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Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja 
ekspordi seaduse, loomakaitseseaduse, loomatauditõrje seaduse, 

söödaseaduse, toiduseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse 
muutmise seadus 

 
§ 1. Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse 
muutmine 
 
Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduses tehakse 
järgmised muudatused: 
 
1) seaduses asendatakse sõna „ühenduseväline” sõnaga „liiduväline” vastavas käändes; 
 
2) paragrahvi 1 lõiked 2  ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
„(2) Euroopa Liidu õigusaktides, käesolevas seaduses ja selle alusel antavates õigusaktides 
ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades 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, 07.04.2017, lk 1–142), muude Euroopa Liidu õigusaktide ning 
käesoleva seaduse erisusi. 
 
(3) Kui kauba importimisel ei ole käesoleva seaduse alusel kehtestatud ohutusmeetmetest 
tulenevat piirangut, ei kohaldata käesolevat seadust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL) 2017/625 artiklis 48 nimetatud looma- ja kaubakategooriate importimisele sama artikli 
alusel kehtestatud juhtudel ja tingimustel.”; 
 
3) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
„(1) Riikliku veterinaarjärelevalve (edaspidi veterinaarjärelevalve) ning tegevus- või muu loa 
andmise menetluse raames tehtava nõuetekohasuse kontrolli (edaspidi veterinaarkontroll) 
toimingud käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
2017/625 artiklis 2 nimetatud toimingud.ˮ; 
 
4) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses: 
„(41) Amet on järelevalvekoostöö kontaktasutus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
2017/625 artikli 103 lõike 1 tähenduses.”; 
 
5) paragrahvi 2 lõiked 5, 6 ja 8 tunnistatakse kehtetuks; 
 
6) paragrahvi 2 täiendatakse lõigetega 9 ja 10 järgmises sõnastuses: 
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„(9) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 109 lõikes 2 nimetatud 
mitmeaastase kontrollikava eest vastutav asutus on Amet. Amet esitab mitmeaastase 
kontrollikava ja selle täitmise aastaaruande Euroopa Komisjonile nimetatud määruse artiklis 113 
sätestatud korra kohaselt. Kontrollikava avalikustatakse nimetatud määruse artikli 111 lõike 1 
kohaselt Ameti veebilehel. 
 
(10) Vabariigi Valitsus võib kehtestada määrusega käesoleva paragrahvi lõikes 9 nimetatud 
mitmeaastase kontrollikava väljatöötamiseks korrakaitseorganite vahelise koostöö korra.”; 
 
7) paragrahvi 3 lõiked 6 ja 7 tunnistatakse kehtetuks; 
 
8) paragrahvi 4 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
„Kauplemine käesoleva seaduse tähenduses on Eesti ja Euroopa Liidu liikmesriikide vaheline 
kaubandus.”; 
 
9) paragrahvid 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;  
 
10) paragrahvi 7 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  
„(1) Liiduvälisest riigist loomade ja loomsete saaduste Eestisse toimetamine (edaspidi import) 
käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 
3 punktis 40 sätestatud tegevus.”; 
 
11) paragrahvi 8 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt: 
„§ 8. Importimisel veterinaarkontrolli alla kuuluvad loomad ja loomsed saadused  
 
(1) Importimisel kuuluvad veterinaarkontrolli alla Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
2017/625 artikli 47 lõike 2 punkti a alusel kehtestatud loetelus nimetatud loomad ja loomsed 
saadused.”; 
 
12) paragrahvi 8 lõiked 2–4 tunnistatakse kehtetuks; 
 
13) paragrahvi 10 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
„(1) Loom ja loomne saadus, millega kaubeldakse, peavad olema veterinaarnõuete kohased. 
 
(2) Veterinaarnõuded kaubeldavatele loomadele ja loomsetele saadustele kehtestab asjakohaste 
Euroopa Liidu õigusaktide nõudeid arvestades valdkonna eest vastutav minister loomade ja 
loomsete saaduste liikide kaupa. 
 
(3) Kui loomadele ja loomsetele saadustele ei kohaldata Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud 
nõudeid, siis peavad loomad ja loomsed saadused kauplemisel olema sihtkohaliikmesriigis 
kehtestatud nõuete kohased. Amet teavitab Euroopa Komisjoni ja teiste liikmesriikide pädevaid 
asutusi nimetatud loomade ja loomsete saadustega kauplemise kohta Eesti kehtestatud 
veterinaarnõuetest.”; 
 
14) paragrahvi 11 lõike 1 punkti 3 esimesest lausest jäetakse välja tekstiosa „EÜ Nõukogu 
direktiivi 90/425/EMÜ lisas A nimetatud asjakohases direktiivis ettenähtud”; 
 
15) paragrahvi 13 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „EÜ Nõukogu direktiivi 89/662/EMÜ lisas A 
nimetatud direktiividega hõlmatud loomne” sõnaga „Loomne”; 
 
16) paragrahvid 14 ja 15, § 18 lõiked 8 ja 9 ning § 19 tunnistatakse kehtetuks;  
 
17) seadust täiendatakse §-ga 191 järgmises sõnastuses: 
„§ 191. Piiripunkt 
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(1) Loomi ja loomseid saadusi võib Eestisse importida üksnes Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) 2017/625 artikli 59 lõike 1 alusel määratud piiripunkti kaudu. 
 
(2) Piiripunkti omaniku või valdaja taotluse alusel määrab Amet piiripunkti, mille kaudu on 
lubatud loomi ja loomseid saadusi Eestisse importida, kui piiripunkti määramise õigus on 
Euroopa Liidu asjakohase õigusakti kohaselt liikmesriigil.  
 
(3) Piiripunktide loetelu avalikustatakse Ameti veebilehel Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) 2017/625 artiklis 60 sätestatud nõuete kohaselt. 
 
(4) Amet esitab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 59 lõike 2 kohase 
teate piiripunkti määramise kavatsuse kohta Euroopa Komisjonile. 
 
(5) Pärast Euroopa Komisjonilt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 
59 lõigetes 3–5 sätestatud teate saamist teeb Amet viivitamata asjakohase otsuse. 
 
(6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 62 lõike 1 ning artikli 63 
lõigetes 1 ja 4 sätestatud juhul teeb Amet asjakohase otsuse ja muudatuse piiripunkide loetelus 
ning teavitab sellest Euroopa Komisjoni ja teisi liikmesriike nimetatud määruse artiklite 62 ja 63 
kohaselt. 
 
(7) Amet toimetab piiripunkti määramise või sellest keeldumise otsuse piiripunkti omanikule või 
valdajale kätte kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.”; 
 
18) paragrahv 20 tunnistatakse kehtetuks; 
 
19) paragrahvi 21 lõikes 2 ja lõike 4 teises lauses asendatakse sõnad „piiripunkti juhataja” sõnaga 
„Amet” vastavas käändes; 
 
20) paragrahvid 23–26 tunnistatakse kehtetuks; 
 
21) seaduse 3. peatüki 1. jagu täiendatakse §-ga 271 järgmises sõnastuses: 
 
„§ 271. Veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontroll loomade ja loomsete saadustega 
kauplemisel  
 
(1) Kauplemisel tehakse veterinaarjärelevalvet ja veterinaarkontrolli Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruses (EL) 2017/625 sätestatud nõuete kohaselt. 
 
(2) Kui veterinaarjärelevalve või veterinaarkontrolli tulemusena on kindlaks tehtud, et loom või 
loomne saadus ei ole nõuetekohane, kohaldab Amet Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL) 2017/625 artiklis 138 sätestatud meetmeid.”; 
 
22) seaduse 3. peatüki 2. jagu muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
 

„2. jagu 
Veterinaarjärelevalve liidu sisetransiidi korral 

 
§ 28. Veterinaarjärelevalve loomade ja loomsete saaduste nõuetekohasuse üle liidu 
sisetransiidi korral 
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(1) Kui on kahtlus, et on rikutud kaubasaadetisele või veole esitatud nõudeid, on Ametil õigus 
loomade ja loomsete saaduste liidu sisetransiidi ajal kontrollida kaubasaadetise ning veo 
nõuetekohasust. 
 
(2) Liidu sisetransiidina käsitatakse käesolevas jaos kaubasaadetise toimetamist Eesti kaudu 
ühest liikmesriigist teise. 
 
(3) Kui transiitveo ajal teostatud veterinaarjärelevalve tulemusena on kindlaks tehtud, et loomad 
või loomsed saadused on inimese või looma tervisele ohtlikud, kohaldab korrakaitseorgan 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 138 sätestatud meetmeid.”; 
 
23) paragrahvi 29 lõike 1 teises lauses 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”; 
 
24) paragrahvi 29 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
„(2) Piiripunktis veterinaarkontrolli tegemiseks teavitab loomi või loomseid saadusi sisaldava 
kaubasaadetise eest vastutav isik vähemalt üks tööpäev enne kavandatavat importi seda 
piiripunkti, mille kaudu kaubasaadetise import on kavandatud. Maanteepiiripunkti kaudu 
importida kavandatavast loomi ja loomseid saadusi sisaldavast kaubasaadetisest teavitatakse 
vähemalt neli tundi enne importi seda piiripunkti, mille kaudu kaubasaadetise import on 
kavandatud.”; 
 
25) paragrahvid 30‒391 tunnistatakse kehtetuks; 
 
26) paragrahvi 40 pealkiri ning lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt: 
„§ 40. Transiidil olevate loomsete saaduste ladustamine vabatsoonis ja tollilaos 
 
(1) Transiidil olevate toiduks mittekasutatavate loomsete saaduste ladustamiseks vabatsoonis või 
tollilaos peab ettevõtjal olema loomatauditõrje seaduse alusel antud asjakohane tegevusluba. 
 
(2) Transiidil oleva loomse toidu ladustamiseks vabatsoonis või tollilaos peab ettevõtjal olema 
toiduseaduse alusel antud asjakohane tegevusluba.”; 
 
27) paragrahvi 40 lõiked 3‒5 tunnistatakse kehtetuks; 
 
28) paragrahv 42 tunnistatakse kehtetuks; 
 
29) paragrahvi 44 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses: 
„(11) Veterinaarnõuetele mittevastavate loomade ja loomsete saaduste importimise korral 
kohaldab korrakaitseorgan Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklites 
66‒69 sätestatud meetmeid.”; 
 
30) paragrahvi 44 lõiked 2‒6 tunnistatakse kehtetuks; 
 
31) seaduse 4. peatükk tunnistatakse kehtetuks; 
 
32) paragrahvi 46 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses: 
„(31) Euroopa Liidu territooriumilt lahkuva laeva varustamiseks ettenähtud kauba kohta väljastab 
sertifikaadi piiripunkti järelevalveametnik.”; 
 
33) paragrahvi 46 lõiget 4 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses: 
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„3) vähemalt 24 tundi enne transiidil oleva kauba vedu piiripunktist Euroopa Liidu territooriumilt 
lahkuvale laevale, kui saadetis on ette nähtud selle laeva varustamiseks.”;  
 
34) paragrahvid 47–50 tunnistatakse kehtetuks; 
 
35) paragrahvi 51 lõikest 3 jäetakse välja tekstiosa „käesoleva seaduse §-s 26 nimetatud”; 
 
36) paragrahvi 53 täiendatakse lõigetega 4–6 järgmises sõnastuses: 
„(4) Isikul on õigus taotleda, et lisaks veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontrolli käigus võetud 
proovile võetakse samadel tingimustel isiku kulul lisaproov, mis jääb isiku käsutusse. 
 
(5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 35 sätestatud teisest 
eksperdiarvamusest tuleneva Ameti ning isiku vahelise vaidluse korral võib isik taotleda omal 
kulul algse analüüsi dokumentide läbivaatamist ning vajaduse korral lasta käesoleva paragrahvi 
lõikes 4 nimetatud proovi omal kulul analüüsida teises, nimetatud määruse artikli 37 lõikes 1 
sätestatud laboris. 
 
(6) Teise eksperdiarvamuse taotlemisest sõltumata rakendab Amet Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 66 või 138 sätestatud vajalikke meetmeid.”; 
 
37) paragrahvi 72 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses: 
„(3) Enne 2019. aasta 14. detsembrit määratud piiripunkt loetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 59 lõike 1 nõuete kohaselt määratud piiripunktiks.”;  
 
38) seaduse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
„1 nõukogu direktiiv 97/78/EÜ, milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate 
toodete veterinaarkontrolli põhimõtted (EÜT L 24, 30.01.1998, lk 9–30), muudetud 
direktiividega 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367) ja 2013/20/EL (ELT L 158, 
10.06.2013, lk 234–239) ning määrusega (EÜ) nr 882/2004 (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141).”. 
 
§ 2. Loomakaitseseaduse muutmine 
 
Loomakaitseseaduses tehakse järgmised muudatused: 
 
1) paragrahvi 1 lõikes 4 asendatakse sõnad „arvestades käesoleva seaduse erisusi” tekstiosaga 
„arvestades 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, 07.04.2017, lk 1–142), muude Euroopa Liidu õigusaktide 
ja käesoleva seaduse erisusi”; 
 
2) paragrahvi 60 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses: 
 
„(21) Veterinaar- ja Toiduameti teostatav riiklik järelevalve, välja arvatud katseloomade puhul, 
on riiklik veterinaarjärelevalve veterinaarkorralduse seaduse tähenduses ja seda teostatakse 
nimetatud seaduses sätestatud korras.”. 
 



6 
 

§ 3. Loomatauditõrje seaduse muutmine 
 
Loomatauditõrje seaduses tehakse järgmised muudatused: 
 
1) paragrahvi 184 pealkiri ning lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt: 
„§ 184. Transiidil oleva toiduks mittekasutatava loomse saaduse ladustamise 
veterinaarnõuded  
 
(1) Transiidil olev toiduks mittekasutatav loomne saadus ladustatakse vabatsoonis või tollilaos 
komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/2124, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrust (EL) 2017/625 looma- ja kaubasaadeiste ametliku kontrolli eeskirjadega, mida 
kohaldatakse läbi liidu toimuva transiidi, ümberlaadimise ja edasiveo korral, ning millega 
muudetakse komisjoni määruseid (EÜ) nr 798/2008, (EÜ) nr 1251/2008, (EÜ) nr 119/2009, (EL) 
nr 206/2010, (EL) nr 605/2010, (EL) nr 142/2011, (EL) nr 28/2012, komisjoni rakendusmäärust 
(EL) 2016/759 ja komisjoni otsust 2007/777/EÜ (ELT L 321, 12.12.2019, lk 73–98), kohaselt. 
 
(2) Transiidil oleva toiduks mittekasutatava loomse saaduse ladustamiseks kasutatav hoone ja 
ruum peavad vastama komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/2124 artiklis 23 sätestatud 
tingimustele.”; 
 
2) paragrahvi 184 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks; 
 
3) paragrahvi 191 lõike 1 punktis 4, §-s 193 ning § 586 pealkirjas ja lõikes 1 asendatakse sõna  
„mittenõuetekohase” sõnadega „transiidil oleva”; 
 
4) paragrahvi 192 lõige 51 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  
„(51) Transiidil oleva toiduks mittekasutatava loomse saaduse vabatsoonis või tollilaos 
ladustamise ettevõtte kohta esitatakse tegevusloa taotluses lisaks majandustegevuse seadustiku 
üldosa seaduses sätestatule käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 2–7 nimetatud andmed 
ladustamiseks kasutatava ruumi kohta.”. 
 
§ 4. Söödaseaduse muutmine 
 
Söödaseaduses tehakse järgmised muudatused: 
 
1) paragrahvi 29 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  
„(1) Veterinaar- ja Toiduamet kohaldab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 
artiklis 138 sätestatud meetmeid järgmiste rikkumiste tuvastamise korral:  
1) mittenõuetekohane sööt;  
2) sööda mittenõuetekohane käitlemine;  
3) sööda mittenõuetekohane söötmine.”; 
 
2) paragrahvi 293 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses: 
„(61) Sellise sööda puhul, mida tuleb Euroopa Liidu asjakohasest õigusaktist tulenevalt 
ametlikult kontrollida piiripunktis või imporditava mitteloomse sööda ametliku kontrollimise 
kohas, tasub kohustatud isik järelevalvetoimingute tegemise eest järelevalvetasu tunnitasuna 
kõigi tariifsete klassifikatsioonide kohta ühel tollideklaratsioonil.”. 
 
§ 5. Toiduseaduse muutmine 
 
Toiduseaduses tehakse järgmised muudatused: 
1) paragrahvi 8 lõike 1 punkt 8 tunnistatakse kehtetuks; 
 
2) paragrahvi 8 lõike 1 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
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„9) komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/2124, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 looma- ja kaubasaadetiste ametliku kontrolli eeskirjadega, 
mida kohaldatakse läbi liidu toimuva transiidi, ümberlaadimise ja edasiveo korral, ning millega 
muudetakse komisjoni määruseid (EÜ) nr 798/2008, (EÜ) nr 1251/2008, (EÜ) nr 119/2009, (EL) 
nr 206/2010, (EL) nr 605/2010, (EL) nr 142/2011, (EL) nr 28/2012, komisjoni rakendusmäärust 
(EL) 2016/759 ja komisjoni otsust 2007/777/EÜ (ELT L 321, 12.12.2019, lk 73–98), artikli 23 
lõike 1 kohane ettevõte, kus ladustatakse loomset toitu.”; 
 
3) paragrahvi 25 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
„(3) Käesoleva seaduse § 8 lõike 1 punktis 9 nimetatud ettevõtte loomse toidu ladustamiseks 
kasutatav hoone ja ruum peavad vastama komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/2124 
artiklis 23 sätestatud nõuetele.”; 
 
4) paragrahvi 25 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks; 
 
5) paragrahvi 48 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
„(3) Korrakaitseorgan kohaldab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 
138 sätestatud meetmeid järgmiste rikkumiste tuvastamise korral:  
1) mittenõuetekohane toit;  
2) toidu mittenõuetekohane käitlemine;  
3) mittenõuetekohased toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalid ja esemed; 
4) toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete mittenõuetekohane 
valmistamine, töötlemine ja turustamine.”; 
 
6) paragrahvi 493 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
„(6) Sellise toidu puhul, mida tuleb Euroopa Liidu asjakohasest õigusaktist tulenevalt ametlikult 
kontrollida piiripunktis või imporditava toidu ametliku kontrollimise kohas, tasub kohustatud 
isik järelevalvetoimingute tegemise eest järelevalvetasu tunnitasuna kõigi tariifsete 
klassifikatsioonide kohta ühel tollideklaratsioonil.”. 
 
§ 6. Veterinaarkorralduse seaduse muutmine 
 
Veterinaarkorralduse seaduse § 353 lõike 5 punktis 1 asendatakse tekstiosa „mittenõuetekohase 
loomse saaduse ladustamiseks mõeldud vabatsooni või tollilao ning mittenõuetekohase loomse 
toiduga väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostavat laeva 
varustava ettevõtte nõuetele vastavuse hindamine” tekstiosaga „transiidil oleva loomse saaduse 
ladustamiseks mõeldud vabatsooni või tollilao nõuetele vastavuse hindamine”. 
 
 
 
Henn Põlluaas Riigikogu esimees 
 
Tallinn,  …..  ……. 2020 
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(allkirjastatud digitaalselt) 


