Seletuskiri
põllumajandusministri 21. detsembri 2009. a määruse nr 128
„Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu,
põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete
registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja
veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord”
muutmise eelnõu juurde
1. Sissejuhatus
Sisukokkuvõte
Eelnõuga viiakse põllumajandusministri 21. detsembri 2009. a määrus nr 128
„Identifitseerimisele
kuuluvate
põllumajandusloomade
liikide
loetelu,
põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete registreerimise
viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning
põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord” (edaspidi määrus) kooskõlla
majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse (edaspidi MsüS) ja loomatauditõrje
seaduse (edaspidi LTTS) 1. juulil 2014. a jõustuvate sätetega. Sellega seoses
korrastatakse terminoloogiat, mis jääb sisult samaks, kuid täpsustub või laieneb
vastavalt nüüdisaja käsitlusele, ja sätestatakse registrile andmete esitajate kohustus
seda seitsme päeva jooksul teha. See kohustus oli varem Vabariigi Valitsuse 6. juuni
2000. a määruse nr 184 „Põllumajandusloomade registri asutamine” §-s 14, kuid ei
sobi sinna enam vastavalt MsüS-i alusel registri pidamise põhimõtetele.
Eelnõu ettevalmistaja
Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse
osakonna loomatervise büroo peaspetsialist Kairi Hüüdma (625 6569,
kairi.hyydma@agri.ee).
Eelnõule
on
juriidilise
ekspertiisi
teinud
Põllumajandusministeeriumi õigusosakonna nõunik Diana Rammul (625 6259,
diana.rammul@agri.ee) ja keeleliselt on eelnõu toimetanud sama osakonna
peaspetsialist Laura Ojava (625 6523, laura.ojava@agri.ee).
Märkused
Eelnõuga muudetakse asjakohase põllumajandusministri määruse 1. jaanuari 2010. a
redaktsiooni (RTL 2009, 98, 1457). Eelnõu on seotud MsüS-i ja LTTS-i 1. juulil
2014. a jõustuvate redaktsioonidega.
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõu §-ga 1 tehakse määruses järgmised muudatused:
Eelnõu § 1 punktiga 1 lisatakse määruse üldsätetesse oma olemuselt üldiselt
identifitseerimist ja registreerimist korraldavad lõiked 5–9. Lõikes 5 sätestatakse
kehtiva määruse § 7 lõikes 9 ja § 9 lõikes 4 olevad korduvad sätted. Veise, lamba,
kitse, sea ja mesilaste kohta taotluste esitamisel tuleb loomapidajal esitada ka nimi,
kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress) ning isiku- või
registrikood, kui seda varem tehtud ei ole.
Lõigetes 6 ja 7 sätestatakse põllumajanduslooma tapmise korraldamiseks tegevusloa
saanud ettevõtja ajaline kohustus teatada registrile põllumajanduslooma tapmise
andmed ja tagastada identifitseerimisdokumendid nende väljastajatele. Ajavahemik
jäetakse samaks. Varem olid need ajavahemikud sätestatud Vabariigi Valitsuse
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6. juuni 2000. a määruse nr 184 „Põllumajandusloomade registri asutamine” § 14
lõigetes 2 ja 21. Päev tähendab kalendripäeva. Põllumajandusloomade registri määruse
uue tervikteksti eelnõus sätestatakse vaid registri pidamisega seotud asjaolud, selles ei
seata ajalisi kohustusi registrile andmete andjaile. Andmeandjate kohustuste alused
peavad olema sätestatud seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktis.
Lõikes 8 sätestatakse sama ajaline kohustus loomsete kõrvalsaaduste ja nendest
saadud
toodete
käitlemiseks
tegevusloa
saanud
ettevõtjale.
Surnud
põllumajanduslooma käitlemine saab toimuda vaid tegevusloaga ettevõttes. Mõlema
ettevõtja kohustus on sellega n-ö lõpetada põllumajanduslooma jälgitavuse tsükkel.
Lõikes 9 sätestatakse üldine korraldus vajalike taotluste kättesaadavuse kohta töötleja
veebilehel. Kehtivas määruses oli see korduvalt märgitud § 7 lõigetes 1 ja 7. Vormid
on kättesaadavad ka töötleja veebiportaalis e-PRIA, kus loomapidaja saab
põllumajandusloomade registrile andmeid esitada elektrooniliselt.
Eelnõu § 1 punktiga 2 asendatakse määruses loomakasvatushoone ja -rajatise ning
loomade pidamiseks piiritletud ala lühendina kasutatav termin. Sõna „ehitis”
asendatakse sõnaga „tegevuskoht”, mis hõlmab ka loomakasvatushoonet või -rajatist
või loomade pidamiseks piiritletud ala, kus ei tegeleta majandustegevusega. Loomade
jälgitavuse ja tauditõrje põhimõtete kohaselt on oluline teada põllumajandusloomade
reaalset pidamise kohta.
Eelnõu § 1 punktiga 3 sõnastatakse uuesti määruse § 3 lõige 5. Kasutatakse laiemat
identifitseerimisvahendi mõistet, kuna lammastel ja kitsedel on Euroopa Liidu õiguse
kohaselt lubatud mitmesugused identifitseerimisvahendite kombinatsioonid. Soovi
korral saab Jõudluskontrolli Keskus väljastada ka teisi õiguspäraseid
identifitseerimisvahendeid (nt vatsabool, sõrgatsimärgis). Üldjuhul identifitseeritakse
põllumajandusloom kahe kõrvamärgiga. Täpsustatakse identifitseerimisvahendil oleva
numbri olemust. Numbri olemus ei muutu, kuid lühendina hakatakse senise
„registrinumbri” asemel kasutama sõna „identifitseerimisnumber”, kuna see on
sisuliselt täpsem. Samuti väldib see segadust põllumajandusloomade registri aluseks
oleva Vabariigi Valitsuse määruse § 8 lõike 1 punktis 3 nimetatud tegevuskoha
registris registreerimise lühendiga.
Eelnõu § 1 punktiga 4 esitatakse normitehnilistel põhjustel määruse § 3 lõike 5 teise
lause teine pool omaette uue lõikena 6.
Eelnõu § 1 punktiga 5 asendatakse sõna „registrinumber”
„identifitseerimisnumber” (vt seletuskirja eelnõu § 1 punkti 3 kohta).

sõnaga

Eelnõu § 1 punktiga 6 asendatakse viide Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2000. a
määrusele nr 184 „Põllumajandusloomade registri asutamine” konkreetse
ajavahemikuga, mille jooksul on loomapidajal kohustus registrile asjakohased
andmed anda. See ajavahemik oli varem sätestatud nimetatud Vabariigi Valitsuse
määruse § 14 lõikes 1. Ajavahemik jäetakse samaks (vt seletuskirja eelnõu § 1 punkti
1 kohta). Veisepassi pikemat nimetust lühendatakse üldsätetes, seetõttu loobutakse
sellest lõikes 2.
Eelnõu § 1 punktiga 7 asendatakse viide ajavahemikuga (vt seletuskirja eelnõu § 1
punkti 5 kohta).
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Eelnõu § 1 punktiga 8 moodustatakse kehtiva määruse § 7 lõike 7 viimasest lausest
eraldi lõige 71 teksti paremaks mõistmiseks.
Eelnõu § 1 punktiga 9 tunnistatakse kehtetuks määruse § 7 lõige 9, mis sätestatakse
normitehnilistel põhjustel uuesti eelnõu § 1 punktiga 1 lisatavas määruse § 1 lõikes 5.
Eelnõu § 1 punktiga 10 ajakohastatakse hobuslastega tegeleva aretusühingu viidet ja
kasutatakse hobuslase passi lühendatud nimetust, kuna hobuslase passi pikemat
nimetust lühendatakse üldsätetes eelnõu § 1 punktiga 1 lisatavas määruse § 1 lõikes 7.
Eelnõu § 1 punktiga 11 sätestatakse aretusühingu kohustus registreerida Euroopa
Liidu õigusest tulenevad hobuslase identifitseerimise andmed oma andmekogus ja
edastada need põllumajandusloomade registrile kindla ajavahemiku jooksul. See
ajavahemik oli varem sätestatud eelnimetatud Vabariigi Valitsuse määruse § 14 lõikes
5. Ajavahemik jäetakse samaks (vt seletuskirja eelnõu § 1 punkti 1 kohta).
Eelnõu § 1 punktiga 12 asendatakse viide ajavahemikuga (vt seletuskirja eelnõu § 1
punkti 6 kohta).
Eelnõu § 1 punktiga 13 asendatakse viide ajavahemikuga (vt seletuskirja eelnõu § 1
punkti 6 kohta) ja lühendina hakatakse senise „registrinumbri” asemel kasutama sõna
„identifitseerimisnumber” (vt seletuskirja eelnõu § 1 punkti 3 kohta).
Eelnõu § 1 punktiga 14 tunnistatakse kehtetuks määruse § 9 lõige 4, mis sätestatakse
normitehnilistel põhjustel uuesti eelnõu § 1 punktiga 1 lisatavas määruse § 1 lõikes 5.
Eelnõu § 1 punktiga 15 asendatakse sõna „registrinumber” sõnaga
„identifitseerimisnumber” (vt seletuskirja eelnõu § 1 punkti 3 kohta) ja sõna „ehitis”
sõnaga „tegevuskoht” (vt seletuskirja eelnõu § 1 punkti 2 kohta).
Eelnõu § 1 punktiga 16 täiendatakse loomapidaja arvestuses peetavaid andmeid
hobuslase kohta.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
4. Määruse mõjud
Määruses kavandatavad muudatused on tehnilist laadi ega too kaasa uusi kohustusi
loomapidajatele. Loomapidajatel on jätkuvalt kohustus põllumajandusloomad
identifitseerida ja anda selle kohta põllumajandusloomade registrile andmeid.
Põllumajandusloomade registrile annavad põllumajandusloomade kohta andmeid ka
põllumajanduslooma tapmise korraldamiseks tegevusloa saanud ettevõtja ja loomsete
kõrvasaaduste käitlemiseks tegevusloa saanud ettevõtja, hobuslaste kohta ka
aretusühing. Määrusega ei kaasne olulist mõju.
5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse
rakendamise eeldatavad tulud
Määruse rakendamisega ei kaasne kulusid ega tulusid, samuti ei kaasne uusi tegevusi.
6. Määruse jõustumine
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Määrus jõustub 1. juulil 2014. a.
7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
Eelnõu esitatakse kooskõlastamiseks eelnõude infosüsteemi (EIS) kaudu Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumile.
Eelnõu saadetakse arvamuse avaldamiseks Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Ametile ning Veterinaar- ja Toiduametile.
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