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Loetelu määruste kohta, mis tuleb eelnõu seadusena rakendamiseks välja töötada: 
 
1) maaeluministri määrus „Piiripunkti ja imporditava mitteloomse sööda ametliku 
kontrollimise koha määramise taotluse sisu nõuded ning taotluse menetlemise kord” (eelnõus 
SöS-i § 162 lõikes 6 ja § 163 lõikes 7 sätestatud volitusnormi alusel); 
 
2) maaeluministri määrus „Piiripunkti ja imporditava toidu ametliku kontrollimise koha 
määramise taotluse sisu nõuded ning taotluse menetlemise kord” (eelnõus ToiduS-i § 421 lõikes 
6 ja § 422 lõikes 7 sätestatud volitusnormi alusel); 
 
3) maaeluministri määrus „Toidu-, sööda- ja veterinaarjärelevalvetasu maksmise, sularahas 
vastuvõtmise ja maksmise kontrollimise ning enammakstud järelevalvetasu tagastamise kord” 
(eelnõus SöS-i § 294 lõikes 6 ja § 295 lõikes 6, ToiduS-i § 494 lõikes 6 ja § 495 lõikes 6 ning 
VetKS-i § 357 lõikes 6 ja § 359 lõikes 4 sätestatud volitusnormide alusel); 
 
4) maaeluministri määrus „Toidu-, sööda- ja veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest 
võetava tunnitasu määra kehtestamine 2020. aastaks” (eelnõus SöS-i § 293 lõikes 6, ToiduS-i 
§ 493 lõikes 5 ja VetKS-i § 353 lõikes 8 sätestatud volitusnormide alusel). 
 
Loetelu määruste kohta, mida tuleb eelnõu seadusena rakendamiseks muuta: 
 
1) põllumajandusministri 9. mai 2007. a määrus nr 72 „Referentlaboratooriumi volituse 
taotlemise ja andmise kord ning volitamise kriteeriumid”; 
 
2) põllumajandusministri 13. märtsi 2007. a määrus nr 20 „Nõuded referentlaboratooriumile 
ning referentlaboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele 
lisatavate dokumentide loetelu ja taotluse menetlemise kord”; 
 
3) põllumajandusministri 5. augusti 2003. a määrus nr 78 „Aujeszky haiguse tõrje eeskiri”; 

4) põllumajandusministri 27. veebruari 2008. a määrus nr 16 „Lammaste ja kitsede brutselloosi 
tõrje eeskiri”; 
 
5) põllumajandusministri 10. märtsi 2010. a määrus nr 23 „Lammaste katarraalse palaviku tõrje 
eeskiri”; 
 
6) põllumajandusministri 20. novembri 2000. a määrus nr 67 „Marutaudi tõrje eeskiri”; 
 
7) põllumajandusministri 5. augusti 2003. a määrus nr 79 „Newcastle’i haiguse tõrje eeskiri”; 
 
8) põllumajandusministri 3. oktoobri 2002. a määrus nr 73 „Põllumajanduslindude aretuse 
eesmärgil pidamiseks ning haudemunade ja ööpäevaste tibude turustamise eesmärgil 
tootmiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise, seal lindude pidamise ning 
haudemunade ja ööpäevaste tibude tootmise veterinaarnõuded”; 
 



9) põllumajandusministri 20. mai 2013. a määrus nr 39 „Salmonellooside tõrje eeskiri”; 
 
10) põllumajandusministri 23. novembri 2004. a määrus nr 179 „Sigade klassikalise katku ja 
sigade Aafrika katku tõrje eeskiri”; 
 
11) põllumajandusministri 17. veebruari 2006. a määrus nr 25 „Teatud loomataudide tõrje 
eeskiri”; 
 
12) põllumajandusministri 21. juuli 2004. a määrus nr 120 „Veiste brutselloosi tõrje eeskiri”; 
 
13) põllumajandusministri 23. aprilli 2004. a määrus nr 61 „Veiste tuberkuloosi tõrje eeskiri”; 
 
14) põllumajandusministri 17. märtsi 2014. a määrus nr 20 „Ametliku kontrolli käigus söödast 
proovide võtmise kord”; 
 
15) põllumajandusministri 23. detsembri 2005. a määrus nr 128 „Tingimisi toidukõlbliku liha 
märgistamise nõuded toiduhügieeni tagamiseks”; 
 
16) põllumajandusministri 6. jaanuari 2003. a määrus nr 1 „Loomses toidus saasteainete 
riikliku järelevalve reguleerimise kord ning kontrollproovide võtmise ja analüüsimise 
meetodid”; 
 
17) põllumajandusministri 20. detsembri 2007. a määrus nr 161 „Veterinaartõendile kantavad 
andmed”; 
 
18) põllumajandusministri 11. novembri 2010. a määrus nr 108 „Volitatud veterinaararsti 
volituse raames osutatavate teenuste tasu määrad ja tasustamise kord”. 
 
Loetelu määruste kohta, mis muutuvad eelnõu seadusena jõustumisel kehtetuks: 
 
1) põllumajandusministri 5. oktoobri 2010. a määrus nr 98 „Piiripunkti ja imporditava 
mitteloomse sööda üle ametliku kontrolli teostamise koha piiripunktide ja imporditava 
mitteloomse sööda üle ametliku kontrolli teostamise kohtade loetellu kandmise taotluse sisu 
nõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord” 
(https://www.riigiteataja.ee/akt/117062014010); 
 
2) põllumajandusministri 21. detsembri 2009. a määrus nr 129 „Piiripunkti ja imporditava toidu 
üle ametliku kontrolli teostamise koha piiripunktide ja imporditava toidu üle ametliku kontrolli 
teostamise kohtade loetellu kandmise taotluse sisu nõuded, taotlusele lisatavate dokumentide 
loetelu ning taotluse menetlemise kord” (https://www.riigiteataja.ee/akt/128062014108);  
 
3) põllumajandusministri 16. mai 2008. a määrus nr 50 „Nende söötade tariifne 
klassifikatsioon, mille vabasse ringlusse suunamisel tasutakse ametliku kontrolli toimingute 
eest riigilõivu” (https://www.riigiteataja.ee/akt/129052018019); 
 
4) Vabariigi Valitsuse 11. mai 2004. a määrus nr 186 „Toidu- ja veterinaarjärelevalve tasu 
maksmise, sularahas vastuvõtmise ja maksmise kontrollimise ning enammakstud 
järelevalvetasu tagastamise kord” (https://www.riigiteataja.ee/akt/128062014160); 
 
5) põllumajandusministri 8. mai 2007. a määrus nr 70 „Mitteloomse sööda ühendusevälisest 
riigist Eestisse toimetamisest teavitamise kord ja sööda ühendusevälisest riigist Eestisse 



toimetamise üle ametliku kontrolli teostamise täpsem kord” 
(https://www.riigiteataja.ee/akt/128062017005). 


