SELETUSKIRI
maaeluministri määruse „Põllumajandusministri määruste muutmine” eelnõu juurde

1. Sissejuhatus
Määrus kehtestatakse loomakaitseseaduse § 181 lõike 2, § 414 lõike 7, § 431 lõike 3, § 44 lõike
3, § 45 lõike 3 ja § 47 lõike 3 alusel.
Eelnõu väljatöötamise vajadus on tingitud asjaolust, et Euroopa Komisjon esitas Eestile
2. juunil 2016. a EU Pilot andmebaasi kaudu päringu 8622/16/ENVI seoses Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2010/63/EL teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade
kaitse kohta (ELT L 276, 20.10.2010, lk 33–79). EU Pilot on projekt, millega Eesti ühines
14. septembril 2010. Selle projekti eesmärgiks on kaebusi ja päringuid kiiremini ja tõhusamalt
menetleda ning lahendada EL-i õiguse rikkumisi võimalikult varases järgus. Tegemist ei
olnud veel rikkumismenetlusega, vaid rikkumismenetluse eelse dialoogiga Eesti ja komisjoni
vahel.
Eelnimetatud päringus juhtis Euroopa Komisjon tähelepanu puudustele, mis sisalduvad
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/63/EL ülevõtmiseks kehtestatud järgmistes
põllumajandusministri määrustes:
1) põllumajandusministri 27. detsembri 2012. a määruses nr 94 „Loomkatse raskusastmete
määratlused ja loomkatse liigitamise täpsemad nõuded raskusastmete järgi ning katselooma
hukkamise nõuded ja hukkamise meetodid” (edaspidi määrus nr 94),
2) põllumajandusministri 14. jaanuari 2013. a määruses nr 3 „Loomkatseprojekti loakomisjoni
moodustamise kord ja töökord, loomkatseprojekti loataotluse ja loomkatse protokolli vormid”
(edaspidi määrus nr 3) ja
3) põllumajandusministri 7. märtsi 2013. a määruses nr 22 „Täpsemad nõuded katseloomade
hooldamise ja hukkamise, loomkatse läbiviimise ning loomkatseprojekti kavandamise
koolituse programmi ja koolitusel käsitletavate teemade kohta” (edaspidi määrus nr 22).
Nimetatud puudustest tulenevalt täpsustatakse ja täiendatakse eelnõuga määruseid nr 94, 3 ja
22.
Määruses nr 94 täpsustatakse nõudeid loomkatse liigitamise kohta raskusastmete järgi ning
viiakse määruse sõnastus paremini kooskõlla Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2010/63/EL nõuetega. Nimetatud liigitamise nõudeid peavad arvestama nii loomkatseprojekti
läbiviijad kui ka loomkatseprojekti loakomisjon.
Määrust nr 3 täiendatakse selguse huvides viitega Euroopa Komisjoni moodustatud
eksperdirühma väljatöötatud loomkatseprojekti hindamist ja tagasiulatuvat hindamist
käitlevale töödokumendile.
Määruses nr 22 täpsustakse katseloomade hooldamise ja hukkamise, loomkatse läbiviimise
ning loomkatseprojekti kavandamise koolituse programmi raames käsitletavaid teemasid.
Eelnõu ja seletuskirja koostas Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna loomakaitse ja
põllumajandusloomade aretuse büroo peaspetsialist Britt Purdelo (tel 625 6205,
britt.purdelo@agri.ee). Juriidilise ekspertiisi eelnõule tegi Maaeluministeeriumi
õigusosakonna nõunik Katrin Tuula (tel 625 6166, katrin.tuula@agri.ee). Keeleliselt toimetas

eelnõu õigusosakonna peaspetsialist Leeni Kohal (tel 625 6165, leeni.kohal@agri.ee).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Seoses Euroopa Komisjoni poolt EU Pilot andmebaasi kaudu tulnud päringuga
8622/16/ENVI, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/63/EL nõuete
ülevõtmist Eesti õigusaktides, ilmnes vajadus täpsustada määruseid nr 94, 3 ja 22 ning tagada
sellega, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/63/EL oleks ilma puudusteta ja
eesmärgipäraselt üle võetud.
Eelnõu koosneb kolmest paragrahvist.
Eelnõu §-ga 1 muudetakse määrusega nr 94 kehtestatud loomkatse raskusastmete järgi
liigitamise täpsemaid nõuded.
Eelnõuga kehtestatakse määruse nr 94 § 3 tekst uues sõnastuses. Võrreldes kehtiva määruse nr
94 § 3 lõikega 1 on eelnõus § 3 lõiget 1 täiendatud lõpus fraasiga „pärast kõigi asjakohaste
täiustamistehnoloogiate rakendamist”, sest loomkatse liigitamine peab põhinema kõige
raskemal mõjul, mida katseloom tõenäoliselt kogeb pärast kõigi asjakohaste
täiustamistehnoloogiate rakendamist. Kehtivas määruses nr 94 nõutakse küll arvestamist
teatavate loomkatsega seotud asjaoludega, kuid kõiki asjaolusid, millega peab arvestama, ei
ole välja toodud. Eelnõus sätestatud muudatuse kohaselt tuleb loomkatse liigitamisel teatud
raskusastmesse arvestada ka loomkatse liiki ja loomkatse liigiga seotud asjaolusid, mida tuleb
kaaluda iga katselooma puhul eraldi. Muudatus on oluline, et ei oleks ebaselgusi selles, mida
on vaja arvestada loomkatse raskusastme määramisel. Samuti on muudatusega täpsustatud,
millised on loomkatse liigiga seotud asjaolud, mida kaalutakse iga katselooma puhul eraldi.
Määruse nr 94 § 3 lõike 2 punktile 2 lisatakse eelnõu kohaselt ühe olulise asjaoluna
rakendatava tehnika mitmekesisus. Määruse nr 94 § 3 lõike 2 punktile 4 lisatakse täpsustus, et
loomkatse liigitamisel raskusastme järgi arvestatakse katselooma loomuliku käitumise
takistamist, sealhulgas loomakaitseseaduse § 39 lõike 3 alusel kehtestatud katseloomade
kasvatamise, katseloomadega varustamise ja katseloomade kasutamise ettevõtetele
esitatavatest katseloomade hooldamise ja pidamise nõuetest loomkatseprojekti loas määratud
tingimustel tehtud erandeid. Täpsustus on oluline, et oleks üheselt mõistetav, milliseid
asjaolusid tuleb arvesse võtta loomkatse liigitamisel raskusastmesse. Nõuded selle kohta,
mida on vaja arvestada loomkatse liigitamisel teatud raskusastmesse, tulenevad Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/63/EL VIII lisa II jaost.
Eelnõus sätestatakse määruse nr 94 § 3 lõige 3 uues sõnastuses. Muudatus on vajalik, et
täpsustada asjaolu, et loomkatse liigitamisel raskusastmete järgi arvestatakse Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/63/EL VIII lisa III jaos esitatud näiteid
raskusastmetesse liigitatud loomkatsete kohta, mille liigitamisel on võetud aluseks vaid
loomkatse liigiga seotud asjaolud. Kehtivas määruses nr 94 puudub täpsustus selle kohta, et
liigitamise aluseks on võetud vaid loomkatse liigiga seotud asjaolud, kuid see on antud
kontekstis oluline teave ja seega vajalik lisada täpsustusena ka Eesti õigusakti.
Eelnõus sätestatakse määruse nr 94 § 3 lõige 4 uues sõnastuses. Kehtivas määruses nr 94 ei
ole piisavalt täpselt välja toodud kõik vajalikud asjaolud loomkatse lõplikuks liigitamiseks
raskusastme järgi. Muudatuse kohaselt lisatakse nõue, et kõiki asjaolusid tuleb kaaluda iga
katselooma puhul eraldi. Samuti täpsustatakse, et arvestatakse mitte looma liiki, vaid liigi
tüüpi. Lisatakse asjaoluna katselooma küpsus ja katselooma katsetega seotud

treeningkogemus. Kehtivas määruses nr 94 on nõutud valu, kannatuste ja stressi vähendamise
kõrvaldamise meetodite arvestamist, millele muudatuse kohaselt lisatakse täpsustus, et
sealhulgas tuleb arvestada ka pidamis- ja hooldamistingimuste täiustamist. Ühe asjaoluna
lisatakse humaansed lõpp-punktid ehk katse lõpetamine humaansetel kaalutlustel enne
lõppeesmärgi saavutamist. Täpsustused on olulised, et oleks selge, milliseid asjaolusid tuleb
arvestada ja mida need täpselt hõlmavad, samuti selleks, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2010/63/EL nõuded oleks täpselt üle võetud. Nõuded selle kohta, milliseid
lisaasjaolusid tuleb arvesse võtta lõplikuks loomkatse liigitamiseks raskusastme järgi,
tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/63/EL VIII lisa II jaost.
Eelnõu §-ga 2 muudetakse määrusega nr 3 kehtestatud loomkatseprojekti loakomisjoni
töökorda.
Määruse nr 3 §-le 7 lisatakse lõige 4, milles sätestatakse, et loomkatseprojekti loakomisjon
juhindub oma otsuste tegemisel muu hulgas Euroopa Komisjoni moodustatud eksperdirühma
väljatöötatud loomkatseprojekti hindamist ja tagasiulatuvat hindamist käsitlevast
töödokumendist, mis kinnitati Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/63/EL
rakendamise eest vastutavate riiklike pädevate asutuste kohtumisel 18.–19. septembril 2013. a
ja mille Maaeluministeerium avaldab oma veebilehel. Nimetatud töödokument on kättesaadav
järgmisel internetiaadressil:
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/guidance/project_evaluation/et.pd
f. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/63/EL artikli 38 kohaselt tuleb
loomkatseprojekti hinnata projekti liigile sobiva üksikasjalikkusega ning kontrollida, kas
projekt vastab teatud kriteeriumidele. Eelnimetatud töödokumendis on täpsemad juhised
loomkatseprojekti hindamiseks. Töödokument hõlbustab direktiivi nõuete täitmist ja sellega
antakse soovitusi direktiivi nõuete täitmise kohta. Kehtestades nõude, et loomkatseprojekti
loakomisjon juhindub oma töös asjakohasest töödokumendist, tagatakse, et kohaldatakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/63/EL artiklist 38 tulenevaid
loomkatseprojekti hindamise ja tagasiulatuva hindamise nõudeid.
Eelnõu §-ga 3 muudetakse määrusega nr 22 kehtestatud nõudeid. Muudatuste kohaselt
täpsustatakse katseloomade hooldamise ja hukkamise, loomkatse läbiviimise ning
loomkatseprojekti kavandamise koolituse programmi raames käsitletavaid teemasid. Nõuded
teemade kohta tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/63/EL V lisa
punktidest 1–11. Kehtivas määruses nr 22 ei ole koolitusel käsitletavate teemade nõuded
kehtestatud piisavalt üksikasjalikult.
Eelnõu § 3 punktiga 1 kehtestatakse määruse nr 22 § 3 punkt 2 uues sõnastuses. Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/63/EL V lisa punkti 2 kohaselt peab üks koolitusel
käsitletav teema olema eetika inimese ja looma vahelistes suhetes, elu tegelik väärtus ning
argumendid loomade teaduslikel eesmärkidel kasutamise poolt ja vastu. Kehtivas määruses nr
22 on üks teemadest katseloomade hariduslikel ja teaduslikel eesmärkidel kasutamise eetilised
aspektid, mis ei ole Euroopa Komisjoni hinnangul direktiiviga piisavalt kooskõlas. Seetõttu
täpsustatakse sõnastust.
Eelnõu § 3 punktiga 2 kehtestatakse määruse nr 22 § 3 punkt 5 uues sõnastuses. Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/63/EL V lisa punkti 4 kohaselt peab üks käsitletav
teema olema loomade käitumine, kasvatamine ja elukeskkonna mitmekesistamine. Kehtiva
määruse § 3 punkt 5 ei hõlma loomade kasvatamist ja vajab seetõttu täpsustamist.

Eelnõu § 3 punktiga 3 kehtestatakse määruse nr 22 § 3 punkt 7 uues sõnastuses. Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/63/EL V lisa punkti 6 kohaselt peab üks teemadest
olema loomatervishoid ja hügieen. Kehtivas määruses nr 22 on viidatud looma heaolu ja
tervisliku seisundi jälgimisele, mis ei ole Euroopa Komisjoni hinnangul piisavalt selge ja mis
tuleb viia kooskõlla Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2010/63/EL.
Eelnõu § 3 punktiga 4 täiendatakse määruse nr 22 § 3 punktiga 12, mille kohaselt on
koolituse programmi raames käsitletavaks teemaks ka humaansete lõpp-punktide kasutamine
ehk katse lõpetamine humaansetel kaalutlustel enne lõppeesmärgi saavutamist. Sellega
võetakse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/63/EL V lisa punktis 9
sätestatud nõue.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega. Eelnõu ettevalmistamisel on arvestatud
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/63/EL teaduslikel eesmärkidel kasutatavate
loomade kaitse kohta (ELT L 276, 20.10.2010, lk 33–79). Euroopa Liidu direktiivi ja Eesti
õigusaktide vastavustabel on toodud seletuskirja lõpus lisas 1.
4. Määruse mõjud
Määruse kehtestamisega ei kaasne olulist mõju. Võrreldes määrustega nr 94, 3 ja 22 on
eelnõuga tehtavad muudatused valdavalt sõnastuse täpsustused Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2010/63/EL ülevõtmise kvaliteedi parandamiseks. Muudatused ei pärsi
loomkatsete tegemise võimalusi. Muudatused aitavad parandada katseloomade heaolu.
4.1. Loomkatse raskusastmete järgi liigitamise nõuetega seotud muudatuste võimalikud
mõjud
Mõju valdkond 1: mõju majandusele.
Sihtrühm: loomkatseprojekti läbiviijad.
Mõju kirjeldus
Eelnõuga täpsustatakse nõudeid loomkatse liigitamise kohta raskusastmete järgi. Täpsustused
on väga väikesed ega pärsi kuidagi loomkatsete tegemise võimalusi. Pisut suureneb
loomkatseprojekti läbiviijate halduskoormus loomkatseprojekti loa taotlemisel, sest
loomkatseprojekti läbiviijad peavad täpsustatud loomkatsete raskusastme järgi liigitamise
nõudeid võtma arvesse loomkatseprojekti loa taotlemisel. Loomkatse liigitamise nõuete
täpsustamine ei muuda loomkatsete liigitamist loomkatseprojekti läbiviijate jaoks oluliselt
ajamahukamaks.
Ebasoovitavate mõjude kaasnemise risk: puudub.
Järeldus mõju olulisuse kohta: oluline mõju puudub.
Mõju valdkond 2: mõju riigiasutuste korraldusele.
Sihtrühm: loomkatseprojekti loakomisjon.
Mõju kirjeldus
Eelnõuga täpsustatakse nõudeid loomkatse liigitamise kohta raskusastmete järgi, mida
loomakaitseseaduse § 45 lõike 2 alusel maaeluministri moodustatud loomkatseprojekti
loakomisjon peab arvestama loomkatseprojekti loataotluste hindamisel ning lubade andmisel.
Nõuete täpsustamine ei too kaasa lisatööd loakomisjonile ega muuda loomkatseprojekti
loataotluste hindamist ajamahukamaks.
Ebasoovitavate mõjude kaasnemise risk: puudub.

Järeldus mõju olulisuse kohta: oluline mõju puudub.
4.2. Loomkatseprojekti loakomisjoni töökorraga seotud muudatuse võimalikud mõjud
Mõju valdkond: mõju riigiasutuste korraldusele.
Sihtrühm: loomkatseprojekti loakomisjon.
Mõju kirjeldus
Eelnõu mõjutab loomkatseprojekti loakomisjoni töökorda. Loomkatseprojekti loakomisjon
annab loomkatseprojektide läbiviimiseks vajalikke lube. Eelnõuga lisandub loakomisjoni
töökorda nõue, et komisjon juhindub oma otsuste tegemisel muu hulgas Euroopa Komisjoni
moodustatud eksperdirühma väljatöötatud loomkatseprojekti hindamist ja tagasiulatuvat
hindamist käsitlevast töödokumendist. Nimetatud nõude kehtestamisel on väga väike mõju
loomkatseprojekti loakomisjoni tööle, sest praktikas juhindutakse loomkatseprojekti lubade
andmisel juba praegu sellest, mida töödokument ette näeb.
Ebasoovitavate mõjude kaasnemise risk: puudub.
Järeldus mõju olulisuse kohta: oluline mõju puudub.
4.3. Katseloomade hooldamise ja hukkamise, loomkatse läbiviimise ning
loomkatseprojekti kavandamise koolituse programmiga seotud muudatuste võimalikud
mõjud
Mõju valdkond: sotsiaalne mõju.
Sihtrühm: katseloomade hooldamise ja hukkamise, loomkatse läbiviimise ning
loomkatseprojekti kavandamise koolituses osalejad.
Mõju kirjeldus
Sotsiaalseks mõjuks on väheoluline mõju täiendusharidusele. Eelnõu mõjutab katseloomade
hooldamise ja hukkamise, loomkatse läbiviimise ning loomkatseprojekti kavandamise
koolituse kvaliteeti. Eelnõuga täpsustatakse katseloomade hooldamise ja hukkamise,
loomkatse läbiviimise ning loomkatseprojekti kavandamise koolituse programmi raames
käsitletavaid teemasid, mis aitab parandada koolituse kvaliteeti. Mõju on väga väike, sest see
ei mõjuta programmi kestust ega intensiivsust.
Ebasoovitavate mõjude kaasnemise risk: puudub.
Järeldus mõju olulisuse kohta: oluline mõju puudub.
5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse rakendamise
eeldatavad tulud
Määruse rakendamisega ei kaasne lisakulutusi riigieelarve vahenditest. Samuti ei kaasne
määruse rakendamisega eeldatavaid tulusid.
Määruse rakendamisega ei kaasne olulisi kulude suurenemisi loomkatseprojektide
läbiviijatele.
6. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.
7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
Eelnõu esitati eelnõude infosüsteemi kaudu kooskõlastamiseks Keskkonnaministeeriumile,
Haridus- ja Teadusministeeriumile ning Sotsiaalministeeriumile. Haridus- ja
Teadusministeerium kooskõlastas eelnõu märkustega, mille kohta on esitatud selgitus

seletuskirja lisas 2. Keskkonnaministeerium ja Sotsiaalministeerium kooskõlastasid eelnõu
vaikimisi.
Eelnõu esitati arvamuse avaldamiseks Veterinaar- ja Toiduametile, Tartu Ülikoolile, Eesti
Maaülikoolile, Tallinna Tehnikaülikoolile, MTÜ-le Eesti Loomakaitse Selts, kõigile
tegevusluba omavatele vivaariumidele, kõigile loomkatseprojekti loakomisjoni liikmetele ja
katseloomade kaitse komisjoni liikmetele. Arvamusi ei esitatud.
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uurimisprojekti
korduskatsete
sooritamiseks
erandit,
mis
võimaldaks saada võrreldavaid
andmeid pikaajaliste korduvate
loomkatsete jaoks.
2. Samuti palume selgitada, kuidas
on plaanitud nõuete muutumisest
teavitada juba varem loomkatseloa

Maaeluministeeriumi arvamus
Selgitus
Tagasiulatuv hindamine on vahend,
mille abil vaadata loomade teaduslikes
katsetes kasutamine kriitiliselt läbi,
määrata
kindlaks
asendamise,
vähendamise ja täiustamise edasised
täiendused, pakkuda avaldamise korral
teavet
tulevikus
korraldatavate
uuringute jaoks ja suurendada
läbipaistvust üldsuse silmis. Selline on
ka tagasi ulatuva hindamise mõju 2013
aastal alustatud katsetele. Teadlastel
on võimalus lõpetada alustatud katsed
planeeritud viisil. Tagasi ulatuv
hindamine tehakse siis, kui projekt on
lõppenud.
Tagasiulatuvat hindamist ja erandeid
teeb ja annab loomkatseprojekti
loakomisjon. Juhul kui teadlasel
projekt ebaõnnestub, kuid korduskatse
on planeeritud oluliselt paremini,
kaalub komisjon erandi andmist.

Selgitus

koolituse
läbinud
teadlasi?
Loomkatsekoolitus
läbitakse
ühekordselt
ja
nõuet
selle
kordamiseks ei ole. Seetõttu võib
tekkida olukord, kus uutest nõuetest
loa taotlemisel on teadlikud vaid
teadlased, kes on hiljuti koolituse
läbinud.
Teadlased,
kes
on
koolituse varem läbinud, peavad
katseplaane
korduvalt
ümber
tegema, et kohandada neid uute
nõuetega, millest nad teadlikud ei
olnud. Leiame, et see suurendab
administratiivkoormust, mida on
võimalik
vältida
lühiajalise
lisakoolitusega uute nõuete kohta.

(allkirjastatud digitaalselt)
Illar Lemetti
Kantsler

Märkusest lähtuvalt esitati eelnõu
kõigile huvigruppidele täiendavaks
arvamuste avaldamiseks 29.juunil. Ka
täiendaval kooskõlastamisel ei esitatud
eelnõu kohta ettepanekuid. Samuti on
muudatusi arutatud loomkatseprojekti
loakomisjoni istungitel (viimati 4.
juulil 2017). Määruses ei ole nõudeid,
mis nõuaks katseplaanide ümber
tegemist.

