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Söödaseaduse muudatused 
ravimsööda määruse (EL) 2019/4 
rakendamiseks, jõustusid 01.07.2022

 täpsustatakse mõistet ravimsööt, mis on 
loomahaiguste ravimiseks ette nähtud 
veterinaarravimit sisaldav sööt;
 lisatakse mõiste vahetoode, mis on 
ravimsööda valmistamiseks mõeldud 
veterinaarravimit sisaldav sööt;

MIS SEADUSES MUUTUB?



 täpsustatakse ettevõtja kohustust omada 
tegevusluba, näiteks peab ettevõtjal olema 
tegevusluba, et tegeleda ravimsööda või 
vahetoote ette tootmise ja turuleviimisega;
 täpsustatakse ettevõtja kohustust esitada 
majandustegevusteade, näiteks peab ettevõtja 
esitama majandustegevuse teate, kui ta 
ladustab ja veab oma ettevõttes kasutamiseks 
mõeldud ostetud ravimsööta või tegeleb 
lemmikloomadele ette nähtud ravimsööda 
jaemüügiga;

MIS SEADUSES MUUTUB?



 sätestatakse ravimsööda väljakirjutamise 
nõuded;
 luuakse seos jäätmeseadusega tagamaks 
aegunud ja kasutamata ravimsööda või 
vahetoote kui jäätmete nõuetekohane 
käitlemine;
 ajakohastatakse juriidiliste isikute kehtivaid 
maksimaalseid karistusmäärasid;
 lisatakse uus vastutussäte (enne 
ravimiseaduses) ravimsööda väljakirjutamise 
nõuete rikkumise kohta.

MIS SEADUSES MUUTUB?



Söödaseaduse muudatuste 
rakendamiseks

Maaeluministri 20.06.2022 määrus nr 32 
„Ravimsööda väljakirjutamise täpsemad 
nõuded, sealhulgas väljakirjutamiseks 
kasutatava ravimsööda veterinaarretsepti 
sisu- ja vorminõuded, nimetatud 
veterinaarretsepti plangi väljastamise kord 
ja plankide üle arvestuse pidamise nõuded“ 



Ravimsööda veterinaarretsepti 
kaks eraldi planki:

 Loomse toidu saamiseks peetavale loomale, 
sh vesiviljelusloomale ja putukatele ning 
karusloomale ette nähtud ravimsööda 
väljakirjutamiseks kasutatava ravimsööda 
veterinaarretsepti plank. 
 Muule kui loomse toidu saamiseks peetavale 
loomale, välja arvatud karusloomale ette nähtud 
ravimsööda väljakirjutamiseks kasutatava 
ravimsööda veterinaarretsepti plank.



Ravimsööda veterinaarretsepti plank



Söödaseaduse muudatuste 
rakendamiseks

Põllumajandusministri 12. juuni 2014. a 
määruse 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” 
muutmine



Muudatused ELi õigusaktides

Määrus (EL) 2022/1104, millega muudetakse 
määrust (EL) nr 68/2013 söödamaterjalide 
kataloogi kohta.

Asendatakse määruse (EL) nr 68/2013 lisa. 
Muudatused hõlmavad:
 üldsätete selgitusi;
 uusi kandeid töötlemisviiside kohta;
 uusi kandeid söödamaterjalide kohta;
 olemasolevate kannete kohandusi.



Söödamaterjalide kataloogi lisa koosneb 
kolmest osast (osades sätestatu näited) :
A OSA
Üldsätted

1) Kataloogi kasutamine on söödakäitlejate poolt vabatahtlik. C osas loetletud 
söödamaterjali nimetust võib kasutada üksnes söödamaterjali puhul, mis 
vastab kõnealuse kande nõuetele.

2) Kõik C osa söödamaterjalide loetelu kanded peavad vastama 
söödamaterjalide kasutamise piirangutele kooskõlas liidu asjaomaste 
õigusaktidega; erilist tähelepanu tuleb pöörata geneetiliselt muundatud 
organismidest või neist toodetud söödamaterjalide vastavusele Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1829/2003, või mis on saadud 
geneetiliselt muundatud mikroorganismidega seotud käärimisprotsessi 
tulemusel. Loomsetest kõrvalsaadustest söödamaterjalid või neid sisaldavad 
söödamaterjalid peavad vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 
(EÜ) nr 1069/2009 ja komisjoni määrusele (EL) nr 142/2011 ning nende suhtes 
võib kohaldada piiranguid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 
(EÜ) nr 999/2001 Kataloogi kantud söödamaterjale kasutavad söödakäitlejad
tagavad, et söödamaterjal vastab määruse (EÜ) nr 767/2009 artikli 4 nõuetele.



Töötlemisviis Määratlus Üldnimetus või 
omadus

1 Tuulamine Osakeste eraldamine õhuvooluga Tuulatud

2 Aspireerimine Tolmu, väikeste osakeste ja teravilja muude tahkete osakeste 
eraldamine liikumises olevast puistes teraviljast õhuvoolu abil Aspireeritud

3 Blanšeerimine

Protsessi käigus orgaanilise aine kuumtöötlemine keetmise või 
aurutamise teel, et denatureerida looduslikud ensüümid, 
pehmendada kudesid ja eemaldada toores lõhn, millele järgneb 
kastmine külma vette küpsemise peatamiseks

Blanšeeritud

4 Pleegitamine Loodusliku värvuse eemaldamine keemiliste või füüsikalist 
protsesside teel või aktiivmulla kasutamisega Pleegitatud

5 Jahutamine
Temperatuuri langetamine keskkonnatemperatuurist allapoole, 
jättes selle siiski ülespoole jäätumispiiri, et hõlbustada 
säilitamist

Jahutatud

6 Tükeldamine Osakeste suuruse vähendamine ühe või mitme noa abil Tükeldatud

7 Puhastamine Ainete (saasteainete, nt kivide) või taime vegetatiivsete osade, 
nt lahtiste õle-, koore- ja umbrohuosakeste eemaldamine Puhastatud/sorteeritud

B OSA
Töötlemisviiside sõnastik



C OSA
Söödamaterjalide loetelu
1. Teravili ja sellest saadud tooted
Nr Nimetus Kirjeldus Kohustuslik teave

1.1.1 Oder Hordeum vulgare L. terad
1.1.2 Oder, 

paisutatud
Toode, mis saadakse jahvatatud või purustatud odrast rõhu all niisketes 
ja soojades tingimustes töötlemisega

Tärklis

1.1.3 Oder, röstitud Odra röstimisel saadav toode, osaliselt röstitud kuni heleda värvuse 
saavutamiseni

Tärklis, kui > 10 %
Toorproteiin, kui > 15 %

1.1.4 Odrahelbed Toode, mis saadakse kroovitud odraterade aurutamisel või 
infrapunamikroniseerimisel ja valtsimisel. Võib sisaldada väheses 
koguses odrakesti

Tärklis

1.1.5 Odrakiud Odratärklise tootmise saadus. Koosneb endospermi osakestest ja 
peamiselt kiust

Toorkiud
Toorproteiin, kui > 10 %

1.1.6 Odra jämekliid Toode, mis saadakse odraterade kuivjahvatamisel, sõelumisel ja 
kroovimisel

Toorkiud
Toorproteiin, kui > 10 %

1.1.7 Odra peenkliid Toode, mis saadakse kroovitud ja sõelutud odraterade ümbertöötamisel 
kruupideks, peentangudeks või jahuks. Koosneb peamiselt 
endospermiosakestest, mille hulgas on väikseid kestaosiseid ja terade 
sõelumisjääke

Toorkiud
Tärklis

1.1.8 Odravalk Odratoode, mis saadakse pärast tärklise ja kliide eraldamist; koosneb 
peamiselt valgust.

Toorproteiin

1.1.9 Odravalgu-
sööt

Odratoode, mis saadakse pärast tärklise eraldamist; koosneb peamiselt 
valgust ja endospermiosakestest.

Niiskusesisaldus, kui < 45 % 
või > 60 %
Kui niiskusesisaldus on 
< 45 %:
-toorproteiin
-tärklis

1.1.10 Odra 
ekstraktid

Odratoode, mis saadakse pärast valgu ja tärklise ekstraheerimist 
märgtöötlemise käigus

Toorvalk



Söödamaterjalide register
https://feedmaterialsregister.eu/register



Söödamaterjalide register



Mis on muutumas ELi 
õigusaktides?
Arutelu all on:
 söödalisandite registri korrastamine;
 ametliku kontrolli käigus proovide võtmine ja 

nende analüüsimine;
 teatavate soovimatute ainete (nt mükotoksiinid, 

Δ9-THC ja Δ9 THCA summa teatavates 
kanepitoodetes, dioksiinid ja PCBd teatavates 
loomset päritolu söödamaterjalides ja 
segasöötades, arseeni kogusisaldus kalajahus, 
jne) piirmäärade muutmine söödas;

 söödalisandite kohta kehtestatud nõuete 
ülevaatamine.



Söödalisandid 
Määruses (EÜ) nr 1831/2003 sätestatakse ELi 

menetlus söödalisandite turuleviimise ja 
kasutamise lubamise kohta ning söödalisandite ja 
eelsegude järelevalve- ja märgistuseeskirjad. 

Määruses (EÜ) nr 429/2008 sätestatakse eeskirjad 
söödalisandite taotluste koostamise ja esitamise 
ning söödalisandite hindamise ja lubamise kohta.

Aastal 2022 on kasutusloa (pikendamine, 
uuendamine, uute turulelubamine) saanud 49 
erinevatesse kategooriatesse kuuluvat 
söödalisandit.



Söödalisandite register 



Tänud kuulamast!

Eda Ernes
eda.ernes@agri.ee


