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Seadusemuudatuste vajadus

EL määrused ja nende rakendamine

• Määrus 2017/625 ehk ametlikku kontrolli määrus 

(AKM) - rakendub 14. detsember 2019

• Määrus 2016/429 ehk loomatervise määrus (LTM) -

rakendub 21. aprill 2021

• Määrus 2019/6 ehk veterinaarravimite määrus (VRM) 

ja määrus 2019/4 ehk ravimsööda määrus (RSM) 

rakenduvad 28. jaanuar 2022

Siseriiklikud algatused

• Toiduseadus

• Loomakaitseseadus



EL määruste rakendamiseks tehtavad 
seaduste muudatused

• Kobarmuudatus (ToiduS, SöS, VetKS, LTTS) seoses 

AKM rakendamisega

• Loomade ja loomsete saadustega kauplemise 

seaduse muudatus seoses AKM rakendamisega

• Veterinaarseadustik - koondab loomatauditõrje 

seaduse, veterinaarkorralduse seaduse ja loomade 

ning loomsete saadustega kauplemise seaduse, 

rakendatakse LTM

• Ravimiseaduse ja söödaseaduse muudatused 

seoses veterinaarravimite ja ravimsööda määruste 

rakendamisega



AKM rakendamine - kobarmuudatus, 
kauplemise seaduse muudatus

„Kobar“ läbis 13.11 riigikogus II lugemise, kauplemine 

lähiajal EIS kooskõlastusse

• SöS - loobutakse mitteloomse sööda 

sajaprotsendilisest kontrollist piiripunktis, senine 

toimingute eest kogutav riigilõiv asendatakse 

järelevalvetasuga

• VKS - kitsenevad volitatud veterinaararstide volitused

• muudetakse järelevalve tunnitasu komponente ja 

arvestusmetoodikat

• muudetakse piiripunktide määramise korda

• muudetakse loomade või loomsete saaduste 

kavandatavast saabumisest teavitamise korda, jm



Veterinaarseadustik

On MEM töös, juriidilisse ekspertiisi veel sel aastal, EIS 

eeldatavalt 2020 kevad

• koondab loomatauditõrje seaduse, veterinaarkorralduse seaduse 

ja loomade ning loomsete saadustega kauplemise seadused

• Ajakohastatakse kehtivaid sõnastusi ja rakendatakse LTM

• Asendab koos delegeeritud aktide ja rakendusaktidega praegu 

direktiividel põhineva siseriikliku õiguse (üle 40 baasdirektiivi ja 

määruse, kogu Veterinaaria acquis üle 400 akti)

• Säilitatakse kehtivad üldpõhimõtted

• Rõhk ennetamisel, lihtsamal ja turvalisemal kaubavahetusel, 

suuremal paindlikkusel esilekerkivatele ohtudele reageerimiseks

• Rahvusvahelise õigusega kooskõla tagamine



LTM rakendamine – bioturvalisus, 
bioturvalisuse kava (art 10)

Bioturvalisuse meetmed:

• Füüsilise kaitse meetmed, nagu ala sulgemine, piirdetarad, 

varjualused, võrk jms.

• Puhastus ja deso, putuka- ja näriliste tõrje

• Meetmete rakendamine ettevõttesse sisenemisele ja sealt 

väljumisele, seadmete kasutamisele, farmis liikumisele, loomade 

ja toodete sissetoomisele, sh. karantiin, ja korjuste 

kõrvaldamisele.

Bioturvalisuse kava on tööriist, mis aitab luua ettevõttes selge ja 

kontrollitava bioturvalisuse süsteemi, seda vastavalt vajadusele 

hinnata ning ajakohastada

VetS - bioturvalisuse kava kohustus kõigile põllumajandusloomade 

pidajatele?



Teadlikkus (art 11)

Ettevõtjate ja loomakasvatusspetsialistide teadmised vastavalt 

peetava looma liigile, tootmisviisile ja täidetavatele 

ülesannetele 

• loomataudidest

• bioturvalisususest

• loomatervise, -heaolu ja inimeste tervise seostest

• loomakasvatuse headest tavadest, AMR

Teadmiste allikana arvestatakse

• töökogemust või läbitud koolitust

• vastavat haridust

• muud kogemust, mis annab samaväärsed teadmised

Riik toetab teadlikkuse tõusu läbi PIP



Jälgimiskohustus loomataudide 
õigeaegseks avastamiseks (art 24) 

Loomapidajal on kohustus jälgida 

• enda vastutusel olevate loomade tervist ja käitumist 

• toodangunäitajate muutusi

• ebatavalist suremust jt tõsiseid haigestumisele viitavait märked

VetS - Teatud terviseandmete arvestuse pidamise ja esitamise kohustus? 

(LT baromeeter, Vissu, Possu)

Lisaks kohustus tagada veterinaararsti riskipõhised, regulaarsed 

farmikülastused (vähemalt 1x aastas), mida võib teha kombineerituna 

muude külastustega.

Eesmärk: ettevõtja nõustamine, tauditunnuste avastamine



Veterinaarravimite ja ravimsööda 
määruste rakendamine 

Ravimiseaduse ja söödaseaduse muudatused -

ettevalmistused 2020, EISi eeldatavalt 2021 algus, 

koostöö SOM, RA

• Uute veterinaarravimite kättesaadavus paraneb

• Lihtsam müügilubade menetlus, pigem kesksed müügiload

• Vähem tõkkeid ravimite liikumisel, ühtsem kontroll

• Paindlikum kaskaad, mikroobivastaste ravimite vastutustundliku 

kasutamise ja resistentsuse vähendamise meetmed (AMR)



Veterinaarravimite kasutamise piirangud

Keelatud on kasutada mikroobivastased aineid:

• rutiinselt

• puudulikku hügieeni, kehva hooldamise või muu juhtimisvea

korvamiseks

• kasvu edendamiseks, jõudluse tõstmiseks

• profülaktiliselt/ennetavalt (va. üksikloom veterinaari poolt

põhjendatud vajadusel)

Metafülaktiline/rühmaravi lubatud, vaid viimase võimalusena

(veterinaararsti diagnoos ja põhjendatud vajadus)

Liikmesriik võib oma territooriumil teatavate

mikroobivastaste ainete kasutamist loomadel täiendavalt

piirata või keelata



Siseriiklikud algatused - Toiduseadus

Eelnõu läbinud EIS kooskõlastuse, hetkel EK teavitamine 

toote turustamist mõjutavast tehnilist normist, tähtaeg 

16.12.2019

Vabariigi Valitsusele esitamine 2020. a alguses, 

menetlemine Riigikogus eeldatavalt 2020. a I poolaastal 

• Riigisisese loakohustuse asendamine teatamiskohustusega teatud 

käitlemisvaldkondades (ToiduS § 8 lg 1 p 2-7 )

• Volitusnormide loomine hügieeninõuete paindliku rakendamise 

eesmärgil väikeettevõttes, sh väiketapamajas, ning loomse toidu 

käitlemisel jae-ettevõttes ja eramus (kohandused piirduvad 

ehituslike, ruumide ning seadmete paigutuse nõuetega 

seonduvaga)

• Toidu säilitamisnõuete määramiseks ning kestvuskatsete 

tegemiseks valdkonna eest vastutava ministri määruste 

volitusnormide kehtetuks tunnistamine



Siseriiklikud algatused –
Loomakaitse seadus ja 
pankrotiseadus
Eelnõu EISi kui laheneb eelarveküsimus

• loomaomanikult äravõetud loomade pidamise ülesanne 

asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud 

korras pannakse KOV üksuse asemel VTAle

• PankrS muudatused on tingitud vajadusest tagada 

loomade tervise ja elu kaitse ka juhul, kui loomapidaja 

suhtes on esitatud pankrotiavaldus ja algatatud 

pankrotimenetlus – VTA ja pankrotihalduri koostöö



Aitäh!


