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Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 20.06.2014 nr 53

Määrus kehtestatakse loomatauditõrje seaduse § 7 lõike 2 alusel.

§ 1.Põllumajandusministri 4. juuni 2004. amäärust nr 105 „Erinevatest karjadest pärinevate
põllumajandusloomadekogumiseks ja loomapartiide koostamiseks kasutatava loomakasvatushoone ja-
rajatise ning loomade pidamiseks piiritletud ala ning seal põllumajandusloomadepidamise veterinaarnõuded”
muudetaksejärgmiselt:
1)määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse loomatauditõrje seaduse§ 7 lõike 2 alusel.”;

2)paragrahvist 1 jäetakse välja teine lause;

3)paragrahvi 3 lõikest 1 jäetakse välja sõna „veterinaarjärelevalve”;

4)paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kogumiskeskuses korraldatakse loomadepidamine nii, et loomad puutuksid kokku üksnes
samaväärseteleveterinaarnõuetele vastavate loomadega, ning loomade veol ja pidamiseljärgitakse
loomakaitsenõudeid.”;

5)paragrahvi 3 lõigetes 4 ja 5 ning § 4 lõike 1punktis 8 asendatakse sõna „järelevalveametnik”
sõnaga„veterinaarjärelevalveametnik” vastavas käändes;

6)paragrahvi 5 lõike 2 punktis 4 asendatakse sõna„tunnustusnumber” sõnadega „kohta väljastatudtegevusloa
number”;

7)määruse normitehniline märkussõnastatakse järgmiselt:

„1Nõukogu direktiiv 64/432/EMÜ ühendusesisest veiste jasigadega kauplemist mõjutavate loomatervishoiu
probleemide kohta (EÜT 121,29.07.1964, lk 1977–2012), muudetud direktiividega 97/12/EÜ (EÜT L
109,25.04.1997, lk 1–37), 98/46/EÜ (EÜT L 198, 15.07.1998, lk 22–39), 2000/15/EÜ(EÜT L 105, 03.05.2000,
lk 34–35), 2000/20/EÜ (EÜT L 163, 04.07.2000, lk35–36), 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–
367), 2008/73/EÜ (ELT L 219,14.08.2008, lk 40–54) ja 2013/20/EL (ELT L158, 10.06.2013, lk 234–239),
määrustega (EÜ) nr 535/2002 (EÜT L80, 23.03.2002, lk 22–28), (EÜ) nr 1226/2002 (ELT L 179, 09.07.2002, lk
13–18),(EÜ) nr 21/2004 (ELT L 5, 09.01.2004, lk 8–17) ja (EÜ) nr 1/2005 (ELT L 3,05.01.2005, lk 1–44) ning
otsustega 2001/298/EÜ (EÜT L 102, 12.04.2001, lk63–68), 2007/729/EÜ (ELT L 294, 13.11.2007, lk 26–35),
2008/984/EÜ (ELT L 352,31.12.2008, lk 38–45) ja 2009/976/EÜ (ELT L 336, 18.12.2009, lk 36–41).”.

§ 2.Põllumajandusministri 3. oktoobri 2002. amäärust nr 73 „Põllumajanduslindude aretuse
eesmärgil pidamiseks ninghaudemunade ja ööpäevaste tibude turustamise eesmärgil tootmiseks
kasutatavaloomakasvatushoone või- rajatise, seal lindude pidamise ning haudemunade jaööpäevaste tibude
tootmise veterinaarnõuded” muudetakse järgmiselt:1)määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:„Määrus
kehtestatakse loomatauditõrje seaduse § 7 lõike 2 alusel.”;2)paragrahvi 4 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Aretusfarmis peetavad linnud peavadpärinema aretusfarmist, mille kohta on väljastatud tegevusluba,
või olema sisseveetud loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordiseaduse
§ 18 lõike 3 alusel kehtestatud nõuete kohaselt.”;3)paragrahvi 4 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:„(6)
Aretusfarmi töö korraldamise eest vastutav isik peabloomataudikahtlusele viitavatest tunnustest kohe teavitama
piirkondateenindavat volitatud veterinaararsti. Loomataudikahtluse korral peab volitatudveterinaararst võtma
proovid ning saatma need uuringuteks Veterinaar- jaToidulaboratooriumisse või volitatud laboratooriumisse,
millel onakrediteeritud analüüsimetoodika vastava loomataudi diagnoosimiseks.”;4)paragrahvi 5 lõige
2 sõnastatakse järgmiselt:„(2) Haudemunad peavad pärinemaaretusfarmist, mille kohta on väljastatud
tegevusluba, või olema sisse veetudloomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja
ekspordiseaduse § 18 lõike 3 alusel kehtestatud nõuete kohaselt.”;5)paragrahvi 5 lõige 7 sõnastatakse
järgmiselt:„(7) Haudejaama töö korraldamise eestvastutav isik peab taudikahtlusele viitavatest tunnustest
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kohe teavitamapiirkonda teenindavat volitatud veterinaararsti. Loomataudikahtluse korral peabvolitatud
veterinaararst võtma proovid ning saatma need uuringuteks Veterinaar-ja Toidulaboratooriumisse või volitatud
laboratooriumisse, millel onakrediteeritud analüüsimetoodika vastava loomataudi diagnoosimiseks.”;6)määruse
normitehniline märkussõnastatakse järgmiselt: „1Nõukogu direktiiv 2009/158/EÜ kodulindude ja haudemunade
ühendusesisestkaubandust ning kolmandatest riikidest importimist reguleerivateloomatervishoiunõuete kohta
(ELT L 343,22.12.2009, lk 74–113), muudetud otsustega 2011/214/EL (ELT L 90,06.04.2011, lk 27–49) ja
2011/879/EL (ELT L 343, 23.12.2011, lk 105–116).”.§ 3.Põllumajandusministri 22. mai 2002.a määrust nr 37
„Sea või veise sperma kogumiseks ja säilitamiseks kasutatavaloomakasvatushoone või -rajatise ning seal sea
või veise pidamise, sealhulgassea või veise sperma kogumise ja säilitamise, veterinaarnõuded” muudetakse
järgmiselt: 1)määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:„Määrus kehtestatakse loomatauditõrje seaduse § 7
lõike 2 alusel.”;2)paragrahvi 2 lõikes 7, § 21lõikes 4ja § 8 lõikes 4 asendatakse sõna „järelevalveametnik”
sõnaga „veterinaarjärelevalveametnik” vastavaskäändes;3)paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Seemendusjaama kari peab olema läbinud Euroopa Parlamendi janõukogu direktiivi 88/407/EMÜ, millega
sätestatakse koduveiste sügavkülmutatudsperma ühendusesisese kaubanduse ja impordi korral kohaldatavad
loomatervishoiunõuded (EÜT L 194, 22.07.1988, lk 10–23), B lisa II peatükis loetletuduuringud.”;4)paragrahvi
4 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „veterinaarlaboratooriumitegevusloaga laboratooriumis, kellel on
tunnustatud” tekstiosaga „volitatud veterinaarlaboratooriumis, millel onakrediteeritud”;5)paragrahvi 5 lõige
2 sõnastatakse järgmiselt:„(2) Seemendusjaamas võib töödelda jasäilitada üksnes asjakohases nõuetele
vastavas seemendusjaamas kogutud spermat.”; 6)paragrahvi 5 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „Veterinaar-ja
Toiduameti kohaliku asutuse järelevalveametnikuga” sõnaga „veterinaarjärelevalveametnikuga”;7)paragrahvis
7 asendatakse sõnad „tunnustamisenumber” sõnadega „tegevusloa number”;8)määruse normitehniline märkus
sõnastataksejärgmiselt: „1Nõukogu direktiiv 88/407/EMÜ, sperma ühendusesisese kaubanduse ja impordikorral
kohaldatavad loomatervishoiu nõuded (EÜT L 194, 22.07.1988,lk 10–23), muudetud direktiividega 90/120/
EMÜ (EÜT L 71, 17.03.1990, lk 37–39),90/425/EMÜ (EÜT L 224, 18.08.1990, lk 29–41), 93/60/EMÜ
(EÜT L 186, 28.07.1993,lk 28–31), 2003/43/EÜ (ELT L 143, 11.06.2003, lk 23–32) ja 2008/73/EÜ (ELT
L219, 14.08.2008, lk 40–54),  määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003,lk 1–35),  ning otsustega
2004/101/EÜ (ELTL 30, 04.02.2004, lk 15–21), 2006/16/EÜ (EÜT L 11, 17.01.2006, lk 21–32),2008/120/EÜ
(ELT L 42, 16.02.2008, lk 63–82) ja 2011/629/EL (ELT L 247, 24.09.2011,lk 22–31);
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