
 

 

 

 

 
 
 
 

ETTEVÕTTE REGISTREERIMISE TAOTLUS 
 

TAOTLEJA ANDMED 
Taotleja nimi: 
Registri- või isikukood: 
Maakond: 
Vald/linn: 
Tänav ja maja: 
Postiindeks: 
Telefon: 
Faks: 
e-post: 

TAOTLEJA ESINDAJA ANDMED (olemasolu korral) 
Eesnimi: 
Perekonnanimi: 
Telefon: 
e-post: 

ETTEVÕTTE ASUKOHA AADRESS 
Maakond: 
Vald/linn: 
Küla/alev/alevik: 
Tänav ja maja: 
Märkida täidetud tabelid ristiga: 
Osa A  
Osa B  
Osa D  

Tabel 1 Tabel 2 Osa E 
  

 
ANDMED REGISTREERIMISELE KUULUVA ETTEVÕTTE TEGEVUSE KOHTA 

 
OSA A 
Andmed ettevõtte kohta, kus turustamisotstarbelise loomse toidu saamiseks peetava looma 
söötmiseks sööda kasutamise korral täidetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 
nr 183/2005 III lisa nõudeid. 
 

Põllumajandusministri 21. juuni 2007. a 
määruse nr 109 “Ettevõtte registreerimise 
ning tunnustamise taotluse sisu- ja 
vorminõuded, tunnustamise taotlusele 
lisatavate dokumentide loetelu ning 
taotluse menetlemise kord”  
lisa 1 
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(Märkida numbritega ettevõttes loomse toidu saamiseks peetavate loomade arv liigiti ja 
ristiga, kas nende söötmiseks kasutatakse lubatud loomseid proteiine sisaldavat sööta) 
 
Loomaliik Ettevõttes peetavate 

loomade arv 
Söödan lubatud loomset proteiini1 
sisaldavat sööta 

Mäletsejalised   
Sead   
Linnud   
Kalad   
Muu (nimeta)   
 
1Lubatud loomne proteiin on kalajahu, dikaltsiumfosfaat, trikaltsiumfosfaat, veretooted ja 
verejahu. Juhul kui ettevõttes peetakse nii mäletsejalisi kui ka mittemäletsejalisi loomi, võib 
mittemäletsejalistele loomadele või võõrutamata mäletsejalistele loomadele sööta lubatud 
loomset proteiini sisaldavat sööta üksnes Ameti loal. Nimetatud loa taotlemise kord on 
sätestatud põllumajandusministri 26. märtsi 2007. a määruses nr 28 “Kalajahu, 
dikaltsiumfosfaati, trikaltsiumfosfaati, veretooteid või verejahu sisaldava sööda tootmise ja 
söötmise loa taotluse sisu- ja vormi nõuded ning taotluse menetlemise kord”. 
 
OSA B 
Andmed ettevõtte kohta, kus soovitakse tegelda sööda esmatootmise ja sellega seonduvate 
tegevustega ning täidetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 I lisa 
nõudeid. 
 
(Märkida tegevused ristiga)  
Tegevus Märge 
Söödamaterjali tootmine oma ettevõtte tarbeks turustamisotstarbelise 
loomakasvatussaaduse saamiseks 

 

Söödamaterjali töötlemine oma ettevõtte tarbeks turustamisotstarbelise 
loomakasvatussaaduse saamiseks  

 

Sööda segamine oma ettevõtte tarbeks, kasutamata söödalisandeid või nende 
eelsegusid 

 

Söödamaterjali sileerimine  
Lihtsa füüsilise töötluse läbinud söödamaterjali turuleviimine  
Sööda vedu oma ettevõtte tarbeks   
Sööda ladustamine oma ettevõtte tarbeks   
Lihakondijahu kasutamine nende loomade sööda käitlemisel, keda ei peeta 
loomse toidu saamiseks  

 

 
OSA D  
Andmed ettevõtte kohta, kus soovitakse tegelda söödamaterjali või segasööda käitlemisega, 
välja arvatud osas B toodud tegevus, ning täidetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ) nr 183/2005 II lisa nõudeid. 
 

(Märkida tegevused ristiga) 

Tegevus  Märge 
Pakendatud sööda, välja arvatud lemmikloomatoit, müümine   



jaekaubanduse korras 
Toiduainete tootmise käigus tekkinud kõrvalsaaduse müümine sööda 
käitlejale loomade söötmiseks 

  

Söödamaterjali töötlemine turuleviimiseks   
turuleviimine Eestis   
turuleviimine ELi muus liikmesriigis   
import   
vedu   

Töödeldud 
söödamaterjali 

  
ladustamine   

Segasööda tootmine oma ettevõtte tarbeks, kasutades lubatud 
söödalisandit1 või nende eelsegusid 

  

lubatud söödalisandit1   
lubatud söödalisanditest1 eelsegu   
täiendsööta   

Segasööda tootmisel 
kasutan 

  lubatud loomseid proteiine2   
pakendamine   
turuleviimine Eestis   
turuleviimine ELi muus liikmesriigis   
import   
vedu   

Segasööda 

ladustamine   
veoteenus   Lubatud loomseid 

proteiine2 sisaldava 
sööda 

ladustamine   

1Lubatud söödalisandid on kõik Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 
I lisas nimetatud lisandid, välja arvatud punkti 4 alapunktiga d hõlmatud (“muud 
zootehnilised lisandid”) koktsidiostaatikumid ja histomonostaatikumid ning 
kasvustimulaatorid. 

2Lubatud loomne proteiin on kalajahu, dikaltsiumfosfaat, trikaltsiumfosfaat, veretooted ja 
verejahu. Juhul kui ettevõttes peetakse nii mäletsejalisi kui ka mittemäletsejalisi loomi, võib 
mittemäletsejalistele loomadele või võõrutamata mäletsejalistele loomadele sööta lubatud 
loomset proteiini sisaldavat sööta üksnes Ameti loal. Nimetatud loa taotlemise kord on 
sätestatud põllumajandusministri 26. märtsi 2007. a määruses nr 28 “Kalajahu, 
dikaltsiumfosfaati, trikaltsiumfosfaati, veretooteid või verejahu sisaldava sööda tootmise ja 
söötmise loa taotluse sisu- ja vormi nõuded ning taotluse menetlemise kord”. 
 
OSA E  
Andmed ettevõtte kohta, kus soovitakse tegelda söödalisandi, seda sisaldava eelsegu või 
erisöödamaterjali käitlemisega ning täidetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 
nr 183/2005 II lisa nõudeid. 
 
TABEL 1 
 
SOOVIN TEGELDA NIMETATUD SÖÖDALISANDI VÕI ERISÖÖDAMATERJALI: 
 
(Märkida söödalisandi funktsionaalgrupp ristiga) 
Söödalisandi kategooria Söödalisandi funktsionaalgrupp Märge 



Säilitusained;  
emulgaatorid;  
stabilisaatorid;  
paksendajad;  
želeerivad ained;  
sideained;  
ained, mis tõkestavad radionukleiididest 
põhjustatud saastatust; 

 

paakumisvastased ained;  
happesuse regulaatorid;  
silokonservandid;  

1. Tehnoloogilised lisandid 

denatureerivad ained.  
Lõhna- ja maitseained;  2. Organoleptilised lisandid 
värvained (v.a karotinoidid ja ksantofüllid)  

Erisöödamaterjali rühm Toote nimetus  
1. Pärmid 
 

Loomse või taimse päritoluga substraatidel 
kasvatatud pärmid 

 

2. Mittevalgulised 
lämmastikühendid 

Ammooniumisoolad  

(Märkida tegevused ristiga)  

1. TOOTMISEGA …….......………………………................. 
 
2. PAKENDAMISEGA ...……………….…………................ 
 
3. EESTIS TURULEVIIMISEGA..………………................. 
 
4. ELi MUUS LIIKMESRIIGIS TURULEVIIMISEGA...... 
 
5. VEOGA ……………............................................................. 
 
6. LADUSTAMISEGA ............................................................. 
 
7. IMPORDIGA ....……….......................…………………….. 
 
TABEL 2 
 
SOOVIN TEGELDA NIMETATUD SÖÖDALISANDIST EELSEGU 
  
Söödalisandi kategooria Söödalisandi funktsionaalgrupp 

Antioksüdandid; 
säilitusained; 
emulgaatorid; 
stabilisaatorid; 
paksendajad; 
želeerivad ained; 

1. Tehnoloogilised lisandid 

sideained; 



ained, mis tõkestavad radionukleiididest 
põhjustatud saastatust; 
paakumisvastased ained; 
happesuse regulaatorid; 
silokonservandid; 
denatureerivad ained. 
Lõhna- ja maitseained; 2. Organoleptilised lisandid 
värvained.  
Vitamiinid, v.a A- ja D- vitamiin; 
mikroelementide ühendid, v.a Cu ja Se; 
aminohapped, nende soolad ja analoogid; 

3. Toitainelised lisandid 

karbamiid ja selle derivaadid. 
Seedimist soodustavad ained; 
soolestiku mikrofloorat tasakaalustavad ained;  

4. Zootehnilised lisandid 

keskkonda soodsalt mõjutavad ained. 
 
(Märkida tegevused ristiga)  
 
1. TOOTMISEGA …….......………………………................... 
 
2. PAKENDAMISEGA ...……………….…………................. 
 
3. EESTIS TURULEVIIMISEGA..……………….................. 
 
4. ELi MUUS LIIKMESRIIGIS TURULEVIIMISEGA....... 
 
5. VEOGA …………….............................................................. 
 
6. LADUSTAMISEGA ............................................................. 
 
7. IMPORDIGA ....………........................................................ 
 
KOHUSTUN TEAVITAMA VETERINAAR- JA TOIDUAMETIT TEGEVUSE 
MUUTMISEST JA LÕPETAMISEST. 
 
Taotleja nimi ja allkiri .....................................................................................................  
 
Kuupäev ja aasta .............................................................................................................  
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