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Loomakaitseseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 03.06.2010

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 15. juuni 2010. a otsusega nr 678

I. Loomakaitseseaduses(RT I 2001, 3, 4; 2010, 22, 108) tehakse järgmised muudatused:

§ 1.Paragrahvi 3:

1)täiendatakse lõikega 34järgmises sõnastuses:

«(34) Intensiivses loomapidamises ei tohi teatud loomapidamise eesmärgil peetavate või teatud liiki või
rühma kuuluvate loomade pidamiseks kasutatavas ruumis või ehitises peetavate loomade arv ületada suurimat
loomkoormust. Suurimat loomkoormust võib ületada üksnes lubatud määral, kui loomade pidamiseks kasutatav
ruum või ehitis vastab asjakohastele täiendavatele loomade heaolu ja tervist tagavatele nõuetele või kui riikliku
järelevalve tulemuste kohaselt on loomapidaja loomapidamisnõuetele vastavuse tase eelnevalt olnud kõrge või
loomapidaja rakendab omapoolseid abinõusid loomade heaolu ja tervise tagamiseks. Loomkoormuse ületamisest
tuleb eelnevalt teavitada Veterinaar- ja Toiduametit. Loomapidaja peab pidama oma tegevuse üle arvestust.»;

2)täiendatakse lõikega 41järgmises sõnastuses:

«(41) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 1 nimetatud nõuetes võib kehtestada ka suurima loomkoormuse,
selle ületamise lubatud määra ning nõuded loomade pidamiseks kasutatavale ruumile, ehitisele või
loomapidajale suurima loomkoormuse ületamise korral ning loomapidaja tegevuse üle peetava arvestuse kohta.»

§ 2.Seadust täiendatakse §-ga 31järgmises sõnastuses:

«§ 31. Loomapidamisalased teadmised

(1) Loomapidajal peavad olema looma tervise ja heaolu tagamiseks vajalikud teadmised looma anatoomiast ja
füsioloogiast, loomaliigile omastest käitumisharjumustest ning loomakaitsenõuetest.

(2) Tulenevalt loomapidamise eesmärgist või looma kuuluvusest teatud liiki või rühma peab looma pidamisega
vahetult tegelev isik olema läbinud sellise looma nõuetekohase pidamise koolituse, kui käesoleva seaduse alusel
on kehtestatud koolituse läbimise kohustus.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud koolituse läbimise kohta peab isikul olema tunnistus, mis tõendab,
et isik võib vahetult tegeleda selles nimetatud eesmärgil peetava või selles nimetatud liiki või rühma kuuluva
looma pidamisega.

(4) Loomapidamise eesmärgi, loomaliigi või rühma, mille puhul looma pidamisega vahetult tegelev isik
peab olema läbinud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud koolituse, ning loomapidamise eesmärgist
või looma kuuluvusest teatud liiki või rühma tulenevad nõuded nimetatud koolituse kohta võib kehtestada
põllumajandusminister.»

§ 3.Paragrahvi 27:

1)lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Loomi on lubatud avalikult näidata loomaaias, samuti loomanäitusel, -võistlusel, -laadal, -oksjonil või
loomade kokkutoomisega seotud muul avalikul üritusel vastavalt loomatauditõrje seadusele.»;

2)lõiked 3 ja 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
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«(3) Loomanäitusel, -võistlusel, -laadal, -oksjonil või loomade kokkutoomisega seotud muul avalikul üritusel on
lubatud kasutada ainult tehistingimustes sündinud loomi.

(4) Looma on keelatud kasutada loomanäitusel, -võistlusel, -laadal, -oksjonil või loomade kokkutoomisega
seotud muul avalikul üritusel, kui sellega võib kaasneda talle valu, kannatuste või vigastuste põhjustamine,
samuti on keelatud looma treenida viisil, mis põhjustab talle valu, kannatusi või vigastusi.»

§ 4.Paragrahvi 36 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Keelatud on loomkatsete läbiviimine kosmeetikatoodete koostisainete või nende kombinatsioonide
terviseohutusnõuetele vastavuse tõendamiseks alates kuupäevast, millal need katsed peavad olema asendatud
vähemalt ühe komisjoni määruses (EÜ) nr 440/2008, millega kehtestatakse katsemeetodid vastavalt Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist,
autoriseerimist ja piiramist (REACH) (ELT L 142, 31.05.2008, lk 1–739), või nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ
liikmesriikides kosmeetikatoodete kohta vastuvõetud õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 262, 27.09.1976,
lk 169–200) IX lisas loetletud valideeritud meetodiga.»

§ 5.Paragrahvi 36 lõikes 4 asendatakse sõnad «Kemikaalide Teabekeskuse» sõnaga «Terviseameti».

§ 6.Paragrahvi 45 lõiget 2 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Loa saamiseks peab isik olema läbinud asjakohase katseloomade kasutamise koolituse või kaasama loomkatse
läbiviimisse kirjeldatud koolituse läbinud muu isiku.»

§ 7.Seaduse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga «Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv
2008/112/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiive 76/768/EMÜ, 88/378/EMÜ ja 1999/13/EÜ ning Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiive 2000/53/EÜ, 2002/96/EÜ ja 2004/42/EÜ, et kohandada neid määrusega
(EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (ELT L 345,
23.12.2008, lk 68–74)».

II. § 8.Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Ene ERGMA
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