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Lisa 1 
Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning 

nende impordi ja ekspordi seaduse, loomakaitseseaduse, 
loomatauditõrje seaduse, söödaseaduse, toiduseaduse  

ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu 
seletuskirja juurde 

 

Määruste eelnõude kavandite loetelu: 

1) maaeluministri määrus „Põllumajandusministri määruste muutmine”; 

2) maaeluministri määrus „Põllumajandusministri 22. detsember 2004. a määruse nr 191 
„Importimisel tehtava veterinaarkontrolli kord” muutmine”; 

3) maaeluministri määrus „Põllumajandusministri määruste muutmine tulenevalt 
loomakaitseseaduse ja loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja 
ekspordi seaduse muutmise seadusest”. 
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MÄÄRUS 
 
 

xx.xx.2020 nr ….. 

Põllumajandusministri määruste muutmine   

Määrus kehtestatakse loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi 
seaduse § 10 lõike 2, § 18 lõike 7, § 21 lõike 6 ja § 22 lõike 1 alusel. 
 
§ 1. Põllumajandusministri 22. veebruari 2007. a määruse nr 14 „Imporditavate loomade 
ja loomsete saadustega, mille kohta ei ole kehtestatud veterinaarnõudeid, kaasasolevale 
sertifikaadile kantavad andmed” muutmine 
 
Põllumajandusministri 22. veebruari 2007. a määruse nr 14 „Imporditavate loomade ja loomsete 
saadustega, mille kohta ei ole kehtestatud veterinaarnõudeid, kaasasolevale sertifikaadile 
kantavad andmed” § 1 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Loomade ja loomsete saadustega 
kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 18 lõikes 8” tekstosaga „Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklites 50 ja 89”. 
 
§ 2. Põllumajandusministri 16. mai 2007. a määruse nr 76 „Nõuded loomade profülaktilise 
karantiini rakendamisele ja karantiinikeskustele” muutmine 
 
Põllumajandusministri 16. mai 2007. a määruses nr 76 „Nõuded loomade profülaktilise karantiini 
rakendamisele ja karantiinikeskustele” tehakse järgmised muudatused: 
 
1) paragrahvi 1 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „nõukogu direktiivi 90/425/EMÜ, milles 
käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu 
väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle (EÜT L 224, 18.08.1990, 
lk 29–41), lisas A nimetatud direktiividega hõlmatud loomade” tekstiosaga „ loomade nagu 
veiste, sigade, hobuste, kodulindude, vesiviljelusloomade, lammaste ja kitsede”; 
 
2) määruse normitehniline märkus tunnistatakse kehtetuks. 
 
§ 3. Põllumajandusministri 25. mai 2004. a määruse nr 99 „Veterinaarnõuded veiste ja 
sigadega kauplemisel” muutmine 
 
Põllumajandusministri 25. mai 2004. a määruse nr 99 „Veterinaarnõuded veiste ja sigadega 
kauplemisel” § 4 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „ mis on väljastatud EÜ Nõukogu direktiivi 
91/496/EMÜ, millega nähakse ette ühendusse kolmandatest riikidest saabuvate loomade 
veterinaarkontrolli korraldamise põhimõtted ning muudetakse direktiive 89/662/EMÜ, 
90/425/EMÜ ja 90/675/EMÜ (EÜT L 268, 24.09.1991, lk 56–68), artikli 7 kohaselt” tekstiosaga 
„arvestades Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku 
kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste 
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õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste 
õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid 
(EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, 
(EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) 
nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 
2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused 
(EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 
90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ, 
toodut.”. 
 
§ 4. Põllumajandusministri 1. juuni 2004. a määruse nr 102 „Veterinaarnõuded sea 
spermaga kauplemisel” muutmine 
 
Põllumajandusministri 1. juuni 2004. a määruse nr 102 „Veterinaarnõuded sea spermaga 
kauplemisel” § 4 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „võib Veterinaar- ja Toiduamet rakendada 
loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse §-s 26 
sätestatud meetmeid, sealhulgas nõuda sperma paigutamist karantiini” tekstiosaga „ viib 
Veterinaar- ja Toiduamet läbi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 
137 lõike 2 kohase uurimise.”. 
 
§ 5. Põllumajandusministri 11. juuni 2004. a määruse nr 107 „Veterinaarnõuded veise 
spermaga kauplemisel” muutmine 
 
Põllumajandusministri 11. juuni 2004. a määruse nr 107 „Veterinaarnõuded veise spermaga 
kauplemisel” § 5 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „võib Veterinaar- ja Toiduamet rakendada 
loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse §-s 26 
sätestatud meetmeid, sealhulgas nõuda sperma paigutamist karantiini” tekstiosaga „ viib 
Veterinaar- ja Toiduamet läbi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 
137 lõike 2 kohase uurimise.”. 
 
§ 6. Põllumajandusministri 23. juuli 2004. a määrus nr 125 „Ekspordiks ettenähtud 
loomade ja loomsete saaduste liikmesriikidevahelise veo kohta esitatavad 
veterinaarnõuded” muutmine 
 
Põllumajandusministri 23. juuli 2004. a määrus nr 125 „Ekspordiks ettenähtud loomade ja 
loomsete saaduste liikmesriikidevahelise veo kohta esitatavad veterinaarnõuded” tehakse 
järgmised muudatused: 
 
1) paragrahv 3 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „EÜ Nõukogu direktiivi 90/425/EMÜ siseturu 
lõpule viimiseks vajaliku veterinaar- ja zootehnilise kontrolli kohta ühendusesisesel kauplemisel 
teatud loomade ja loomsete saadustega (EÜT L 224, 18.08.1990, lk 29–41) artikli 3 punkti 1 
alapunktis d nimetatud”; 
 
2) paragrahv 3 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „(EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida 
tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate 
eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141)” tekstiosaga 
„(EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse 
eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, 
taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 
1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 
2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 
98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse 
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kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, 
nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 
96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus) (ELT L 95, 
07.04.2017, lk 1-142)”; 
 
3) paragrahv 5 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Loomade ja loomsete saadustega kaupemise ning 
nende impordi ja ekspordi seaduse § 2 lõikes 6 nimetatud” tekstiosaga „elektroonilise”. 
 
 
 
§ 7. Määruse jõustumine 
 
Määrus jõustub xx. xx 2020. a. 
 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Arvo Aller 
Maaeluminister 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Tiina Saron 
Kantsler 
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MÄÄRUS 
 
 

xx.xx.2020 nr ….. 

Põllumajandusministri 22. detsember 2004. a määruse nr 
191 „Importimisel tehtava veterinaarkontrolli kord” 
muutmine 

  

Määrus kehtestatakse loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi 
seaduse § 29 lõike 1 alusel. 
 
§ 1. Põllumajandusministri 22. detsember 2004. a määrust nr 191 „Importimisel tehtava 
veterinaarkontrolli kord” muudetakse järgmiselt:  
 
1) määruse kogu teksti ulatuses asendatakse sõna „ühenduseväline” sõnaga „liiduväline” vastavas 
käändes. 
 
2) paragrahvid 2–4 tunnistatakse kehtetuks;  
 
3) paragrahv 5 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „§-s 2 nimetatud” tekstiosaga „dokumentide, 
identsuse- ja füüsiline”; 
 
4) paragrahv 8 lõike 8 punktis 2 asendatakse tekstiosa „üksnes loomade ja loomsete saadustega 
kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse §-s 44 sätestatud nõuete kohaselt” tekstiosaga 
„vastavalt Veterinaar- ja Toiduameti korraldusele”; 
 
5) paragrahvid 10–12 tunnistatakse kehtetuks; 
 
6) määruse normitehniline märkus tunnistatakse kehtetuks. 
 
§ 2. Määruse jõustumine 
 
Määrus jõustub xx. xx 2020. a. 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Arvo Aller 
Maaeluminister 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Tiina Saron 
Kantsler 
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MÄÄRUS 
 
 

xx.xx.2020 nr ….. 

Põllumajandusministri määruste muutmine tulenevalt 
loomakaitseseaduse ja loomade ja loomsete saadustega 
kauplemise ning nende impordi ja ekspordiseaduse 
muutmise seadusest 

  

Määrus kehtestatakse loomatauditõrje seaduse § 11 lõigete 3, 4 ja 8, § 13 lõike 5 ja § 171 lõike 5 
ning loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 10 
lõike 2 alusel. 
 
§ 1. Põllumajandusministri 13. mai 2005. a määruse nr 55 „Loomsete saaduste ja nende 
käitlemise, sealhulgas nendega kauplemise, veterinaarnõuded” muutmine 
 
Põllumajandusministri 13. mai 2005. a määruse nr 55 „Loomsete saaduste ja nende käitlemise, 
sealhulgas nendega kauplemise, veterinaarnõuded” § 5 lõike 1 punktist jäetakse välja lauseosa „, 
mis on kooskõlas direktiivi 89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses 
kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega (EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13–22) artikliga 
9,”. 
 
§ 2. Põllumajandusministri 13. augusti 2008. a määruse nr 86 „Veterinaarnõuded 
vesiviljelusloomade liikumise ning vesiviljelusloomade ja neilt pärinevate loomsete 
saadustega kauplemise kohta” muutmine 
 
Põllumajandusministri 13. augusti 2008. a määruse nr 86 „Veterinaarnõuded vesiviljelusloomade 
liikumise ning vesiviljelusloomade ja neilt pärinevate loomsete saadustega kauplemise kohta” § 
10 lõikest 2 jäetakse välja lauseosa „loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende 
impordi ja ekspordi seaduse § 24 lõike 2 kohaselt”. 
 
§ 3. Maaeluministri 8. märtsi 2019. a määruse nr 28 „Põllumajandusloomade registri 
põhimäärus” muutmine. 
 
Maaeluministri 8. märtsi 2019. a määruse nr 28 „Põllumajandusloomade registri põhimäärus”  
§ 6 lõike 1 punktist 2 jäetakse välja tekstiosa „loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning 
nende impordi ja ekspordi seaduse § 14 lõikes 1,”.  
 
 
§ 4. Määruse jõustumine 
 
Määrus jõustub xx. xx 2020. a. 
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(allkirjastatud digitaalselt) 
Arvo Aller 
Maaeluminister 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Tiina Saron 
Kantsler 
 


