
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nende tegevusalade ja käitlemisel kasutatavate ainete loetelu, mille puhul peab sööda 
käitleja esitama majandustegevusteate 
 
1. Tegevusala, millega tegelemise korral täidetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EÜ) nr 183/2005 I lisa nõudeid 
1.1. Taimse söödamaterjali  1.1.1. esmatootmine oma ettevõtte tarbeks 

turustamisotstarbelise loomse toidu saamiseks 
1.1.2. esmatootmine ja selle kuivatamine, välja 
arvatud otsekuumutusega kuivatamine 
turuleviimiseks 
1.1.3. sileerimine 
1.1.4. kuivatamine, välja arvatud otsekuumutusega 
kuivatamine 
1.1.5. ladustamine oma ettevõtte tarbeks 

1.2. Loomse söödamaterjali, välja arvatud putukate esmatootmine 
1.3. Putukate esmatootmine 
1.4. Sööda segamine oma ettevõtte tarbeks, kasutamata lubatud loomset proteiini1 ja 
söödalisandeid või nende eelsegusid 
1.5. Loomset proteiini2 sisaldava sööda segamine oma ettevõtte tarbeks, kasutamata 
söödalisandeid või nende eelsegusid  
1.6. Lubatud loomset proteiini1 sisaldava sööda segamine oma ettevõtte tarbeks, kasutamata 
söödalisandeid või nende eelsegusid 
1.7. Lubatud loomse proteiini1 või seda sisaldava sööda ladustamine oma ettevõtte tarbeks 
1.8. Lubatud loomse proteiini1 või seda sisaldava sööda vedu oma ettevõtte tarbeks 
2. Tegevusala, millega tegelemise korral täidetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EÜ) nr 183/2005 II lisa nõudeid 
2.1. Pakendatud sööda, välja arvatud lemmikloomatoit, müümine jaekaubanduses 
2.2. Toidu tootmise käigus tekkinud kõrvalsaaduse turustamine sööda käitlejale loomade 
söötmiseks 
2.3. Endise toidu turustamine sööda käitlejale otse loomade söötmiseks 
2.4. Taimse söödamaterjali 2.4.1. tootmine turuleviimiseks 

2.4.2. otsekuumutusega kuivatamine 
2.4.3. töötlemine turuleviimiseks 
2.4.4. turuleviimine, välja arvatud Euroopa 
Liidu tolliterritooriumi asuvast riigist või 
territooriumilt (edaspidi liiduväline riik) 
Eestisse toimetamine ja eksport 
2.4.5. liiduvälisest riigist Eestisse toimetamine 

 2.4.6. eksport 
2.4.7. veoteenus 
2.4.8. ladustamise teenus 

2.5. Loomse söödamaterjali, välja arvatud 
tehistingimustes kasvatatud putukate 

2.5.1. külmutamine 
2.5.2. kuivatamine 
2.5.3. töötlemine3 turuleviimiseks 
2.5.4. turuleviimine, välja arvatud liiduvälisest 
riigist Eestisse toimetamine ja eksport 
2.5.5. liiduvälisest riigist Eestisse toimetamine 
2.5.6. eksport 
2.5.7. veoteenus 
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2.5.8. ladustamise teenus 
2.6. Tehistingimustes kasvatatud 
putukate 

2.6.1. külmutamine 
2.6.2. kuivatamine 
2.6.3. töötlemine3 turuleviimiseks 
2.6.4. turuleviimine, välja arvatud liiduvälisest 
riigist Eestisse toimetamine ja eksport 
2.6.5. liiduvälisest riigist Eestisse toimetamine 
2.6.6. eksport 
2.6.7. veoteenus 
2.6.8. ladustamisteenus 

2.7. Mineraalse söödamaterjali 2.7.1. tootmine turuleviimiseks 
2.7.2. töötlemine turuleviimiseks 
2.7.3. turuleviimine, välja arvatud liiduvälisest 
riigist Eestisse toimetamine ja eksport 
2.7.4. liiduvälisest riigist Eestisse toimetamine 
2.7.5. eksport 
2.7.6. veoteenus 
2.7.7. ladustamise teenus 

2.8. Segasööda 2.8.1. tootmine oma ettevõtte tarbeks, kasutades 
lubatud söödalisandeid4 või nende eelsegusid 
2.8.2. tootmine turuleviimiseks, kasutades 
lubatud söödalisandeid4 või nende eelsegusid 
2.8.3. tootmine turuleviimiseks, kasutamata 
söödalisandeid või nende eelsegusid 

2.8.4. turuleviimine, välja arvatud liiduvälisest 
riigist Eestisse toimetamine ja eksport 
2.8.5. liiduvälisest riigist Eestisse toimetamine 
2.8.6. eksport 
2.8.7. ümberpakendamine 
2.8.8. veoteenus 
2.8.9. ladustamise teenus 

2.9. Lubatud loomset proteiini1 sisaldava 
sööda 

2.9.1. tootmine turuleviimiseks  
2.9.2. turuleviimine, välja arvatud liiduvälisest 
riigist Eestisse toimetamine ja eksport 
2.9.3. liiduvälisest riigist Eestisse toimetamine 
2.9.4. eksport 
2.9.5. veoteenus 
2.9.6. ladustamise teenus 

2.10. Söödalisandi5 2.10.1. tootmine turuleviimiseks 

2.10.2. turuleviimine, välja arvatud liiduvälisest 
riigist Eestisse toimetamine ja eksport 
2.10.3. liiduvälisest riigist Eestisse toimetamine 
2.10.4. eksport 

2.11. Söödalisandist6 eelsegu  2.11.1. tootmine oma ettevõtte tarbeks 
2.11.2. tootmine turuleviimiseks 
2.11.3. turuleviimine, välja arvatud liiduvälisest 
riigist Eestisse toimetamine ja eksport 
2.11.4. liiduvälisest riigist Eestisse toimetamine 
2.11.5. eksport 

2.12. Söödalisandi 2.12.1. veoteenus 
2.12.2. ladustamise teenus 

2.13. Eelsegu 2.13.1. veoteenus 
2.13.2. ladustamise teenus 

2.14. Töödeldud lemmikloomatoidu 2.14.1. tootmine turuleviimiseks 
2.14.2. turuleviimine, välja arvatud liiduvälisest 
riigist Eestisse toimetamine ja eksport 
2.14.3. liiduvälisest riigist Eestisse toimetamine 
2.14.4. eksport 
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2.14.5. vedu 
2.14.6. ladustamine 

2.15. Töötlemata lemmikloomatoidu 2.15.1. tootmine turuleviimiseks 
2.15.2. turuleviimine, välja arvatud liiduvälisest 
riigist Eestisse toimetamine ja eksport 
2.15.3. liiduvälisest riigist Eestisse toimetamine 
2.15.4. eksport 
2.15.5. veoteenus 
2.15.6. ladustamise teenus 

3. Tegevusala, millega tegelemise korral täidetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EÜ) nr 183/2005 III lisa nõudeid 
3.1. Turustamisotstarbelise loomse toidu saamiseks peetava looma söötmine 
3.2. Turustamisotstarbelise loomse toidu saamiseks peetavale loomale loomset proteiini2 
sisaldava sööda söötmine 
3.3. Turustamisotstarbelise loomse toidu saamiseks peetavale loomale lubatud loomset 
proteiini7 sisaldava sööda söötmine 

 
1 Lubatud loomne proteiin on töödeldud loomne proteiin, sealhulgas kalajahu ja verejahu, ning 
dikaltsiumfosfaat, trikaltsiumfosfaat ja veretooted. Juhul kui ettevõttes toodetakse või ladustatakse sööta 
nii mäletsejalistele kui ka mittemäletsejalistele loomadele, võib lubatud loomset proteiini sisaldavat 
sööta toota või ladustada üksnes Veterinaar- ja Toiduameti loal. Nimetatud luba saab taotleda 
söödaseaduse § 6 lõike 9 alusel kehtestatud korras. 
2 Loomne proteiin on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001 IV lisa I peatüki punkti 
b alapunktides i–v ning II peatüki punkti a alapunktides i–iii nimetatud toode. 
3 Töötlemine toimub Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse 
muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-
eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1774/2002 (ELT L 300, 14.11.2009, lk 1–33), 
sätestatud nõuete kohaselt. 
4 Lubatud söödalisand on söödalisand, mille kohta on antud luba Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EÜ) nr 1831/2003 alusel ning mis on nimetatud sama määruse I lisas, välja arvatud punkti 4 
alapunktiga d („muud zootehnilised lisandid”) hõlmatud lisandid ja lisand, mis kuulub kategooriasse 
„koktsidiostaatikumid ja histomonostaatikumid”. 
5 Söödalisand, mille kohta on antud luba Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 
alusel ning mis on nimetatud sama määruse I lisa punktis 1, välja arvatud sama punkti alapunktiga b 
(„antioksüdandid”) hõlmatud lisandid, mille maksimaalne sisaldus on fikseeritud, ja sama määruse I lisa 
punktis 2, välja arvatud sama punkti alapunktiga a („värvained”) hõlmatud lisanditest karotinoidid ja 
ksantofüllid. 
6 Söödalisand, mille kohta on antud luba Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 
alusel ning mis on nimetatud sama määruse I lisa punktides 1–4, välja arvatud punkti 3 alapunktiga a 
(„vitamiinid, provitamiinid ja samalaadse toimega keemiliselt täpselt määratletud ained”) hõlmatud 
lisanditest A- ja D-vitamiin, punkti 3 alapunktiga b („mikroelementide ühendid”) hõlmatud lisanditest 
Cu ja Se, punkti 4 alapunktiga d („muud zootehnilised lisandid”) hõlmatud lisandid ning lisand, mis 
kuulub kategooriasse „koktsidiostaatikumid ja histomonostaatikumid”. 
7 Lubatud loomne proteiin on töödeldud loomne proteiin, sealhulgas kalajahu ja verejahu, ning 
dikaltsiumfosfaat, trikaltsiumfosfaat ja veretooted. Juhul kui ettevõttes peetakse nii mäletsejalisi kui ka 
mittemäletsejalisi loomi, võib mittemäletsejalistele sööta lubatud loomset proteiini sisaldavat sööta või 
võõrutamata mäletsejalistele kalajahu sisaldavat piimaasendajat üksnes Veterinaar- ja Toiduameti loal. 
Nimetatud luba saab taotleda söödaseaduse § 6 lõike 9 alusel kehtestatud korras.  
 


