SELETUSKIRI
maaeluministri määruse „Maaeluministri 10. juuli 2017. a määruse nr 53 „Katseloomade
kasvatamise, katseloomadega varustamise ja katseloomade kasutamise ettevõtetele
esitatavad nõuded, sealhulgas katseloomade üle arvestuse pidamise täpsemad nõuded ja
loomade heaolu üksuse täpsemad ülesanded” muutmine” eelnõu juurde

1. Sissejuhatus
Maaeluministri määruse „Maaeluministri 10. juuli 2017. a määruse nr 53 „Katseloomade
kasvatamise, katseloomadega varustamise ja katseloomade kasutamise ettevõtetele esitatavad
nõuded, sealhulgas katseloomade üle arvestuse pidamise täpsemad nõuded ja loomade heaolu
üksuse täpsemad ülesanded” muutmine” eelnõu on koostatud loomakaitseseaduse § 39 lõike 3,
§ 422 lõike 2 ja § 423 lõike 5 alusel. Eelnõu väljatöötamine on tingitud Euroopa Komisjoni
(edaspidi komisjon) algatatud rikkumismenetlusest nr 2018/2122 Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2010/63/EL teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse kohta (ELT L 276,
20.10.2010, lk 33–79, edaspidi direktiiv) Eesti õigusesse ebapiisava ülevõtmise tõttu.
Eelnõu ja seletuskirja valmistas ette Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna loomatervise
ja -heaolu büroo peaspetsialist Kadri Kabel (625 6546; kadri.kabel@agri.ee), eelnõu juriidilise
ekspertiisi tegi õigusosakonna nõunik Katrin Tuula (625 6280; katrin.tuula@agri.ee). Keeleliselt
toimetas eelnõu ja seletuskirja õigusosakonna peaspetsialist Leeni Kohal (625 6165;
leeni.kohal@agri.ee).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõu koosneb kahest punktist.
Eelnõu punkti 1 kohaselt täiendatakse määruse § 10 lõike 1 sõnastust, et viia katseloomade
söödale esitatavad nõuded direktiiviga vastavusse. Eelnõu punkti 2 kohaselt ühtlustatakse
terminoloogiat.
Komisjon on teinud muu hulgas märkuse, mille kohaselt ei ole direktiivi ülevõtmine korrektne,
sest direktiivi III lisa A-osa punkti 3.4 alapunktis b on sätestatud nõue, et katseloomade sööt peab
olema katseloomadele vastuvõetav (ingl k palatable), kuid Eesti õigusaktis ei ole seda sätestatud.
Märkusega arvestamiseks täiendatakse määruse § 10 lõike 1 sõnastust. Kehtiva määruse § 10
lõike 1 kohaselt tuleb katseloomale võimaldada füsioloogilisi ja etoloogilisi vajadusi rahuldav,
sobiva vormi ja koostisega ohutu sööt ning sööda andmine ja vaba juurdepääs söödale. Eelnõus
sätestatud muudatusega lisatakse nõue, et sööt peab olema katseloomale vastuvõetav. See
tähendab, et katseloomade söötmisel tuleb jälgida, et nad pakutavat sööta meelsasti söövad.
Eelnõu punkti 2 kohaselt täpsustatakse määruse § 17 ja § 19 lõike 1 punkti 4 sõnastust, et viia see
paremini kooskõlla loomakaitseseaduses kasutatud terminitega. Loomakaitseseaduses on
kasutatud terminit „tehistingimustes kasvanud ahviline”, mitte „vangistuses kasvanud ahviline”.
Ühese arusaadavuse tagamiseks tuleb loomakaitseseaduses kasutatud terminit kasutada ka selles
määruses.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2010/63/EL teaduslikel
eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse kohta (ELT L 276, 20.10.2010, lk 33–79).

4. Määruse mõjud
Määruse kehtestamisega kaasneb väheoluline mõju majandusele. Määrus mõjutab eelkõige
ettevõtjaid, kes tegelevad oma ettevõttes katseloomade kasvatamisega, katseloomadega
varustamisega või katseloomade kasutamisega. Eelnõuga täpsustatakse määruses kehtivaid
nõudeid katseloomade söötmise kohta, et tagada katseloomade parem heaolu nendes ettevõtetes.
Eeldatavasti järgitakse nõuet sööda vastuvõetavuse kohta juba praegu ning tegelikkuses
katseloomade söötmises muudatusi ei kaasne. Ebasoovitatavate mõjude kaasnemise risk puudub.
Kuna määruse rakendamisega eeldatavasti ei kaasne olulisi mõjusid, ei ole vajadust koostada
Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 180 „Hea õigusloome ja normitehnika
eeskiri” § 65 lõike 2 kohast mõjude analüüsi aruannet.
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.
6. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.
7. Eelnõu kooskõlastamine
Määruse eelnõu esitati õigusaktide eelnõude infosüsteemis (EIS) kooskõlastamiseks
Keskkonnaministeeriumile ning Haridus- ja Teadusministeeriumile. Haridus- ja
Teadusministeerium kooskõlastas eelnõu märkusteta. Keskkonnaministeerium ei ole ettenähtud
tähtaja jooksul eelnõu kooskõlastanud või jätnud seda põhjendatult kooskõlastamata, samuti ei
ole taotlenud kooskõlastamise tähtaja pikendamist, mistõttu loetakse eelnõu Vabariigi Valitsuse
reglemendi § 7 lõike 4 kohaselt kooskõlastatuks.
Samuti saadeti eelnõu arvamuse avaldamiseks Veterinaar- ja Toiduametile, Eestimaa
Loomakaitse Liidule, loomkatseprojekti loakomisjoni liikmetele ning katseloomade kasvatamise,
katseloomadega varustamise ja katseloomade kasutamise ettevõtetele. Veterinaar- ja Toiduamet
ning nimetatud huvigrupid ettepanekuid ei esitanud..
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