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Loomatauditõrje seaduse, riigilõivuseaduse,
söödaseaduse, toiduseaduse ja

veterinaarkorralduse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 20.11.2019

§ 1. Loomatauditõrje seaduse muutmine

Loomatauditõrje seaduses tehakse järgmisedmuudatused:

1)paragrahvi 1 lõikes 3 asendatakse sõnad ”arvestades käesoleva seaduse erisusi” tekstiosaga ”arvestades
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke
toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade
heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009,
(EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005
ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/
EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr
882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja
97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus) (ELT L 95, 07.04.2017, lk 1–142), muude
Euroopa Liidu õigusaktide ja käesoleva seaduse erisusi”;

2) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse jasõnastatakse järgmiselt:

”(1) Riiklikku veterinaarjärelevalvet (edaspidi riiklikjärelevalve) Euroopa Liidu asjakohaste õigusaktide,
käesoleva seaduse jaselle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete täitmise üle tehakseveterinaarkorralduse
seaduses sätestatud korras, kui käesolevast seadusest eitulene teisiti.”;

3) paragrahvi 9 punktist 11ja § 35lõikest 2 jäetakse välja sõnad ”piirkonda teenindav volitatud veterinaararstvõi”
vastavas käändes;

4) paragrahvi 9 punktist 2, § 35 lõikest 3 ja§ 39 lõikest 1 jäetakse välja sõnad ”või volitatud veterinaararst”
vastavaskäändes;

5) paragrahvi 13 lõike 41kolmandaslauses asendatakse sõnad ”volitatud veterinaararst” sõnadega
”veterinaarjärelevalveametnik”;

6) paragrahvi 131lõige 5muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr576/2013 artikli 7 lõikes 1 sätestatud tingimustele
vastavate lemmikloomademittekaubanduslik liikumine Eestisse on lubatud nimetatud määruse artikli 7lõikes 2
sätestatud tingimustel.”;

7) paragrahvi 171lõikes 2asendatakse tekstiosa ”(EÜ) nr 854/2004, millega kehtestatakse
erieeskirjadinimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks (ELT L 139,30.04.2004, lk
206–320),” tekstiosaga ”(EL) 2017/625”;

8) paragrahvi 48 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa ”taudipunkti piirkonda teenindav volitatud veterinaararst,”.
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