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Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EL) 2017/625

 eesmärk: selgem, lihtsam ja tõhusam
regulatsioon;

 määrusega kehtestatakse ametliku kontrolli
korraldamise ühtne raamistik, mis kehtib kogu
toidutarneahelas;

 määrus kohaldub alates 14. detsembrist 2019

ametliku kontrolli suhtes, mida tehakse
normide täitmise kontrollimiseks, olenemata
sellest, kas need on kehtestatud liidu tasandil
või liikmesriikide poolt liidu õigusaktide
kohaldamiseks.



Muudatustest 
söödaseaduses



Söödad (loetelu kehtestatakse komisjoni
rakendusmäärustega), mis tuleb määratud

piiripunktis enne nende Eestisse sisenemist alati

ametlikuks kontrolliks esitada:

 loomset päritolu sööt;

 mitteloomne sööt, mille kohta on komisjon teinud
rakendusaktiga otsuse, et nende liiduvälisest
riigist EL-i sisenemise kohas on vaja muuta
ametlik kontroll ajutiselt rangemaks teadaoleva
või esilekerkiva riski tõttu.

Liiduvälisest riigist sööda 
Eestisse toimetamine 



 Euroopa Komisjon hindab kõikide piiripunktide

nõuetekohasust enne nende määramist
Veterinaar- ja Toiduameti poolt;

 miinimumnõuded, millele piiripunkt peab
vastama, on kehtestatud määruses (EL) 2017/625;

 söötade Eestisse toimetamisest teavitatakse
Veterinaar- ja Toiduametit vähemalt üks tööpäev

ette;
 saabumisest ette teatamiseks kasutatakse

nõuetekohaselt täidetud EL-i õigusaktiga
kehtestatud ühtset sisseveodokumenti.

Liiduvälisest riigist sööda 
Eestisse toimetamine 



Piiripunktis kohustusliku kontrolli alla

mittekuuluvat sööta on lubatud liiduvälisest
riigist Eestisse toimetada kõikide riigipiiri seaduse
alusel rahvusvaheliseks liikluseks avatud
piiripunktide kaudu.

Loobutakse imporditava mitteloomse sööda
saabumisel Eestisse selle sajaprotsendilisest

kontrollist piiripunktis.

Liiduvälisest riigist sööda 
Eestisse toimetamine



Kõrge riskitasemega mitteloomset sööta

(loetelu avaldatakse VTA veebilehel) kontrollitakse
enne vabasse ringlusse suunamist.

Muu kohustusliku kontrolli alla mittekuuluva
kolmandast riigist pärit mitteloomse sööda osas
tõhustatakse kontrolli sihtkohas.

Liiduvälisest riigist sööda 
Eestisse toimetamine 



Sööda käitleja võib esitada taotluse, et lisaks
ametliku kontrolli käigus võetud proovile võetakse
käitleja kulul samadel tingimustel lisaproov, mis
jääb tema käsutusse.

Ettevõtjal on õigus teisele ekspertarvamusele omal

kulul. Teisest ekspertarvamusest tuleneva vaidluse
korral pädeva asutuse ja ettevõtja vahel võib
ettevõtja taotleda omal kulul algse analüüsi
dokumentide läbivaatamist ja vajadusel täiendava
analüüsi tegemist teises ametlikus laboris.

Teine ekspertarvamus



Viimast korda tuleb andmeid esitada 2020. aasta

10. jaanuariks Veterinaar- ja Toiduametile 2019.
aasta viimases kvartalis:
 toodetud ja turustatud sööda liigi ja koguse kohta;
 töödeldud ja turustatud söödamaterjali koguse

kohta;
 toodetud ja turustamisotstarbelise

loomakasvatussaaduse tootmiseks kasutatud
segasööda koguse kohta.

Andmete esitamise kohustus



Määruses (EL) 2017/625 sätestatud põhimõtted:

 piisavad rahalised vahendid järelevalve
tagamiseks;

 lõivud ja tasud, et vähendada ametliku kontrolli
süsteemi sõltuvust avaliku sektori rahalistest
vahenditest;

 kuludesse arvestatakse asjaomased ametlikust
kontrollist tulenevad kulud.

Ametliku kontrolliga seotud 
tasud



 ELis ühtlustatud kogusepõhine tasu (määruse

(EL) 2017/625 IV lisa) loomset päritolu sööda

kontrollimise eest selle Eestisse toimetamisel;

 tasu (määr liikmesriigi otsustada)

söödakäitlemisettevõtte tegevusloa taotluse

menetluse eest;

 riskipõhiselt tehtava järelevalve eest kogutav

tasu (liikmesriigi otsustada).

Ametliku kontrolliga seotud 
tasud



Söödajärelevalve rahastamine
aastast 2020
Mis muutub:

 kehtiv ametlike kontrollide tegemise eest
tasutav riigilõiv asendatakse tunnipõhise

järelevalvetasuga;

 järelevalvetasu makstakse söödajärelevalve
toimingu tegemise eest tunnitasuna;

 kalkulatsioonide põhjal on ametliku kontrolli
tunnitasu määraks kavandatud 2020. a 33

eurot tund;

 enamik sööda käitlejaid hakkavad maksma
järelevalvetasu vähem, kui seni maksti
kogusepõhist riigilõivu.



Söödajärelevalve rahastamine
aastast 2020

Järelevalvetasu määra arvutamise aluseks võetakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL)
2017/625 artiklis 81 sätestatud kulud, mis on
seotud Veterinaar- ja Toiduameti söödajärelevalve
toimingute tegemisega.

Järelevalvetasu ei kohaldata esmatootmisega seotud
järelevalvetoimingute suhtes.

Sarnaseid järelevalvetoimingute rahastamise

põhimõtteid järgitakse toidu- ja
veterinaarvaldkonnas.



Söödajärelevalve rahastamine
aastast 2020

Tunnitasu arvutamise aluseks on söödajärelevalve
toimingute tegemisega seotud töötasud ning
söödajärelevalve toimingute tegemisega seotud tegelik
majandus- ja muu seotud kulu, sealhulgas
laboratoorsete analüüside kulud toimingueelsel

kalendriaastal.

Esialgsed kuluproportsioonid on järgmised:
tööjõukulu: 51%; rajatiste ja seadmete ning muud
seotud kulud: 7%; kulumaterjalid ja
töövahendid/inventar: 1%; ametnike ja töötajate
koolitus: 0,6%; transpordi ja lähetuskulu: 0,4% ning
laboratoorsete analüüside ja uuringute kulu: 40%.
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