teeb 
registris vajaduse korral asjakohased kanded.

Vastavalt MsüS-ile peab iga majandustegevusteade olema seotud majandustegevuse registri 
või  muu samalaadse registriga.  Maaeluministeeriumi valitsemisala  majandustegevusteadete 
puhul on kokku lepitud ja lähtutud sellest, et nende majandustegevusteadete andmed kantakse 
Maaeluministeeriumi  valitsemisalas  peetavatesse  registritesse,  mitte  majandustegevuse 
registrisse.  Taimetervise  register  on  üks  viiest  Maaeluministeeriumi  valitsemisalas  olevast 
andmekogust, millele kohaldub majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses registrite kohta 
sätestatu.  Taimetervise  registrisse  kogutakse  andmeid  tootjate  kohta  tulenevalt  nõukogu 
direktiivi  2000/29/EÜ, taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse 
sissetoomise  ja  seal  levimise  vastu  võetavate  kaitsemeetmete  kohta,  artiklis  6  sätestatud 
ametliku kontrolli nõudele, samuti kogutakse alates 1. juulist 2014. a taimede paljundamise ja 
sordikaitse seaduse alusel andmed taimede mikropaljundamise tegevusloa saanud ettevõtjate 
ning majandustegevusteate esitanud seemnete pakendajate kohta. 

Taimetervise register on register, kus töödeldakse just taimede ja taimsete saaduste käitlejate 
andmeid, mistõttu on ka GM põllukultuuri käitlemisega seotud majandustegevusteate andmed 
otstarbekas  kanda  taimetervise  registrisse  (lõige  4). Alates  14.  detsembrist  2019.  a 
tunnistatakse nõukogu direktiiv 2000/29/EÜ kehtetuks ning jõustub Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu  määrus  nr  2016/2031,  mis  käsitleb  taimekahjustajate  vastaseid  kaitsemeetmeid. 
Viidatud määruse artikli 65 punkti 1 alapunkti e kohaselt  võivad liikmesriigid otsustada, et 
registreeritakse  täiendavaid  kasvatajate  kategooriaid  või  muid  ettevõtjaid,  kui  see  on 
põhjendatud nende kasvatatavatest taimedest tuleneva taimekahjustajatega seotud riskiga või 
nende mis tahes muu tegevusega. Sellest lähtuvalt võib kanda taimetervise registrisse ka GM 
põllukultuuri käitlejad, kes on otseselt seotud taimekasvatusega.  

Eelnõu § 1 punktiga 5  muudetakse § 284 lõiget 5, milles on kehtestatud GM põllukultuuri 
kasvatada sooviva isiku kohustus teavitada GM põllukultuuri kasvatamisest mesinikku, kes 
on eelnevalt  avaldanud soovi,  et  teda teavitataks ja kelle  mesilaspered jäävad kuni  kolme 
kilomeetri  kaugusele  põllust,  kus  GM  põllukultuure  kavatsetakse  kasvatada.  Viidatud 
teavitamiskohustus  asendatakse  kohustusega  saavutada  kolme kilomeetri  pikkuse  vahemaa 
piiresse jääva mesinikuga kirjalik kokkulepe. Ühtlasi jäetakse tekstist välja mesinikupoolne 
teavitamiskohustus,  kuna  tegemist  on  üksnes  abistava  iseloomuga  nõudega  ning  mille 
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täitmata  jätmine  ei  too  endaga  kaasa  õiguslikke  tagajärgi.  Seega  võib  eelnõuga  tehtavate 
muudatuste  kohaselt  GM  põllukultuuri  kasvatada  sooviv  isik  alustada  GM  põllukultuuri 
kasvatamisega  ka  ilma  mesinikupoolse  eelneva  teavitamiseta.  Selleks,  et  minimeerida 
võimalikku GMO-ga saastumise ohtu, kehtestatakse GM põllukultuuri kasvatajale kohustus 
saavutada  kokkulepe  lisaks  §  284 lõikes  2  sätestatud  kokkuleppe  kohustusega 
kasvatusvahemaa piiresse jääva põllu valdajaga kui ka mesinikuga.

Mesilaste lennu pikkus sõltub tavaliselt korjealade asukohast, kuid see võib olla ka pikem kui 
3  km,  seega  on  tõenäoline,  et  mee  sisse  võib  sattuda  GMOd,  mistõttu  tuleb  mesinikuga 
saavutada  eelnevalt  kokkulepe,  et  viimane  on  sellega  nõus  ja  valmis  oma mett  GMOsid 
sisaldava meena turustama. Sellisel juhul võib esineda olukord, kus mees võib olla üle 0,9 % 
GMOdest saadud materjali ning sellisel juhul tuleb meepakend ka vastavalt märgistada. 

Eelnõu  §  1  punktiga  7 tunnistatakse  §  29  lõige  5  kehtetuks.  Muudatus  on  tingitud  nii 
andmekogu  asutamise  kui  ka  GM  põllukultuuri  käitlemise  koolituse  nõude  vajaduse 
äralangemisest. 

Eelnõu §-ga 2 täiendatakse taimekaitseseaduse § 32 lõiget 1 punktiga 7 ning luuakse õiguslik 
alus  GMOVSi  alusel  esitatud  andmete  taimetervise  registrisse  kandmiseks.  Muudatus  on 
seotud eelnõu § 1 punktiga 5 tehtava muudatusega, mille kohaselt loetakse GM põllukultuuri 
käitlemine  teatamiskohustusega  majandustegevuseks  ning  majandustegevusteates  esitatud 
andmed registreeritakse taimetervise registris.

4. Eelnõu terminoloogia

Eelnõuga ei kaasne võõrsõnalisi termineid, mida õigusaktides ei ole varem kasutatud.

5. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõuga tehtavad muudatused ei ole seotud Euroopa Liidu õigusega.

6. Seaduse mõjud

Seadusest mõjutatud osapoolte üldkirjeldus

GMOVSi muudatused mõjutavad taimekasvatuse valdkonnas tegutsevaid isikuid, mesinikke 
ja Põllumajandusametit. 

Seaduses  tehtavate  muudatuste  rakendamisega  kaasnevad  lisategevused 
põllumajandustootjatele. Seaduse muudatuse kohaselt peab põllumajandustootja 3 kilomeetri 
raadiusesse jääva mesiniku teavitamise asemel sõlmima kirjaliku kokkuleppe, et mesinik on 
teadlik ning nõus,  et mesilaste  korjealadel kasvatatakse GM kultuure.  Muudatuse kohaselt 
peab  tootja  sõlmima  3  kilomeetri  raadiuses  olevate  mesinikega  kokkuleppe  ning  selle 
tulemusena mesi, mida müüakse peab olema vastavalt märgistatud. Juhul kui kokkulepet ei 
sõlmita,  siis  peab  põllumajandustootja  kasvatama  GM  põllukultuure  kaugemal  kui  3 
kilomeetri kaugusel.  

Seaduses  tehtavate  muudatuste  rakendamisega  ei  kaasne  riigile  lisategevusi  ega 
märkimisväärseid -kulutusi riigieelarve vahenditest, samuti ei kaasne uusi tulusid.

Käesoleva  seaduse  rakendamisega  ei  kaasne  olulist  mõju  keskkonnale,  samuti  riigi 
julgeolekule,  rahvusvahelistele  suhetele,  regionaalarengule  ega  kohaliku  omavalitsuse 
asutuste töökorraldusele.
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6.1 GM põllukultuuri kasvatamisest teavitamisega seonduvad muudatused

6.1.1 Kaasnev mõju 1: mõju majandusele

Sihtrühm: Põllumajandustootjad ehk taimekasvatajad.

Mõju kirjeldus:  Euroopa Liidus,  sealhulgas  Eestis,  on  lubatud  kasvatada  ainult  üht  GM 
põllukultuuri – maisi MON 810. Seni ei ole ükski põllumajandustootja huvitunud Eestis GM 
maisi  kasvatamisest.  Eestis  kasvatatakse  Statistikaameti  viimaste  aastate  andmete7 põhjal 
keskmiselt  8 000  hektaril  geneetiliselt  muundamata  maisi,  mille  sordid  sobivad  meie 
kliimatingimustes kasvatamiseks.

Ebasoovitavate mõjude kaasnemise risk: ebasoovitavaid mõjusid ei kaasne.

Järeldus  mõju olulisuse  kohta: Tegemist  on muudatusega,  mis ei  ole  taimekasvatajatele 
koormav ega piirav. Kavandatava muudatusega ei kaasne kohanemisraskusi, seega on mõju 
ulatus väike. Ka mõju sagedus on väike, kuna tegemist ei ole iga aastase ehk regulaarse teabe 
esitamise kohustusega, vaid ainult juhul kui kasvatatakse GM põllukultuuri. Ebasoovitavaid 
mõjusid ei kaasne.

6.1.2 Kaasnev mõju 2: mõju avaliku sektori kuludele ja riigiasutuste korraldusele

Sihtrühm: Põllumajandusamet.

Mõju kirjeldus: Andmekogu asutamine on kallis ja samas ebaotstarbekas kulutus riigieelarve 
vahenditest, kus ainuüksi infosüsteemi arendamiseks ja hoolduskuludeks vajaminev summa 
oleks hinnanguliselt  200 000–300 000 eurot.  Samas on Euroopa Liidus viimastel  aastatel 
üldine suund GM põllukultuuride kasvatamise vastu. Seda väidet kinnitab ka 11. märtsil 2015. 
a vastu võetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2015/412/EL, millega muudetakse 
direktiivi 2001/18/EÜ seoses liikmesriikide võimalusega piirata või keelata oma territooriumil 
geneetiliselt muundatud organismide (GMOde) kasvatamist.

Andmekogu  asutamise  asemel  esitavad  taimekasvatajad  majandustegevusteate 
Põllumajandusametile üksnes GM põllukultuuri kasvatamisega alustamise korral.

Ebasoovitavate mõjude kaasnemise risk: ebasoovitavaid mõjusid ei kaasne.

Järeldus mõju olulisuse kohta: muudatuse mõju ei ole oluline, kuna Põllumajandusameti 
töökoormus ei muutu oluliselt. Kavandatava muudatusega ei kaasne kohanemisraskusi, sest 
GM põllukultuuri kasvatamisest majandustegevusteate taimetervise registrisse vastuvõtmiseks 
on Põllumajandusametil toimivad IT-lahendused. Mõju sagedus on väike, kuna tegemist ei ole 
regulaarse  teabe  esitamise  kohustusega.  Taimekasvatajad  peavad  teavitama 
Põllumajandusametit  üksnes  GM  põllukultuuri  kasvatamise  alustamisest.  Ebasoovitavaid 
mõjusid ei kaasne.

6.1.3 Kaasnev mõju 3: mõju regionaalarengule

Sihtrühm: maapiirkondade elanikud kui taimekasvatajad.

Mõju kirjeldus: sihtrühma kuuluvatele taimekasvatajatele antakse võimalus teavitada GM 
põllukultuuri kasvatamise kohta andmed Põllumajandusametile. Mõju on keeruline hinnata, 

7 http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/Saveshow.asp 
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sest  Eestis  praegu  ei  kasvatata  GM  põllukultuuri  maisi  MON  810  ning  tõenäoliselt 
lähitulevikus ei ole EL-is lubatud kasvatada selliseid GM põllukultuure, mille kasvatamise 
vastu oleks taimekasvatajatel huvi.

Ebasoovitavate mõjude kaasnemise risk: ebasoovitavaid mõjusid ei  kaasne.  Kavandatav 
muudatus ei ole koormav ega piirav. Sihtrühma kuuluvad taimekasvatajad saavad jätkuvalt 
pärast  muudatuse  jõustumist  teatada  GM  põllukultuuri  kasvatamise  kohta  andmed 
Põllumajandusametile.

Järeldus  mõju  olulisuse  kohta: muudatus  mõjutab  tulevikus  hinnanguliselt  kuni  10 
taimekasvatajat,  kes  kasvataksid  GM  maisi.  Tegemist  on  muudatusega,  mis  ei  ole 
taimekasvatajatele  koormav  ega  piirav.  Kavandatava  muudatusega  ei  kaasne 
kohanemisraskusi, seega on mõju ulatus väike. Ka mõju sagedus on väike, kuna tegemist ei 
ole regulaarse teatamise kohustusega. Taimekasvatajad peavad esitama majandustegevusteate 
Põllumajandusametile  üksnes  GM  põllukultuuri  kasvatamise  alustamise  korral. 
Ebasoovitavaid mõjusid ei kaasne.

Seaduses  tehtavate  muudatuste  tulemusel  taimekasvatajate  halduskoormus  ning  avaliku 
sektori töökoormus jääb samale tasemele.

6.2 GM käitlejate ja mesinike suhete muutumine
6.2.1 Kaasnev mõju 1: mõju majandusele

Sihtrühm: Põllumajandustootjad ehk taimekasvatajad.

Mõju  kirjeldus:  Seaduse  muudatuse  kohaselt  peab  põllumajandustootja  3  kilomeetri 
raadiusesse jääva mesiniku teavitamise asemel sõlmima kirjaliku kokkuleppe, et mesinik on 
teadlik ning nõus,  et mesilaste  korjealadel kasvatatakse GM kultuure.  Muudatuse kohaselt 
peab  tootja  sõlmima  3  kilomeetri  raadiuses  mesinikega  kirjaliku  kokkuleppe  ning  selle 
tulemusena mesi, mis sisaldab GMOsid ja mida müüakse peab olema vastavalt märgistatud. 
Juhul kui kokkulepet ei sõlmita, siis peab põllumajandustootja kasvatama GM põllukultuure 
kaugemal kui 3 kilomeetrit.  

Ebasoovitavate mõjude kaasnemise risk: ebasoovitavaid mõjusid ei kaasne.

Järeldus mõju olulisuse kohta: Tegemist on olulise muudatusega ning taimekasvatajatele 
piirava  mõjuga,  sest  juba  tootmise  algetapis  peab  mõtlema  mesinduse  peale  vältimaks 
hilisemaid arusaamatusi nii omavahelistes suhetes, kui ka turustamisel mee märgistamisega. 
Kavandatava muudatusega kaasnevad kohanemisraskused, seega on mõju ulatus keskmine. 
Mõju sagedus on väike, kuna GM põllukultuure Eestis ei kasvatata. Ebasoovitavaid mõjud 
võivad esineda vaid siis, kui ei jõuta kokkuleppeni või kui osapooled ei täida oma kohustusi. 

6.2.2 Kaasnev mõju 2: mõju avaliku sektori kuludele ja riigiasutuste korraldusele
Sihtrühm: Põllumajandusamet ja Veterinaar- ja Toiduamet.

Mõju kirjeldus: GM põllumajandustootjate ja mesinike suhted otseselt ei puuduta avalikku 
sektorit. Samas mee turustamisel, kui mesilased on olnud korjel 3 kilomeetri raadiuses GM 
taimedel, märgistuse nõuete kontrollimine ja GM sisalduse määramine kuulub avaliku sektori 
töö hulka. 

Ebasoovitavate mõjude kaasnemise risk: ebasoovitavaid mõjusid ei kaasne.
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Järeldus mõju olulisuse kohta: muudatuse mõju ei ole oluline, kuna Põllumajandusameti 
ega Veterinaar- ja Toiduameti töökoormus ei muutu oluliselt. Mõju sagedus on väike, kuna 
tegemist  ei  ole  otseselt  Põllumajandusamet ega  Veterinaar-  ja  Toiduameti  tööd puudutava 
sättega. Ebasoovitavaid mõjusid ei kaasne.

7. Seaduse rakendamisega seotud riigi ja kohaliku omavalitsuse tegevused, eeldatavad 
kulud ja tulud

Seaduses tehtavate muudatuste rakendamisega ei kaasne riigile ja kohalikule omavalitsusele 
lisategevusi  ega  -kulutusi  riigieelarve  vahenditest,  samuti  ei  kaasne  uusi  tulusid.  Kehtiva 
GMOVS-i  alusel  asutatava andmekogu  andmete  töötlemiseks  vajaliku  infosüsteemi 
arendamise  maksumuseks  on  hinnanguliselt  200  000–300  000  eurot,  kuid  selle  kulutuse 
tegemise  asemel  on  piisav  kui  taimekasvatajad  esitavad  majandustegevusteate 
Põllumajandusametile GM põllukultuuri kasvatamise alustamise korral. Kulutusi taimetervise 
registris täienduse tegemiseks ei ole vaja teha, sest majandustegevusteade on võimalik esitada 
läbi  olemasoleva  Põllumajandusameti  infosüsteemi  (PMAIS).  Sellisel  juhul  saab  GM 
põllukultuuri  käitleja  majandustegevusteate  esitada  PMAIS-i  portaalist  teatise  vormi  alla 
laadides ja seda täita süsteemiväliselt. 

8. Rakendusaktid

Seoses  GMOVS-i  muutmisega  muutuvad  kehtetuks  põllumajandusministri  26.  jaanuari 
2012. a määrus nr 9 „Geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemise koolituse programm, 
tunnistuse  saamiseks  esitatavad  nõuded,  tunnistuse  andmise  kord  ning  täienduskoolituse 
sagedus”  ja põllumajandusministri  26.  jaanuari  2012.  a  määrus  nr  10  „Geneetiliselt 
muundatud  põllukultuuride  asukohtade  ja  käitlejate  andmekogusse  kandmiseks  esitatava 
taotluse sisu- ja vorminõuded, taotluse menetlemise kord ning taotlusele lisatav dokument”. 
Seoses  GM põllukultuuri käitlemise majandustegevusteates esitatavate andmete taimetervise 
registris registreerimisega muudetakse Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2014. a määrust nr 102 
„Taimetervise registri põhimäärus” .

9. Seaduse jõustumine

Seadus on kavandatud jõustuma üldises korras.

10. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon

Eelnõu  esitatakse  õigusaktide  eelnõu  infosüsteemi  EIS  kaudu  kooskõlastamiseks 
Rahandusministeeriumile,  Majandus-  ja  Kommunikatsiooniministeeriumile, 
Keskkonnaministeeriumile, Sotsiaalministeeriumile ja Justiitsministeeriumile. Eelnõu esitati 
arvamuse avaldamiseks Põllumajandusametile. 

Eelnõu ettevalmistamisele eelnes Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 180 
„Hea  õigusloome  ja  normitehnika“  nõuete  kohaselt  andmekogu  asutamisest  loobumist 
käsitleva õigusliku regulatsiooni väljatöötamiskavatsuse väljatöötamine.

Eelnõuga seonduvalt ei kavandata avalikku konsultatsiooni.
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