
  

MÄÄRUS 
 
 

xx.xx.2021 nr ….. 

Põllumajandusministri määruste muutmine  

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 

lõike 2, loomakaitseseaduse § 3 lõike 4 punkti 1 ja lõike 5, ravimiseaduse § 15 lõigete 6 ja 7, 

toiduseaduse § 7 lõike 3, § 8 lõike 3, § 26 lõike 3, § 52 lõike 4 ja § 53 lõike 7, veterinaarseaduse 

§ 41 lõike 6, Vabariigi Valitsuse 8. mai 2001. a määruse nr 161 „Volituste andmine 

loomakaitseseadusest tulenevate õigusaktide kehtestamiseks” punktide 4 ja 41 ning Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu 

hügieeni erireeglid (ELT L 139, 30.04.2004, lk 55–205), artikli 1 lõike 4 ja artikli 10 lõike 8 

punkti a alusel. 

 

 

§ 1. Põllumajandusministri 12. jaanuari 2009. a määruse nr 5 „Biostimulaatorite, 

hormoonpreparaatide ja muude ainete nimekiri, mille käitlemine 

põllumajandusloomadel kasutamise eesmärgil on keelatud, ning nimetatud ainete 

põllumajandusloomade raviks kasutamise erijuhud” muutmine 

 

Põllumajandusministri 12. jaanuari 2009. a määruse nr 5 „Biostimulaatorite, 

hormoonpreparaatide ja muude ainete nimekiri, mille käitlemine põllumajandusloomadel 

kasutamise eesmärgil on keelatud, ning nimetatud ainete põllumajandusloomade raviks 

kasutamise erijuhud” § 2 lõike 1 punktis 1 ja lõike 2 punktis 1 asendatakse tekstiosa 

„„Loomatauditõrje seaduse” § 11 lõike 2 alusel” tekstiosaga „veterinaarseaduse § 30 lõike 1 

kohaselt”. 

 

§ 2. Põllumajandusministri 24. juuli 2008. a määruse nr 76 „Lemmikloomade pidamise 

nõuded” muutmine 

 

Põllumajandusministri 24. juuli 2008. a määruse nr 76 „Lemmikloomade pidamise nõuded” 

preambul sõnastatakse järgmiselt: 

 

„Määrus kehtestatakse loomakaitseseaduse § 3 lõike 5 ja Vabariigi Valitsuse 8. mai 2001. a 

määruse nr 161 „Volituste andmine loomakaitseseadusest tulenevate õigusaktide 

kehtestamiseks” punkti 41 alusel. 

 

§ 3. Põllumajandusministri 25. juuni 2014. a määruse nr 63 „Nende käitlemisvaldkondade 

ja toidugruppide täpsustatud loetelu, mille puhul peab käitleja esitama 

majandustegevusteate või mille puhul peab käitlejal olema tegevusluba” muutmine 
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Põllumajandusministri 25. juuni 2014. a määruse nr 63 „Nende käitlemisvaldkondade ja 

toidugruppide täpsustatud loetelu, mille puhul peab käitleja esitama majandustegevusteate või 

mille puhul peab käitlejal olema tegevusluba” lisad 1 ja 2 kehtestatakse uues sõnastuses 

(lisatud). 

 

§ 4. Põllumajandusministri 19. juuni 2003. a määruse nr 59 „Nõuded kanade pidamisele 

ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele” muutmine 

 

Põllumajandusministri 19. juuni 2003. a määruse nr 59 „Nõuded kanade pidamisele ja selleks 

ettenähtud ruumile või ehitisele” preambul sõnastatakse järgmiselt: 

 

„Määrus kehtestatakse loomakaitseseaduse § 3 lõike 4 punkti 1 ja Vabariigi Valitsuse 8. mai 

2001. a määruse nr 161 „Volituste andmine loomakaitseseadusest tulenevate õigusaktide 

kehtestamiseks” punkti 4 alusel.”. 

 

§ 5. Põllumajandusministri 23. oktoobri 2002. a määruse nr 78 „Nõuded vasikate 

pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele” muutmine 

 

Põllumajandusministri 23. oktoobri 2002. a määruse nr 78 „Nõuded vasikate pidamisele ja 

selleks ettenähtud ruumile või ehitisele” preambul sõnastatakse järgmiselt: 

 

„Määrus kehtestatakse loomakaitseseaduse § 3 lõike 4 punkti 1 ja Vabariigi Valitsuse 8. mai 

2001. a määruse nr 161 „Volituste andmine loomakaitseseadusest tulenevate õigusaktide 

kehtestamiseks” punkti 4 alusel.”. 

 

§ 6. Põllumajandusministri 27. augusti 2009. a määruse nr 90 „Nõuded veise pidamise ja 

selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta” muutmine 

 

Põllumajandusministri 27. augusti 2009. a määruse nr 90 „Nõuded veise pidamise ja selleks 

ettenähtud ruumi või ehitise kohta” preambul sõnastatakse järgmiselt: 

 

„Määrus kehtestatakse loomakaitseseaduse § 3 lõike 4 punkti 1 ja Vabariigi Valitsuse 8. mai 

2001. a määruse nr 161 „Volituste andmine loomakaitseseadusest tulenevate õigusaktide 

kehtestamiseks” punkti 4 alusel.”. 

 

§ 7. Põllumajandusministri 23. veebruari 2005. a määruse nr 21 „Ravimite ning 

ravimsöötade loomahaiguste ennetamiseks ja raviks kasutamise tingimused ja kord” 

muutmine 

 

Põllumajandusministri 23. veebruari 2005. a määrust nr 21 „Ravimite ning ravimsöötade 

loomahaiguste ennetamiseks ja raviks kasutamise tingimused ja kord” muudetakse järgmiselt:  

 

1) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:  

„2) kui punktis 1 nimetatud ravim ei ole kättesaadav, siis inimtervishoius kasutatavat ravimit, 

mis ravimi omaduste kokkuvõtte põhjal on mõeldud kasutamiseks samal näidustusel, või 

veterinaarravimit, mida on lubatud manustada teises Euroopa Liidu liikmesriigis sama või teist 

liiki loomale samal või muul näidustusel, ning põllumajanduslooma puhul ravimit, mida teises 

liikmesriigis on lubatud manustada sama või teist liiki põllumajandusloomale samal või muul 

näidustusel, või”; 
 
2) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks; 
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3) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 4 asendatakse tekstiosa „punktides 1–3” tekstiosaga „punktides 
1 ja 2”; 
 
4) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „„Veterinaarkorralduse seaduse” §-s 22 

sätestatud tegevusluba” tekstiosaga „veterinaarseaduse §-s 12 sätestatud veterinaararsti 

kutsetegevuse luba”; 

 

5) paragrahvi 14 tekst sõnastatakse järgmiselt: 

„Veterinaararst peab kasutatavate ravimite üle arvestust veterinaarseaduse § 19 lõike 2 alusel 

kehtestatud korras.”; 

 

6) paragrahvi 15 lõikest 4 jäetakse välja sõnad „Veterinaararst ning”. 

 

§ 8. Põllumajandusministri 13. märtsi 2007. a määruse nr 20 „Referentlaboratooriumina 

tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisu nõuded, taotlusele lisatavate dokumentide 

loetelu ja taotluse menetlemise kord” muutmine 
 

Põllumajandusministri 13. märtsi 2007. a määrust nr 20 „Referentlaboratooriumina 

tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisu nõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu 

ja taotluse menetlemise kord” muudetakse järgmiselt: 

 

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt: 

„Määrus kehtestatakse toiduseaduse § 53 lõike 7 alusel.”; 

 

2) paragrahvi 1 tekstist jäetakse välja sõnad „ja loomatervise”. 

 

§ 9. Põllumajandusministri 23. detsembri 2005. a määruse nr 128 „Tingimisi 

toidukõlbliku liha märgistamise nõuded toiduhügieeni tagamiseks” muutmine 

 

Põllumajandusministri 23. detsembri 2005. a määruse nr 128 „Tingimisi toidukõlbliku liha 

märgistamise nõuded toiduhügieeni tagamiseks” § 1 lõike 3 punktis 2 asendatakse tekstiosa 

„„Loomatauditõrje seaduse” § 43 lõike 2” tekstiosaga „veterinaarseaduse § 62 lõike 5”. 

 

§ 10. Põllumajandusministri 15. juuni 2006. a määruse nr 71 „Toorpiima käitlemise 

hügieeninõuded” muutmine 

 

Põllumajandusministri 15. juuni 2006. a määrust nr 71 „Toorpiima käitlemise hügieeninõuded” 

muudetakse järgmiselt: 

 

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt: 

„Määrus kehtestatakse toiduseaduse § 26 lõike 3, veterinaarseaduse § 41 lõike 6 ning Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu 

hügieeni erireeglid (ELT L 139, 30.04.2004, lk 55–205), artikli 1 lõike 4 ja artikli 10 lõike 8 

punkti a alusel.”; 

 

2) paragrahvi 5 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt: 

„(4) Toorpiim peab pärinema karjast, mis on komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2020/689, 

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/429 seoses teatavate 

loetellu kantud ja esilekerkivate taudide seire, likvideerimisprogrammide ja taudivaba staatuse 

eeskirjadega (ELT 174, 03.06.2020, lk 211–340), IV lisa kohaselt tunnistatud brutselloosi- ja 

tuberkuloosivabaks, või loomalt, keda on uuritud brutselloosi ja tuberkuloosi esinemise suhtes 

ja kelle uurimise tulemus on negatiivne”. 
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§ 11. Põllumajandusministri 6. juuni 2007. a määruse nr 88 „Volitatud laboratooriumina 

tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide 

loetelu ning taotluse menetlemise kord” muutmine 
 

Põllumajandusministri 6. juuni 2007. a määrust nr 88 „Volitatud laboratooriumina 

tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu 

ning taotluse menetlemise kord” muudetakse järgmiselt: 

 

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt: 

„Määrus kehtestatakse toiduseaduse § 52 lõike 4 alusel.”; 

 

2) paragrahvi 1 lõike 1 punktist 3 jäetakse välja tekstiosa „loomataudi, loomaliigi või nende 

gruppide,”. 

 

§ 12. Põllumajandusministri 20. jaanuari 2015. a määruse nr 7 „Väikeste 

põllumajandusettevõtete arendamise toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning 

kord” muutmine 

 

Põllumajandusministri 20. jaanuari 2015. a määruse nr 7 „Väikeste põllumajandusettevõtete 

arendamise toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord” § 3 lõikes 2 asendatakse 

tekstiosa „loomatauditõrje seaduse § 196 lõike 1 punkti 1” tekstiosaga „veterinaarseaduse § 24 

lõike 2 punkti 1”. 

 

§ 13. Määruse jõustumine 
 

Määrus jõustub 1. detsembril 2021. a. 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Urmas Kruuse 

Maaeluminister 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Tiina Saron 

Kantsler 

 

 

 

 

 

Lisa 1 Nende käitlemisvaldkondade ja toidugruppide täpsustatud loetelu, mille puhul peab 

käitleja esitama majandustegevusteate 

 

Lisa 2 Nende käitlemisvaldkondade ja toidugruppide täpsustatud loetelu, mille puhul peab 

käitlejal olema tegevusluba 


