
 

 

 

 

 

 

 

 

Nende tegevusalade ja käitlemisel kasutatavate ainete täpsustatud loetelu, mille puhul peab 

sööda käitlejal olema tegevusluba 

 

Tegevusala, millega tegelemise korral täidetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruse (EÜ) nr 183/2005 II lisa nõudeid 

1. Söödamaterjali 1.1. töötlemata taimeõlist tootmine turuleviimiseks, välja 

arvatud tootmine, mis kuulub Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruse (EÜ) nr 852/2004 reguleerimisalasse 

1.2. õlikeemilise protsessi teel tootmine turuleviimiseks  

1.3. biodiisli tootmise kõrvalsaadustest tootmine 

turuleviimiseks  

1.4. rasvade segamise teel tootmine turuleviimiseks  

2. Segasööda 2.1. tootmine oma ettevõtte tarbeks, kasutades lubatud 

söödalisandeid
1
 või nende eelsegusid 

2.2. tootmine turuleviimiseks, kasutades lubatud 

söödalisandeid
1
 või nende eelsegusid 

3. Söödalisandi
2
 3.1. tootmine turuleviimiseks

 

3.2. turuleviimine, välja arvatud import ja eksport 

3.3. import 

3.4. eksport 
3.5. veoteenus 
3.6. ladustamise teenus 

4. Söödalisandist
3
 eelsegu  4.1. tootmine turuleviimiseks 

4.2. turuleviimine, välja arvatud import ja eksport 

4.3. import 

4.4. eksport 

4.5. veoteenus 

4.6. ladustamise teenus 
5. Ravimsööda 5.1. tootmine omatarbeks 

5.2. tootmine turuleviimiseks 
 
1 

Lubatud söödalisand on söödalisand, millele on antud luba Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

(EÜ) nr 1831/2003 alusel ning mis on nimetatud sama määruse I lisa punkti 4 alapunktis d („muud 

zootehnilised lisandid”) või lisand, mis kuulub kategooriasse „koktsidiostaatikumid ja 

histomonostaatikumid”. 
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Söödalisand, millele on antud luba Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 alusel 

ning mis on nimetatud sama määruse I lisa punkti 1 alapunktis b („antioksüdandid”) ja mille lubatud 

suurim sisaldus on fikseeritud või sama määruse I lisa punkti 2 alapunktiga a („värvained”) hõlmatud 

lisanditest karotinoidid ja ksantofüllid või sama määruse I lisa punktiga 3 („toitainelised lisandid”) 

hõlmatud lisandid või sama määruse I lisa punktiga 4 („zootehnilised lisandid”) hõlmatud lisandid või 

lisand, mis kuulub kategooriasse „koktsidiostaatikumid ja histomonostaatikumid”. 
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Söödalisand, millele on antud luba Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 alusel 

ning mis on sama määruse I lisa punkti 3 alapunktiga a („vitamiinid, provitamiinid ja samalaadse toimega 

keemiliselt täpselt määratletud ained”) hõlmatud lisanditest A- ja D- vitamiin või punkti 3 alapunktiga b 

(„mikroelementide ühendid”) hõlmatud lisanditest Cu ja Se või punkti 4 alapunktiga d („muud 

zootehnilised lisandid”) hõlmatud lisand või lisand, mis kuulub kategooriasse „koktsidiostaatikumid ja 

histomonostaatikumid”. 

Põllumajandusministri 12.06.2014 määrus nr 31     

„Nende tegevusalade ja käitlemisel kasutatavate 

ainete täpsustatud loetelu, mille puhul peab sööda 

käitleja esitama majandustegevusteate või mille 

puhul peab sööda käitlejal olema tegevusluba” 

Lisa 2 

 


