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Lisa 1 
Loomatauditõrje seaduse, riigilõivuseaduse, söödaseaduse, 

toiduseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu 
seletuskirja juurde 

 

Määruste eelnõude kavandite loetelu: 
1) maaeluministri määrus „Piiripunkti ja imporditava mitteloomse sööda ametliku kontrollimise 
koha määramise taotluse sisu nõuded ning taotluse menetlemise kord”; 

2) maaeluministri määrus „Piiripunkti ja imporditava toidu ametliku kontrollimise koha 
määramise taotluse sisu nõuded ning taotluse menetlemise kord”; 

3) maaeluministri määrus „Toidu-, sööda- ja veterinaarjärelevalvetasu maksmise, sularahas 
vastuvõtmise ja maksmise kontrollimise ning enammakstud järelevalvetasu tagastamise kord”; 

4) maaeluministri määrus „Põllumajandusministri määruste muutmine tulenevalt loomatauditõrje 
seaduse, riigilõivuseaduse, söödaseaduse, toiduseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse 
muutmise seadusest”; 

5) maaeluministri määrus „Toidu-, sööda- ja veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest 
võetava tunnitasu määra kehtestamine 2020. aastaks”; 

6) maaeluministri määrus „Põllumajandusministri määruste muutmine”; 

7) maaeluministri määrus „Põllumajandusministri 17. märtsi 2014. a määruse nr 20 „Ametliku 
kontrolli käigus söödast proovide võtmise kord” muutmine”; 

8) maaeluministri määrus „Põllumajandusministri 23. detsembri 2005. a määruse nr 128 
„Tingimisi toidukõlbliku liha märgistamise nõuded toiduhügieeni tagamiseks” muutmine”; 

9) maaeluministri määrus „Põllumajandusministri 6. jaanuari 2003. a määruse nr 1 „Loomses 
toidus saasteainete riikliku järelevalve reguleerimise kord ning kontrollproovide võtmise ja 
analüüsimise meetodid” muutmine”; 

10) maaeluministri määrus „Põllumajandusministri 20. detsembri 2007. a määruse nr 161 
„Veterinaartõendile kantavad andmed” muutmine”; 

11) maaeluministri määrus „Põllumajandusministri 11. novembri 2010. a määruse nr 108 
„Volitatud veterinaararsti volituse raames osutatavate teenuste tasu määrad ja tasustamise kord” 
muutmine”.  
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MÄÄRUS 
 
 

xx.xx.2019 nr ….. 

Piiripunkti ja imporditava mitteloomse sööda ametliku 
kontrollimise koha määramise taotluse sisu nõuded ning 
taotluse menetlemise kord 

  

Määrus kehtestatakse söödaseaduse § 162 lõike 6 ja § 163 lõike 7 alusel. 
 
§ 1. Määruse reguleerimisala 
 
Määrusega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (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 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, 7.4.2017, lk 1–142), artikli 
47 lõike 2 punkti b alusel kehtestatud loetelus nimetamata sööda (edaspidi mitteloomne sööt) 
ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamiseks ettenähtud piiripunkti (edaspidi piiripunkt) ja 
mitteloomse sööda ametliku kontrollimise koha (edaspidi ametliku kontrollimise koht) määramise 
taotluse sisu nõuded ning taotluse menetlemise kord. 
 
§ 2. Piiripunkti ja ametliku kontrollimise koha määramise taotluse sisu nõuded 
 
(1) Piiripunkti ja ametliku kontrollimise koha määramiseks esitab piiripunkti või ametliku 
kontrollimise kohta valdav isik Veterinaar- ja Toiduametile kirjaliku taotluse koos 
dokumentidega, mis tõendavad piiripunkti vastavust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL) 2017/625 artikli 64 lõikes 3 sätestatud nõuetele ning ametliku kontrollimise koha vastavust 
nimetatud määruse artikli 64 lõigetes 3 ja 4 sätestatud nõuetele. Taotluse näidisvorm avaldatakse 
Veterinaar- ja Toiduameti veebilehel. 
 
(2) Taotluses märgitakse järgmised andmed: 
1) piiripunkti või ametliku kontrollimise kohta valdava isiku nimi, registri- või isikukood, elu- 
või asukoha aadress ja sidevahendite numbrid; 
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2) piiripunkti või ametliku kontrollimise koha aadress; 
3) andmed mitteloomse sööda liigi, koguse, saadetiste arvu, säilitamistingimuste ja muude 
omaduste kohta; 
4) andmed laoruumi mahutavuse ja seal tagatud säilitustemperatuuri kohta; 
5) andmed jäätmekäitluse korraldamise kohta; 
6) piiripunkti tegevuse korraldamise eest vastutava isiku nimi ja sidevahendite numbrid. 
 
§ 3. Piiripunkti ja ametliku kontrollimise koha määramise taotluse menetlemise kord 
 
(1) Veterinaar- ja Toiduamet hindab piiripunkti vastavust Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) 2017/625 artiklis 64 sätestatud miinimumnõuetele ning ametliku kontrollimise 
koha vastavust nimetatud määruse artikli 64 lõigetes 3 ja 4 sätestatud nõuetele nii taotleja esitatud 
andmete alusel kui ka kohapeal. 
 
(2) Veterinaar- ja Toiduamet esitab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 
artikli 59 lõike 2 kohase teate piiripunkti määramise kavatsuse kohta Euroopa Komisjonile. 
Euroopa Komisjoni poolt piiripunkti nõuetele vastavaks või mitte vastavaks hindamise korral, 
teeb Veterinaar- ja Toiduamet asjakohase otsuse viivitamata pärast Euroopa Komisjonilt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 59 lõigetes 3–5 sätestatud teate saamisest. 
 
(3) Veterinaar- ja Toiduamet teeb ametliku kontrollimise koha määramise või sellest keeldumise 
otsuse 30 tööpäeva jooksul ametliku kontrollimise koha määramise taotluse saamisest arvates. 
 
(4) Veterinaar- ja Toiduamet toimetab piiripunkti ja ametliku kontrollimise koha määramise või 
sellest keeldumise otsuse piiripunkti või ametliku kontrollimise kohta valdavale isikule kätte 
kolme tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest. 
 
§ 4. Määrus jõustub 14. detsembril 2019. a. 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Mart Järvik 
Maaeluminister 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Illar Lemetti 
Kantsler  
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MÄÄRUS 
 
 

xx.xx.2019 nr ….. 

Piiripunkti ja imporditava toidu ametliku kontrollimise 
koha määramise taotluse sisu nõuded ning taotluse 
menetlemise kord 

  

Määrus kehtestatakse toiduseaduse § 421 lõike 6 ja § 422 lõike 7 alusel. 
 
§ 1. Määruse reguleerimisala 
Määrusega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (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 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, 7.4.2017, lk 1–142), artikli 
47 lõike 2 punkti b alusel kehtestatud loetelus nimetamata toidu (edaspidi toit) importimiseks 
ettenähtud piiripunkti (edaspidi piiripunkt) ja selle toidu ametliku kontrollimise koha 
(edaspidi ametliku kontrollimise koht) määramise taotluse sisu nõuded ning taotluse menetlemise 
kord. 
 
§ 2. Piiripunkti ja ametliku kontrollimise koha määramise taotluse sisu nõuded 
 
(1) Piiripunkti ja ametliku kontrollimise koha määramiseks esitab piiripunkti või ametliku 
kontrollimise kohta valdav isik Veterinaar- ja Toiduametile kirjaliku taotluse koos 
dokumentidega, mis tõendavad piiripunkti vastavust määruse 2017/625 artikli 64 lõikes 3 
sätestatud nõuetele ning ametliku kontrollimise koha vastavust nimetatud määruse artikli 64 
lõigetes 3 ja 4 sätestatud nõuetele. Taotluse näidisvorm avaldatakse Veterinaar- ja Toiduameti 
veebilehel. 
 
(2) Taotluses märgitakse järgmised andmed: 
1) piiripunkti või ametliku kontrollimise kohta valdava isiku nimi, registri- või isikukood, elu- 
või asukoha aadress ja sidevahendite numbrid; 
2) piiripunkti või ametliku kontrollimise koha aadress; 
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3) andmed toidu laadi, koguse, saadetiste arvu, pakendamisviisi, säilitamistingimuste ja muude 
omaduste kohta; 
4) andmed proovivõtuvahendite kohta; 
4) andmed laoruumi mahutavuse ja seal tagatud säilitustemperatuuri kohta; 
5) andmed jäätmekäitluse korraldamise kohta; 
6) piiripunkti tegevuse korraldamise eest vastutava isiku nimi ja sidevahendite numbrid. 
 
§ 3. Piiripunkti ja ametliku kontrollimise koha määramise taotluse menetlemise kord 
 
(1) Veterinaar- ja Toiduamet hindab piiripunkti vastavust Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) 2017/625 artiklis 64 sätestatud miinimumnõuetele ning ametliku kontrollimise 
koha vastavust nimetatud määruse artikli 64 lõigetes 3 ja 4 sätestatud nõuetele nii taotleja esitatud 
andmete alusel kui ka kohapeal. 
 
(2) Veterinaar- ja Toiduamet esitab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 
artikli 59 lõike 2 kohase teate piiripunkti määramise kavatsuse kohta Euroopa Komisjonile. 
Euroopa Komisjoni poolt piiripunkti nõuetele vastavaks või mitte vastavaks hindamise korral, 
teeb Veterinaar- ja Toiduamet asjakohase otsuse viivitamata pärast Euroopa Komisjonilt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 59 lõigetes 3–5 sätestatud teate saamisest. 
 
(3) Veterinaar- ja Toiduamet teeb ametliku kontrollimise koha määramise või sellest keeldumise 
otsuse 30 tööpäeva jooksul ametliku kontrollimise koha määramise taotluse saamisest arvates. 
 
(4) Veterinaar- ja Toiduamet toimetab piiripunkti ja ametliku kontrollimise koha määramise või 
sellest keeldumise otsuse piiripunkti või ametliku kontrollimise kohta valdavale isikule kätte 
kolme tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest. 
 
§ 4. Määrus jõustub 14. detsembril 2019. a. 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Mart Järvik 
Maaeluminister 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Illar Lemetti 
Kantsler 
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MÄÄRUS 
 
 

xx.xx.2019 nr ….. 

Toidu-, sööda- ja veterinaarjärelevalvetasu maksmise, 
sularahas vastuvõtmise ja maksmise kontrollimise ning 
enammakstud järelevalvetasu tagastamise kord 

  

Määrus kehtestatakse söödaseaduse § 294 lõike 6 ja 295 lõike 6, toiduseaduse § 494 lõike 6 ja § 
495 lõike 6 alusel ning veterinaarkorralduse seaduse § 357 lõike 6 ja § 359 lõike 4 alusel 
 
 
§ 1. Määruse reguleerimisala 
 
Määrusega kehtestatakse toidu-, sööda- ja veterinaarjärelevalve tasu (edaspidi järelevalvetasu) 
maksmise, sularahas vastuvõtmise ja maksmise kontrollimise ning enammakstud järelevalvetasu 
tagastamise kord. 
 
§ 2. Järelevalvetasu maksmiseks kohustatud isik 

(1) Järelevalvetasu maksmiseks on kohustatud isik (edaspidi kohustatud isik), kelle suhtes on 
Veterinaar ja Toiduameti ametnik, sealhulgas veterinaarjärelevalveametnik (edaspidi ametnik), 
teinud toidujärelevalve toimingu, söödajärelevalve toimingu või veterinaarjärelevalve toimingu 
(edaspidi koos järelevalvetoiming).  

(2) Mitu kohustatud isikut vastutavad ühise järelevalvetoimingu eest järelevalvetasu maksmise 
korral solidaarselt. 

§ 3. Järelevalvetasu maksmine  

(1) Järelevalvetasu makstakse eurodes. 

(2) Ametnik teeb otsuse eelmise kalendrikuu jooksul tehtud järelevalvetoimingute eest 
järelevalvetasu sissenõudmise kohta iga kalendrikuu 5. kuupäevaks. 

(3) Järelevalvetasu sissenõudmisel veterinaarkorralduse seaduses sätestatud ja selle alusel 
kehtestatud määrades arvestab ametnik olenevalt tehtud veterinaarjärelevalve toimingust 
loomade liiki ja arvu, loomade kaalu, loomsete saaduste kogust, loomade ja loomsete saadustega 
kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 3 lõikes 7 sätestatud tähenduses 
kaubasaadetiste arvu või konkreetsetel üksikjuhtudel käitlemisettevõttes või selle osas teostatud 
veterinaarjärelevalve toimingute arvu. 
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(4) Veterinaarkorralduse seaduse § 353 lõike 5 punktides 1–3, toiduseaduse §-s 491 ja 
söödaseaduse §-s 293 lõikes 3 viidatud järelevalvetoimingute eest järelevalvetasu sissenõudmise 
korral arvestatakse toimingut teinud ametnike arvu ning toiminguks kulunud aega. 

(5) Järelevalvetasu sissenõudmise otsus toimetatakse kohustatud isikule kätte viie tööpäeva 
jooksul otsuse tegemise päevast arvates. 

(6) Kohustatud isik kannab järelevalvetasu 10 tööpäeva jooksul järelevalvetasu sissenõudmise 
otsuse ärakirja saamise päevast arvates üle otsuses näidatud Rahandusministeeriumi 
pangakontole, kasutades otsuses märgitud Veterinaar- ja Toiduameti viitenumbrit. 

§ 4. Järelevalvetasu maksmine loomade ja loomsete saaduste, toidu ning sööda Euroopa 
Liidu välisest riigist Eestisse toimetamise korral 
 
(1) Loomade ja loomsete saaduste ning veterinaarkorralduse seaduse §-s 4 nimetamata toidu 
Eestisse toimetamise korral või sööda Euroopa Liidu välisest riigist Eestisse toimetamise korral 
söödaseaduse § 16 lõike 4 tähenduses maksab kohustatud isik kaubasaadetise üle tehtud 
järelevalvetoimingu eest järelevalvetasu ametniku esitatud järelevalvetasu sissenõudmise otsuses 
märgitud summas enne tolliprotseduurile suunamist. 
 
(2) Ametnik teeb lõikes 1 nimetatud juhul otsuse järelevalvetasu sissenõudmise kohta ja väljastab 
selle ärakirja kohustatud isikule viivitamata pärast järelevalvetoimingute tegemist. 
 
(3) Kui kohustatud isik on veterinaarkorralduse seaduse § 357  lõike 5, toiduseaduse § 494  lõike 
5 või söödaseaduse § 294 lõike 5 alusel vabastatud järelevalvetasu maksmisest enne 
tolliprotseduurile suunamist, toimub järelevalvetasu maksmine §-s 3 sätestatu kohaselt  
 
§ 5. Järelevalvetasu sissenõudmise otsus 
 
Järelevalvetoimingute eest järelevalvetasu sissenõudmiseks väljastab ametnik kohustatud 
isikule ärakirja otsusest, milles peavad olema märgitud: 
1) otsuse tegemise koht ja aeg; 
2) ametniku nimi ja ametinimetus; 
3) kohustatud isiku nimi ning elu- või asukoht ja aadress; 
4) selle järelevalvetoimingu nimetus, mille eest järelevalvetasu nõutakse; 
5) makstav järelevalvetasu summa; 
6) järelevalvetasu laekumise koht (panga nimetus, konto number, viitenumber). 
 
§ 6. Järelevalvetasu sularahas vastuvõtmine 
 
(1) Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor määrab kindlaks isikud, kellel on õigus järelevalvetasu 
sularahas vastu võtta. 
 
(2) Kuni 10 euro suuruse järelevalvetasu võtavad lõikes 1 nimetatud isikud kohustatud isiku 
soovil vastu sularahas. 
 
(3) Sularahas järelevalvetasu vastuvõtja täidab kohustatud isiku juuresolekul järelevalvetasu 
vastuvõtmise kviitungi, mis väljastatakse kohustatud isikule. Järelevalvetasu vastuvõtmine ilma 
kviitungit väljastamata on keelatud. 
 
(4) Kviitung peab lisaks järelevalveasutuse nimele sisaldama kõiki rekvisiite, mis on nimetatud 
raamatupidamise seaduse § 7 lõikes 2. 
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§ 7. Järelevalvetasu maksmise kontrollimine 
 
(1) Veterinaar- ja Toiduamet kontrollib järelevalvetasu laekumist elektroonilisel teel. 
 
(2) Kui järelevalvetasu laekumist ei ole võimalik tehnilistel põhjustel kontrollida elektroonilisel 
teel, kontrollib Veterinaar- ja Toiduamet kohustatud isiku esitatud järelevalvetasu maksmist 
tõendaval dokumendil olevate andmete õigsust. 
 
§ 8. Enammakstud järelevalvetasu tagastamise kord 
 
Järelevalvetasu maksnud isikul on kahe aasta jooksul alates järelevalvetasu tasumise päevast 
õigus esitada Veterinaar- ja Toiduametile kirjalik taotlus enammakstud järelevalvetasu 
tagastamiseks, esitades ka järelevalvetasu maksmist tõendava dokumendi. 
 
§ 9. Enammakstud järelevalvetasu tagastamise taotlus 
 
Enammakstud järelevalvetasu tagastamise taotluses märgitakse: 
1) füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood või juriidilise isiku nimi ja registrikood; 
2) panga nimi ja järelevalvetasu maksja kontonumber, millelt makse sooritati, juhul kui 
järelevalvetasu ei makstud sularahas; 
3) makse sooritamise kuupäev; 
4) järelevalvetasu laekumise koht (panga nimetus, kontonumber, viitenumber); 
5) selle järelevalvetoimingu nimetus, mille eest makstud järelevalvetasu tagastamist soovitakse, 
ning järelevalvetasu summa, selle tagastamise alus ja selgitus tagastamise vajaduse kohta; 
6) järelevalvetasu tagastamise koht (panga nimetus, kontonumber, konto omaniku nimi ja 
isikukood või registrikood). 
 
§ 10. Taotluse kontrollimine 
 
(1) Veterinaar- ja Toiduamet kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning teeb 10 tööpäeva 
jooksul taotluse saamise päevast arvates otsuse enammakstud järelevalvetasu tagastamise või 
sellest keeldumise kohta. 
 
(2) Enammakstud järelevalvetasu tagastatakse, kui järelevalvetasu on makstud ettenähtust 
suuremas summas. 
 
(3) Enammakstud järelevalvetasu ei tagastata, kui ei ole võimalik kindlaks teha järelevalvetasu 
maksnud isikut või isikut, kelle eest on järelevalvetasu makstud, või kui isikul puudub 
tagasimakse saamise õigus. 
 
(4) Enammakstud järelevalvetasu tagastamise või tagastamisest keeldumise otsus toimetatakse 
kohustatud isikule kätte viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates. Isikule 
tagastatakse tema esitatud järelevalvetasu maksmist tõendav dokument. 
 
 
§ 11. Enammakstud järelevalvetasu tagastamine 
 
Tagastatav järelevalvetasu kantakse taotluses märgitud pangakontole 10 kalendripäeva jooksul 
enammakstud järelevalvetasu tagastamise otsuse tegemise päevast arvates. 
 
 
 
§ 12. Määruse jõustumine 
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Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020. a. 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Mart Järvik 
Maaeluminister 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Illar Lemetti 
Kantsler  
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MÄÄRUS 
 
 

xx.xx.2019 nr ….. 

Põllumajandusministri määruste muutmine tulenevalt 
loomatauditõrje seaduse, riigilõivuseaduse, söödaseaduse, 
toiduseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise 
seadusest 

  

Määrus kehtestatakse söödaseaduse § 32 lõike 3, toiduseaduse § 53 lõike 7 ja veterinaarkorralduse 
seaduse § 6 lõike 8 alusel. 
 
§ 1. Põllumajandusministri 9. mai 2007. a määrust nr 72 „Referentlaboratooriumi volituse 
taotlemise ja andmise kord ning volitamise kriteeriumid” muudetakse järgmiselt: 
 
1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt: 
„Referentlaboratooriumi volituse taotlemise ja andmise kord”; 
 
2) paragrahv 1 sõnastatakse järgmiselt: 
„Määrusega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (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 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, 7.4.2017, lk 1–142), artiklis 
100 sätestatud riikliku referentlaboratooriumina (edaspidi referentlaboratoorium) tegutsemiseks 
volituse taotlemise ja andmise kord.”; 
 
3) paragrahv 2 tunnistatakse kehtetuks; 
 
4) paragrahvi 3 lõike 2 punktis 2 asendatakse tekstiosa „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ) nr 882/2004 artikli 33 lõikes 2” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
2017/625 artiklis 101”. 
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§ 2. Põllumajandusministri 13. märtsi 2007. a määrust nr 20 „Nõuded referentlaboratooriumile 
ning referentlaboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele 
lisatavate dokumentide loetelu ja taotluse menetlemise kord” muudetakse järgmiselt: 
 
1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt: 
„Referentlaboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele 
lisatavate dokumentide loetelu ja taotluse menetlemise kord”; 
 
2) paragrahv 1 sõnastatakse järgmiselt: 
„Määrusega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (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 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, 7.4.2017, lk 1–142), artiklis 
100 sätestatud riikliku referentlaboratooriumina (edaspidi referentlaboratoorium) tegutsemiseks 
volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja taotluse 
menetlemise kord.”; 
 
3) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 2 asendatakse tekstiosa „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ) nr 882/2004 artikli 33 lõikes 2” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
2017/625 artiklis 101”; 
 
4) paragrahv 21 tunnistatakse kehtetuks; 
 
5) määruse tekstist jäetakse välja normitehniline märkus järgmises sõnastuses: 
„1Nõukogu direktiiv 2003/85/EÜ ühenduse meetmete kohta suu- ja sõrataudi tõrjeks, millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 85/511/EMÜ ja otsused 89/531/EMÜ ja 91/665/EMÜ ning 
muudetakse direktiivi 92/46/EMÜ (ELT L 306, 22.11.2003, lk 1–87), muudetud direktiiviga 
2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367)”. 
 
§ 3. Määrus jõustub 14. detsembril 2019. a. 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Mart Järvik 
Maaeluminister 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Illar Lemetti 
Kantsler  
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MÄÄRUS 
 
 

xx.xx.2019 nr ….. 

Toidu-, sööda- ja veterinaarjärelevalve toimingute tegemise 
eest võetava tunnitasu määra kehtestamine 2020. aastaks 

  

Määrus kehtestatakse toiduseaduse § 493 lõike 5, söödaseaduse § 293 lõike 6 ja 
veterinaarkorralduse seaduse § 353 lõike 8 alusel. 

§ 1. Toidujärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määr 2020. aastal 

Toidujärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määr 2020. aastal on … eurot. 

§ 2. Söödajärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määr 2020. aastal 

Söödajärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määr 2020. aastal on … eurot. 

§ 3. Veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määr 2020. aastal 

Veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määr 2020. aastal on … eurot. 

 

§ 4. Määruse jõustumine  

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020. a. 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Mart Järvik 
Maaeluminister 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Illar Lemetti 
Kantsler  

KAVAND 
03.06.2019 
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MÄÄRUS 
 
 

xx.xx.2019 nr ….. 

Põllumajandusministri määruste muutmine   

 
Määrus kehtestatakse loomatauditõrje seaduse § 7 lõike 2, § 293 lõike 3 ja § 43 lõike 2 alusel. 
 
§ 1. Põllumajandusministri 5. augusti 2003. a määruse nr 78 „Aujeszky haiguse tõrje 
eeskiri” muutmine 
 
Põllumajandusministri 5. augusti 2003. a määruse nr 78 „Aujeszky haiguse tõrje eeskiri” § 6 
lõikest 1 jäetakse välja sõnad „piirkonda teenindava volitatud veterinaararsti või”. 
 
§ 2. Põllumajandusministri 27. veebruari 2008. a määruse nr 16 „Lammaste ja kitsede 
brutselloosi tõrje eeskiri” muutmine 
 
Põllumajandusministri 27. veebruari 2008. a määruse nr 16 „Lammaste ja kitsede brutselloosi 
tõrje eeskiri” § 10 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „või piirkonda teenindava volitatud 
veterinaararsti”. 
 
§ 3. Põllumajandusministri 10. märtsi 2010. a määruse nr 23 „Lammaste katarraalse 
palaviku tõrje eeskiri” muutmine 
 
Põllumajandusministri 10. märtsi 2010. a määrust nr 23 „Lammaste katarraalse palaviku tõrje 
eeskiri” muudetakse järgmiselt: 
 
1) paragrahvi 7 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „volitatud veterinaararst või”; 
 
2) paragrahvi 17 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „volitatud veterinaararsti või”. 
 
§ 4. Põllumajandusministri 20. novembri 2000. a määruse nr 67 „Marutaudi tõrje eeskiri” 
muutmine 
 
Põllumajandusministri 20. novembri 2000. a määrust nr 67 „Marutaudi tõrje eeskiri” 
muudetakse järgmiselt: 
 
1) paragrahvi 2 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „või piirkonda teenindavat volitatud 
veterinaararsti”; 
 
2) paragrahvi 2 lõikes 3 asendatakse sõnad „volitatud veterinaararsti või tema äraolekul 
Veterinaar- ja Toiduametit” sõnaga „veterinaarjärelevalveametnikku”; 

KAVAND 
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3) paragrahvi 19 lõike 1 esimesest lausest jäetakse välja sõnad „või volitatud veterinaararst” ja 
teisest lausest sõnad „või volitatud veterinaararsti”; 
 
4) paragrahvi 19 lõikest 4 jäetakse välja sõnad „või volitatud veterinaararst”; 
 
5) paragrahvi 20 lõike 1 esimesest lausest jäetakse välja sõnad „või volitatud veterinaararst” ja 
teisest lausest sõnad „või volitatud veterinaararsti” ning lõikest 6 „või volitatud veterinaararst”. 
 
§ 5. Põllumajandusministri 5. augusti 2003. a määruse nr 79 „Newcastle’i haiguse tõrje 
eeskiri” muutmine 
 
Põllumajandusministri 5. augusti 2003. a määrust nr 79 „Newcastle’i haiguse tõrje eeskiri” 
muudetakse järgmiselt: 
 
1) paragrahvi 6 tekstist jäetakse välja sõnad „piirkonda teenindava volitatud veterinaararsti või”; 
 
2) paragrahv 7 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt: 
„(1) Newcastle’i haiguse kahtlusest või diagnoosimisest põllumajanduslindudel peavad 
veterinaararst, laboratoorium ning oma tööülesannete tõttu tauditõrjega seotud isik viivitamata 
teavitama Veterinaar- ja Toiduametit.”; 
 
3) paragrahvi 28 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „piirkonda teenindava volitatud veterinaararsti 
või”. 
 
§ 6. Põllumajandusministri 3. oktoobri 2002. a määruse 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” muutmine 
 
Põllumajandusministri 3. oktoobri 2002. a määruse 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” § 4 lõike 6 esimesest lausest ja § 5 lõike 7 
esimesest lausest jäetakse välja sõnad „või piirkonda teenindavat volitatud veterinaararsti”. 
 
§ 7. Põllumajandusministri 20. mai 2013. a määruse nr 39 „Salmonellooside tõrje eeskiri” 
muutmine 
 
Põllumajandusministri 20. mai 2013. a määruse nr 39 „Salmonellooside tõrje eeskiri” § 13 
lõikest 3 jäetakse välja sõnad „piirkonda teenindav volitatud veterinaararst või”. 
 
§ 8. Põllumajandusministri 23. novembri 2004. a määruse nr 179 „Sigade klassikalise 
katku ja sigade Aafrika katku tõrje eeskiri” muutmine 
 
Põllumajandusministri 23. novembri 2004. a määrust nr 179 „Sigade klassikalise katku ja 
sigade Aafrika katku tõrje eeskiri” muudetakse järgmiselt: 
 
1) paragrahvi 9 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:  
„(1) Sigade katku kahtlusest või diagnoosimisest teavitab veterinaararst, laboratoorium ja oma 
tööülesannete tõttu tauditõrjega seotud muu isik viivitamata Veterinaar- ja Toiduametit.”; 
 
2) paragrahvi 40 lõige 3 punktist 2 jäetakse välja sõnad „ja volitatud veterinaararstid”. 
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§ 9. Põllumajandusministri 17. veebruari 2006. a määruse nr 25 „Teatud loomataudide 
tõrje eeskiri” muutmine 
 
Põllumajandusministri 17. veebruari 2006. a määruse nr 25 „Teatud loomataudide tõrje eeskiri” 
§-de 10 ja 37 tekstist jäetakse välja sõnad „volitatud veterinaararst või”. 
 
§ 10. Põllumajandusministri 21. juuli 2004. a määruse nr 120 „Veiste brutselloosi tõrje 
eeskiri” muutmine 
 
Põllumajandusministri 21. juuli 2004. a määruse nr 120 „Veiste brutselloosi tõrje eeskiri” § 11 
tekstist jäetakse välja sõnad „piirkonda teenindava volitatud veterinaararsti või”. 
 
§ 11. Põllumajandusministri 23. aprilli 2004. a määruse nr 61 „Veiste tuberkuloosi tõrje 
eeskiri” muutmine 
 
Põllumajandusministri 23. aprilli 2004. a määruse nr 61 „Veiste tuberkuloosi tõrje eeskiri” § 11 
tekstist jäetakse välja sõnad „piirkonda teenindava volitatud veterinaararsti või”. 
 
 
§ 12. Määruse jõustumine 
 
Määrus jõustub 14. detsembril 2019. a. 
 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Mart Järvik 
Maaeluminister 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Illar Lemetti 
Kantsler 
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MÄÄRUS 
 
 

xx.xx.2019 nr ….. 

Põllumajandusministri 17. märtsi 2014. a määruse nr 20 
„Ametliku kontrolli käigus söödast proovide võtmise 
kord” muutmine 

  

Määrus kehtestatakse söödaseaduse § 30 lõike 2 alusel. 
 
§ 1. Põllumajandusministri 17. märtsi 2014. a määruse nr 20 „Ametliku kontrolli käigus söödast 
proovide võtmise kord” muudetakse järgmiselt: 
 
1) määruse pealkirjas ja paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse sõnad „ametliku kontrolli” sõnadega 
„ametliku kontrolli või muude ametlike toimingute”; 
 
2) määruse lisa pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
„Ametliku kontrolli käigus söödast proovide võtmise kord”. 
 
§ 2. Määrus jõustub 14. detsembril 2019. a. 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Mart Järvik 
Maaeluminister 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Illar Lemetti 
Kantsler  

KAVAND 
03.06.2019 
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MÄÄRUS 
 
 

xx.xx.2019 nr ….. 

Põllumajandusministri 23. detsembri 2005. a määruse nr 
128 „Tingimisi toidukõlbliku liha märgistamise nõuded 
toiduhügieeni tagamiseks” muutmine 

  

Määrus kehtestatakse toiduseaduse § 26 lõike 3 alusel. 
 
§ 1. Põllumajandusministri 23. detsembri 2005. a määruse nr 128 „Tingimisi toidukõlbliku liha 
märgistamise nõuded toiduhügieeni tagamiseks” muudetakse järgmiselt: 
 
1) paragrahvi 2 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
„(2) Paragrahvi 1 lõike 2 punktides 2–4 toodud juhtudel märgistatakse tingimisi toidukõlblik 
kodulooma ning kütitud või farmis peetud uluki rümp Euroopa komisjoni rakendusmääruse (EL) 
2019/627, millega sätestatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 
2017/625 ühtne praktiline kord inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametliku kontrolli 
tegemiseks ja millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 2074/2005 ametliku 
kontrolli osas (ELT L 131, 17.05.2019, lk 51–100) lisas II toodud tervisemärgiga.”; 
 
 
§ 2. Määrus jõustub 14. detsembril 2019. a. 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Mart Järvik 
Maaeluminister 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Illar Lemetti 
Kantsler  

KAVAND 
03.06.2019 
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MÄÄRUS 
 
 

xx.xx.2019 nr ….. 

Põllumajandusministri 06. jaanuari 2003. a määruse nr 1 
„Loomses toidus saasteainete riikliku järelevalve 
reguleerimise kord ning kontrollproovide võtmise ja 
analüüsimise meetodid” muutmine 

  

Määrus kehtestatakse toiduseaduse § 19 lõike 3 ja § 533 lõike 2 alusel. 
 
§ 1. Põllumajandusministri 06. jaanuari 2003. a määruse nr 1 „Loomses toidus saasteainete 
riikliku järelevalve reguleerimise kord ning kontrollproovide võtmise ja analüüsimise meetodid” 
paragrahvid 3 ja 7 tunnistatakse kehtetuks.  
 
 
§ 2. Määrus jõustub 14. detsembril 2019. a. 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Mart Järvik 
Maaeluminister 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Illar Lemetti 
Kantsler 
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MÄÄRUS 
 
 

xx.xx.2019 nr ….. 

Põllumajandusministri 20. detsembri 2007. a määruse nr 
161 „Veterinaartõendile kantavad andmed” muutmine 

 

Määrus kehtestatakse veterinaarkorralduse seaduse § 2¹ lõike 4 alusel. 
 
§ 1. Põllumajandusministri 20. detsembri 2007.a määrust nr 161 „Veterinaartõendile kantavad 
andmed” muudetakse järgmiselt: 
 
1) paragrahvi 2 lõike 1 punktist 2 ja lõikest 4 ning §-i 3 pealkirjast jäetakse välja sõnad „või 
volitatud veterinaararsti”; 
 
2) paragrahvi 3 tekstist jäetakse välja sõnad „või volitatud veterinaararst”. 
 
 
§ 2. Määrus jõustub 14. detsembril 2019. a. 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Mart Järvik 
Maaeluminister 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Illar Lemetti 
Kantsler 
 
 
 
  

KAVAND 
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MÄÄRUS 
 
 

xx.xx.2019 nr ….. 

Põllumajandusministri 11. novembri 2010. a määruse nr 
108 „Volitatud veterinaararsti volituse raames 
osutatavate teenuste tasu määrad ja tasustamise kord” 
muutmine 

 

Määrus kehtestatakse veterinaarkorralduse seaduse § 19 lõike 5 alusel ja söödaseaduse § 25 
lõike 4 alusel. 
 
§ 1. Põllumajandusministri 11. novembri 2010. a määrust nr 108 „Volitatud veterinaararsti 
volituse raames osutatavate teenuste tasu määrad ja tasustamise kord” muudetakse järgmiselt: 
 
1) paragrahvi 2 lisatakse lõige 7 järgmises sõnastuses: 

„(7) Käesolevas paragrahvis loetlemata volitatud veterinaararsti osutatavate teenuste tasu 
ülemmäär on 500 eurot kuus.” ; 

2) paragrahv 3 tunnistatakse kehtetuks; 
 
3) paragrahvi 4 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks. 
 
 
§ 2. Määrus jõustub 14. detsembril 2019. a. 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Mart Järvik 
Maaeluminister 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Illar Lemetti 
Kantsler 
 
 
 
 

KAVAND 
03.06.2019 


