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Toiduseaduse muutmise eelnõu 

Martin Minjajev
Toiduohutuse osakond

17.-18.10.2018 Tallinn/Tartu          Maaeluministeerium
17.-18.10.2018 Tallinn/Tartu

Miks?

• Kas me peaksime olema oma nõuetes rangemad kui
EL toiduohutuse valdkonna õigus seda nõuab?

• Kas me peaksime kasutama ära kõik EL
õigusaktidest tulenevaid võimalusi nõuete
paindlikuks rakendamiseks?

NB! Selline põhimõte tuleks määratleda kokkuleppena 
ka põllumajanduse-kalanduse valdkonna arengukavas 

(2020-2030)
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I Erandid ettevõtetele – ToiduS § 26

• Eesmärk: kasutada ära EL õigusaktidest tulenevat võimalust
kehtestada erandeid ettevõtte ehituse, projektlahenduse ja
seadmete nõuetest, sh erandeid väiketapamajade loomiseks.

NB! Erandid piirduvad ehituslike, ruumide ja seadmete
paigutusega seonduvaga

• Vähemalt 10 LR on seda võimalust kasutanud (FIN, LV, LT…)

Kellele erandid kohalduvad?

• Mikroettevõtja
vastavalt KOM soovitusele (EL) nr 361/2003, mis käsitleb 
mikroettevõtete ning väikese ja keskmise suurusega 
ettevõtete määratlust

Peamine kriteerium:

Käive kuni 2 milj € (toitukäitlemisega seotud käive) ja 
kuni 10 töötajat
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Kellele erandid kohalduvad?

• Väiketapamajad

Väiketapamaja määratletud läbi käideldavate 
loomühikute

Loomühiku suuruse kehtestab minister – viide EL 
õigusaktidele

Millised on erandid? 
Kehtestatakse maaeluministri määrusega pärast seaduse vastu 
võtmist (NB! Allolev loetelu on indikatiivne)

Käitlemisettevõte

- erinevad tegevused/tooted samas ruumis, aga ajalise/ruumilise
eraldatusega

- tootmisetapp nt välitingimustes

- uste avanemine otse õue

- põrand ilma äravoolutrapita

- tualettruumi ei pea olema

- eraldi valamuid ei pea olema

- pesu-/desoained ei pea olema eraldi ruumis
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Erandid väiketapamajas

Ei pea olema:

- ootetarandikke

- haigetele loomadele eraldi rajatisi

- magude/soolte tühjendamisruume

- veovahendite puhastamisvahendeid

- eraldi lihalõikusruumi

- tööriistade steriliseerimist taparuumis

- … 

II Tegevusluba – ToiduS §8 lg 1

• Eesmärk: loakohustuslike ettevõtete loetelu kooskõlla viimine
EL-üleste nõuetega.

Kaotada loakohustus seal, kus seda EL õigus ei nõua
(jaekaubandus, mitteloomse toidu tootmine ja töötlemine).

• Erandiks/loakohustus jääb: nn institutsionaalne toitlustamine
(koolieelses lasteasutuses, põhikoolis, gümnaasiumis,
tervishoiu- ja hoolekandeasutuses, kinnipidamisasutuses ja
Kaitseväe territooriumil)
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III Erandid loomse toidu turustamiseks 
teisele jaeettevõttele ilma tegevusloata
Eesmärk: kasutada ära EL õigusaktidest tulenev võimalus turustada 
teisele jaettevõttele loomset toitu tegevusluba omamata (võib 
tegutseda majandustegevusteate alusel)

Üldine põhimõte: 

• Turustaja on jae-iseloomuga, st tegeleb loomse toidu 
otseturustamisega vähemalt 50% nädalasest loomse toidu 
üldkogusest

• Toote saajaks on kohalik jaekaubandusettevõte

• Kohalik = kuni nelja tunni või saarte ja äärealade puhul kuni kuue 
tunni veoaja kaugusel

IV Eramus loomse toidu käitlemine

• Eesmärk: määratleda täpsemalt eramu ning luua alused ka 
neile loomse toidu turustamiseks teisele jae-ettevõttele ilma 
tegevusloata

Üldised põhimõtted:

• Eramu määratlus, lisakriteerium: toidu käitlemisega seotud 
käive jääb alla 40 000 € aastas

• Kui tegevus eramus on jae-iseloomuga, st tegeletakse loomse 
toidu otseturustamisega vähemalt 25% loomse toidu 
üldkogusest nädalas, siis võib tegutseda 
majandustegevusteate alusel
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IV Toidu säilitamisnõuete määramine 
kestvuskatsete alusel ning säilimisnõuded
Eesmärk: tunnistada kehtetuks ministri volitus selliste
nõuete kehtestamiseks ning asendada seni määrusega
kehtestatud nõuded juhendite ja suunistega, mis
töötatakse välja Maaelu Arengukava raames ellu viidava
„Toiduohutuse Pikaajalise Programmi“ tegevustena.

Miks? Kas minister peaks ette kirjutama, kui kaua Teie
toit minimaalselt säilib?

Ajaraam

• Suvi 2018 – ministeeriumite arvamused ja kooskõlastused

• Talv 2018/2019 – EL teavitusprotseduur (min 3 kuud)

• Talv 2019 – esitamine Riigikantseleile

• 1.07.2019 - üldine rakendumine, v.a. loakohustuse ja 
säilimisaegade määramisega seonduv (hilisem rakendumine)
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Tänan!
Martin Minjajev
martin.minjajev@agri.ee


