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Miks?

EL loomatervise määrus (2016/429)

• määrusega kehtestatakse ühtne, 

lihtsustatud ja paindlik loomatervist 

reguleeriva raamistik. 

• Eesmärk: tugevdada EL-i ühist 

loomatervise alast poliitikat

• määrus jõustus 9. märts 2016 

• kohaldatakse alates 21.aprill 2021



Miks?

• Uue veterinaarseaduse eesmärk on :

 rakendada EL loomatervise määrust ja teisi

veterinaaria valdkonna EL-i vahetult kohaldatavaid

määruseid

 koondada, ühtlustada ja ajakohastada Eesti

veterinaarvaldkonna riigisisest õigust.



Sätted, mis ei ole kaetud EL 

loomatervise määrusega

Veterinaarseadus
EL loomatervise määruse 

rakendamiseks vajalikud sätted

Välja on jäetud EL õigust 

dubleerivad sätted
Loomatauditõrje 

seadus

Veterinaarkorralduse 

seadus

Loomade ning loomsete 

saaduse, nende impordi ja 

ekspordi seadus



Kas oluline ka toidukäitlejale?

Loomsete saaduste tootmisel, töötlemisel ja

turustamisel EL-is ning toimetamisel EL-i tuleb

arvestada loomatervisenõuetega.

NB! Ettevõtja peab oma tegevuses edaspidi lähtuma nii Eesti

kui EL vahetult kohalduvast õigusest.



Ettevõtja üldised kohustused

Ettevõtjad peavad:

-tagama, et loomsete saaduste kõigi tootmis-, töötlemis- ja

turustamisetappide käigus ei põhjustata loomataudide levikut

-tagama, et loomsed saadused ei ole pärit ettevõtetest

või ei ole saadud loomadelt, kelle suhtes kehtivad

loomataudi leviku tõttu erakorralised meetmed või

liikumispiirangud (v.a erandkordadel)

-taotlema sertifikaati loomsete saaduste veoks, sh

erisertifikaat loomataudiga seotud kitsendustega piirkonnast

välja viimiseks teise liikmesriiki



Veterinaarseadus reguleerib:

• Veterinaararsti kutsetegevus 

• Looma pidamine ning loomse saaduse ja loomse 

paljundusmaterjali käitlemine

• Looma ja kauba Eestisse toimetamine, nendega kauplemine ja 

eksport ning lemmikloomade liikumine liikmesriikide vahel

• Loomataudi ennetamine ja tõrje

• Veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontroll ning haldusjärelevalve

• Vastutus



Järelevalvetasud (1)

• Täpsustatakse järelevalvetasu maksmise korda :

-Järelevalvetoiminguks kulutatud aega arvestatakse edaspidi poole tunni

täpsusega

-Elektrooniline kättetoimetamine 5 tööpäeva jooksul, kui isik on

andnud selleks loa

-Järelevalvetasu sissenõudmise otsus tehakse eelmisel kuu jooksul tehtud

toimingute eest

-Enammakstud järelevalvetasu tagastatakse üldjuhul tasu maksjale

automaatselt.



Järelevalvetasud (2)

• Muudetakse maksmata tasu sissenõudmise korda

-ettekirjutust maksmata järelevalvetasu sissenõudmiseks ei koostata

- järelevalvetasu maksetähtaega on 28 kalendripäeva

• Loomse toidu käitlemise ettevõttes (va veterinaarjärelevalve

toimingud, mille eest võetakse kogusepõhiseid tasusid)

võetakse järelevalvetasu toiduseaduses sätestatud alustel ja

korras



Vastutus

Veterinaarseadusega ajakohastatakse 

vastutussätteid ja karistusmäärasid (LTTS, VetKS, 

LKVetJS). 

Muudetavad trahvimäärad puudutavad eelkõige

juriidilisi isikuid ja maksimaalsed trahvimäärad

jäävad edaspidi 20 000 kuni 50 000 euro vahele.



Aitäh!


