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Määrus (EL) 2019/4
Direktiiv 90/167/EMÜ asendatakse vahetult kohalduva 
määrusega, mis käsitleb ravimsööda tootmist, 
turuleviimist ja kasutamist.
Kohaldub:
 ravimsööda ja vahetoodete tootmine, ladustamine ja 

transportimine;
 ravimsööda ja vahetoodete, sealhulgas 

kolmandatest riikidest imporditud ravimsööda ja 
vahetoodete turuleviimine ja kasutamine;

 ravimsööda ja vahetoodete eksportimine 
kolmandatesse riikidesse. 

Määrust kohaldatakse alates 28. jaanuarist 2022.  



Mis muutub?

Ravimsööda tootmise, turuleviimise ja kasutamise 
põhimõtted jäävad üldjoontes samaks.
Uus on:
võimalus toota ravimsööta ka vahetootest;
võimalus toota ravimsööta lemmikloomadele;
võimalus ravimsööta ja vahetoodet ette toota;
mikroobivastase toimeainega ristsaastumise 

piirmäärade kehtestamine mitte-sihtsöödas;



Mis muutub?

ravimsööda ja vahetoote reklaami keeld, va 
reklaamimine veterinaararstidele;

kasutusel peab olema süsteem aegunud 
vahetoodete ja ravimsööda või kasutamata 
ravimsööda kogumiseks või kõrvaldamiseks;

nõue teavitada pädevat asutust oma tegevusest, 
kui tegeletakse lemmikloomadele ette nähtud 
ravimsööda jaemüügiga  või söödetakse oma 
loomadele ravimsööta. 



Mis on ravimsööt?
Ravimsööt on:
 sööda ja veterinaarravimite homogeenne 

segu;
 veterinaarravimit sisaldav täis- või 

täiendsööt, mis on ilma edasise 
töötlemiseta valmis otse loomale 
söötmiseks;

 karjaravi puhul veterinaarravimite 
suukaudse manustamise täpsem ja 
ohutum viis.



Mis ei ole ravimsööt?
Ravimsööt ei ole:
 loomade joogivette segatud 

veterinaarravim;
 söödale puistatud/pihustatud 

veterinaarravim;
 sööta käsitsi segatud veterinaarravim. 
Viimati nimetatud juhtudel on tegemist 

veterinaarravimi suukaudse manustamisega, mille 
puhul tuleb järgida veterinaarravimite määruses 
(EL) 2019/6 sätestatud nõudeid.



Põhinõuded
Ravimsööda veterinaarretsept väljastatakse 
üksnes pärast veterinaararsti tehtud looma või 
loomarühma kliinilist läbivaatust või muud 
nõuetekohast terviseseisundi hindamist ja üksnes 
diagnoositud haiguse jaoks.
Erandid:
 immunoloogilisi veterinaarravimeid sisaldava 

ravimsööda veterinaarretsepti väljastamine;
mikroobivastase toimeta parasiidivastaseid 

aineid sisaldava ravimsööda veterinaarretsepti 
väljastamine.



Põhinõuded

Söödakäitlejal peab olema tegevusluba, 
kui tema ettevõttes tegeletakse ravimsööda või 
vahetoote tootmise, ladustamise, transpordi ja 
turule  viimisega. 
Ravimsööta toodetakse:
 üksnes veterinaarravimitest, mis on ravimsööda 

tootmiseks loa saanud kooskõlas 
veterinaarravimite määruses ((EL) 2019/6 ) 
sätestatud tingimustega;

vastavalt asjakohastele tingimustele, mis on 
esitatud ravimsööda veterinaarretseptis.



Põhinõuded

Ravimsööta tarnitakse loomapidajale 
ravimsööda veterinaarretsepti esitamisel.
Väljakirjutatud ravimsööta kasutatakse vastavalt 
ravimsööda veterinaarretseptile ja üksnes 
loomadel, kelle jaoks retsept on väljastatud.
Ravimsööda importimise või liidusisese 
turustamise korral peab olema selles sisalduv 
veterinaarravim sihtliikmesriigis kasutamiseks 
lubatud.



AMRi väljakujunemise riski 
vähendamine

mikroobivastase toimeainega ristsaastumise 
piirmäärad mitte-sihtsöödas;
mikroobivastaseid veterinaarravimeid 

sisaldavat ravimsööta ei tohi kasutada 
profülaktikaks, va teatavatel juhtudel, mis 
puudutavad parasiidivastaseid aineid ja 
immunoloogilisi veterinaarravimeid 
sisaldavat ravimsööta. 



Tänud kuulamast!

Eda Ernes
eda.ernes@agri.ee


