Lisa 2

1. LOOMADE IDENTIFITSEERIMISE JA REGISTREERIMINE KM 6-8
NÕUE 1: Loomapidaja peab PRIA-s registreerima veiste, lammaste, kitsede ja sigade pidamiseks
kasutatavad loomakasvatushooned ja -rajatised ning loomade pidamiseks piiritletud alad.
Tegevusvaldkonna või registriandmete muutumisel, loomapidamise lõpetamisel, peab
loomapidaja esitama sellekohased andmed kirjalikult PRIA-le seitsme tööpäeva jooksul
muudatustest arvates.
Põllumajandusministri määrus nr 88/2002 § 1, §3 lg10
1

2

3

4

Mõju
nõude
Mõju
nõude Mõju
nõude Mõju
nõude
eesmärgile
eesmärgile
on eesmärgile
on eesmärgile on väga
praktiliselt
vähene
oluline
suur
puudub
TÕSIDUS

Suur
loomade
Väike
kari, Väike
kari,
liikumine,
Suur kari ja suur
loomade liikumine loomade liikumine
sõltumata
karja loomade liikumine
puudub.
väike
suurusest

Ei oma mõju kogu Mõjutab
vähe Mõjutab oluliselt Mõju
tegevusele
kogu tegevust
kogu tegevust
ettevõttest
ULATUS

Rikkumine
on Rikkumine
hõlmanud üksnes hõlmanud
kontrollitavat karja. karja.

Koheselt
eemaldatav mõju
PÜSIVUS

Andmed on esitatud
loomapidamise
keskregistrile
30
päeva
jooksul
pärast
karja
loomist.

on Rikkumine
kahte hõlmanud
karja.

väljub

on Rikkumine
on
kolme hõlmanud rohkem
kui kolme karja.

Kergesti
eemaldatav mõju

Raskesti
eemaldatav mõju

Andmed on esitatud
loomapidamise
keskregistrile
30
kuni 60 päeva
jooksul pärast karja
loomist.

Andmed on esitatud
loomapidamise
keskregistrile
Põllumajandustootja
rohkem kui 60 ei taha oma karjasid
päeva
pärast registreerida
viimase
karja
loomist.

1

Püsiv mõju
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NÕUE 2: Veis peab olema identifitseeritav nõuetele vastavate kõrvamärkidega, mis kinnitatakse
veise kummassegi kõrva 20 päeva jooksul alates looma sündimise päevast või enne nimetatud
tähtaja möödumist looma ühest karjast teise või tapamajja viimise korral.
Põllumajandusministri määrus nr 128 § 3 lg4, §6, § 9

1

2

TÕSIDUS

Mõju
nõude
eesmärgile
Mõju
nõude
praktiliselt
eesmärgile on
puudub
vähene
Kuni
2
identifitseerimata
Kuni
1% looma. Üle 1%loomadest
on 5%
loomadest
identifitseerimata ID-ta

3

Mõju
eesmärgile
oluline

4

nõude Mõju
nõude
on eesmärgile on väga
suur

Rohkem
kui
2
identifitseerimata
looma. Üle 5%- Loomi ei ole võimalik
loomadest ID-ta
identifitseerida

ULATUS

Ei oma mõju Mõjutab vähe Mõjutab
oluliselt Mõju
kogu tegevusele kogu tegevust
kogu tegevust
ettevõttest

Rikkumine
on
hõlmanud üksnes Rikkumine
on Rikkumine
kontrollitavat
hõlmanud kahte hõlmanud
karja.
karja.
karja.

PÜSIVUS

Koheselt
eemaldatav
mõju

Kergesti
eemaldatav
mõju

väljub

on Rikkumine
on
kolme hõlmanud rohkem kui
kolme karja.

Raskesti
eemaldatav mõju

Püsiv mõju

Rikkumise
püsivust ei ole
Loomapidaja ei taha
võimalik
loomi
kõrva
kindlaks
teha.
märkidega
Rikkumine
on Rikkumine
on Rikkumine
on märgistada.
kestnud 1 kuni kestnud 31 kuni kestnud 61 kuni 100 Rikkumine on kestnud
30 päeva
60 päeva.
päeva.
üle 100 päeva.
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NÕUE 3: Lammas ja kits peavad olema identifitseeritavad nõuetele vastavalt ja märgistatakse
kuue kuu jooksul alates looma sündimise päevast või enne nimetatud tähtaja möödumist looma
ühest karjast teise või tapamajja viimise korral.
Põllumajandusministri määrus nr 128 § 3 lg2, § 4, § 9

1

2

TÕSIDUS

Mõju
nõude
eesmärgile
Mõju
nõude
praktiliselt
eesmärgile on
puudub
vähene
Kuni
2
identifitseerimata
Kuni
1% looma. Üle 1%loomadest
on 5%
loomadest
identifitseerimata ID-ta

3

Mõju
eesmärgile
oluline

4

nõude Mõju
nõude
on eesmärgile on väga
suur

Rohkem
kui
2
identifitseerimata
looma. Üle 5%- Loomi ei ole võimalik
loomadest ID-ta
identifitseerida

ULATUS

Ei oma mõju Mõjutab vähe Mõjutab
oluliselt Mõju
kogu tegevusele kogu tegevust
kogu tegevust
ettevõttest

Rikkumine
on
hõlmanud üksnes Rikkumine
on Rikkumine
kontrollitavat
hõlmanud kahte hõlmanud
karja.
karja.
karja.

PÜSIVUS

Koheselt
eemaldatav
mõju

Kergesti
eemaldatav
mõju

väljub

on Rikkumine
on
kolme hõlmanud rohkem kui
kolme karja.

Raskesti
eemaldatav mõju

Püsiv mõju

Rikkumise
püsivust ei ole
Loomapidaja ei taha
võimalik
loomi
kõrva
kindlaks
teha.
märkidega
Rikkumine
on Rikkumine
on Rikkumine
on märgistada.
kestnud 1 kuni kestnud 31 kuni kestnud 61 kuni 100 Rikkumine on kestnud
30 päeva
60 päeva.
päeva.
üle 100 päeva.
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NÕUE 4: Siga peab olema märgistatud nõuetele vastavalt, kui on liikunud välja
loomakasvatushoonest või -rajatisest või loomade pidamiseks piiritletud alalt, kus siga sündis.
Põllumajandusministri määrus nr 128 § 3 lg 3, § 5, § 9

1

2

TÕSIDUS

Mõju
nõude
eesmärgile
Mõju
nõude
praktiliselt
eesmärgile on
puudub
vähene
Kuni
2
identifitseerimata
Kuni
1% looma. Üle 1%loomadest
on 5%
loomadest
identifitseerimata ID-ta

3

Mõju
eesmärgile
oluline

4

nõude Mõju
nõude
on eesmärgile on väga
suur

Rohkem
kui
2
identifitseerimata
looma. Üle 5%- Loomi ei ole võimalik
loomadest ID-ta
identifitseerida

ULATUS

Ei oma mõju Mõjutab vähe Mõjutab
oluliselt Mõju
kogu tegevusele kogu tegevust
kogu tegevust
ettevõttest

Rikkumine
on
hõlmanud üksnes Rikkumine
on Rikkumine
kontrollitavat
hõlmanud kahte hõlmanud
karja.
karja.
karja.

PÜSIVUS

Koheselt
eemaldatav
mõju

Kergesti
eemaldatav
mõju

väljub

on Rikkumine
on
kolme hõlmanud rohkem kui
kolme karja.

Raskesti
eemaldatav mõju

Püsiv mõju

Rikkumise
püsivust ei ole
Loomapidaja ei taha
võimalik
loomi
kõrva
kindlaks
teha.
märkidega
Rikkumine
on Rikkumine
on Rikkumine
on märgistada.
kestnud 1 kuni kestnud 31 kuni kestnud 61 kuni 100 Rikkumine on kestnud
30 päeva
60 päeva.
päeva.
üle 100 päeva.

4
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NÕUE 5: Veise, lamba, kitse kõrvamärgi kadumise või loetamatuks muutumise korral peab
loomapidaja täitma nõutud vormi ja esitama selle PRIA-le kahe päeva jooksul arvates
kõrvamärgi kadumisest või loetamatuks muutumisest ja kinnitama põllumajandusloomale uue
kõrvamärgi seitsme päeva jooksul arvates selle Jõudluskontrolli Keskusest väljastamisest.
Põllumajandusministri määrus nr 128 § 10 lg2, 4
1

2

3

4

Mõju
nõude
Mõju
nõude Mõju
nõude Mõju
nõude
eesmärgile
eesmärgile
on eesmärgile
on eesmärgile
on
praktiliselt
vähene
oluline
väga suur
puudub
TÕSIDUS

kõrvamärgi kadumisest pole PRIAle esitatud taotlust
Rohkem kui 15%
Kuni
10% 10
kuni
15%
asenduskõrvamärgi
loomadest
on
loomadest
on loomadest
on
saamiseks 2 päeva
rikutud nõuet.
rikutud nõuet
rikutud nõuet
jooksul
märgi
kadumisest
Ei oma mõju kogu Mõjutab
vähe Mõjutab oluliselt Mõju
väljub
tegevusele
kogu tegevust
kogu tegevust
ettevõttest

ULATUS

Rikkumine
on Rikkumine
hõlmanud üksnes hõlmanud
kontrollitavat karja. karja.

Koheselt
eemaldatav mõju
PÜSIVUS

Rikkumine
kestnud kuni
päeva.

on Rikkumine
kahte hõlmanud
karja.

Kergesti
eemaldatav mõju

on Rikkumine
on
kolme hõlmanud rohkem
kui kolme karja.

Raskesti
eemaldatav mõju

Püsiv mõju

Loomapidaja
ei
on
Rikkumine
on Rikkumine
on
taha loomi kõrva
15
kestnud 15 kuni 30 kestnud rohkem kui
märkidega
päeva.
30 päeva.
märgistada.
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NÕUE 6: Loomapidaja omab karjas oleval veisel täidetud veisepassi, selle kadumise,
loetamatuks muutumise või selles vigade avastamise korral esitab loomapidaja taotluse uue
veisepassi saamiseks PRIA-le seitsme päeva jooksul asjakohase sündmuse toimumisest arvates.
Põllumajandusministri määrus nr 128 § 7 lg3,5
1

2

3

4

Mõju
nõude
Mõju
nõude Mõju
nõude Mõju
nõude
eesmärgile
eesmärgile
on eesmärgile
on eesmärgile
on
praktiliselt
vähene
oluline
väga suur
puudub
TÕSIDUS

Rohkem kui 10
veisel on rikutud
Kuni
10%
nõuet
veisepassides
Rohkem
10%
nõuete rikkumisi
loomadest
on
rikutud nõuet

Rohkem kui 10
veisel
ei
ole
veisepassi
Rohkem kui 10%
veistest on puudu
veisepassid

Enamusel
(üle
50%)
veistest
puuduvad
veisepassid.

Ei oma mõju kogu Mõjutab
vähe Mõjutab oluliselt Mõju
väljub
tegevusele
kogu tegevust
kogu tegevust
ettevõttest
ULATUS

Rikkumine
on Rikkumine
hõlmanud üksnes hõlmanud
kontrollitavat karja. karja.

Koheselt
eemaldatav mõju
PÜSIVUS

Rikkumine
kestnud kuni
päeva.

on Rikkumine
kahte hõlmanud
karja.

Kergesti
eemaldatav mõju

on Rikkumine
on
kolme hõlmanud rohkem
kui kolme karja.

Raskesti
eemaldatav mõju

Püsiv mõju

on
Rikkumine
on Rikkumine
on Loomapidaja
ei
15
kestnud 15 kuni 30 kestnud rohkem kui taha antud nõuet
päeva.
30 päeva.
täita
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NÕUE 7: Loomapidaja peab nõuetekohast arvestus tema poolt peetavate veiste, lammaste, kitsede
ja sigade üle ning säilitab arvestusdokumendid kolme aasta jooksul alates põllumajanduslooma
karjast väljaliikumise, hukkumise, kadumise ja tapmise päevast.
Põllumajandusministri määrus nr 128/2009 § 12
1

2

3

4

Mõju
nõude
Mõju
nõude Mõju
nõude Mõju
nõude
eesmärgile
eesmärgile
on eesmärgile
on eesmärgile
on
praktiliselt
vähene
oluline
väga suur
puudub
TÕSIDUS

Rohkem kui 5 %
loomadel
Kuni 5 % loomadel vähemtõsiseid
vähemtõsiseid
nõuete
rikkumisi
nõude rikkumisi
või
kuni
5%
tõsiseid
nõude
rikkumisi

Üle 5% tõsised
Puudub
loomade
nõude rikkumisi või
register,
loomad
loomad puuduvad
identifitseerimata ja
registris
registreerimata

Ei oma mõju kogu Mõjutab
vähe Mõjutab oluliselt Mõju
väljub
tegevusele
kogu tegevust
kogu tegevust
ettevõttest
ULATUS

Rikkumine
on Rikkumine
hõlmanud üksnes hõlmanud
kontrollitavat karja. karja.

Koheselt
eemaldatav mõju
PÜSIVUS

Rikkumine
kestnud kuni
päeva.

on Rikkumine
kahte hõlmanud
karja.

Kergesti
eemaldatav mõju

on Rikkumine
on
kolme hõlmanud rohkem
kui kolme karja.

Raskesti
eemaldatav mõju

Püsiv mõju

on
Rikkumine
on Rikkumine
on Loomapidaja
ei
30
kestnud 30 kuni 50 kestnud rohkem kui taha antud nõuet
päeva.
50 päeva.
täita
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2. HORMOONIDE KASUTAMINE LOOMAKASVATUSES KM 10
NÕUE 8: Turustada ei tohi inimtoiduks loomi ja neilt pärit loomseid saadusi, kellele on
manustatud keelatud aineid ning ravimeid või kui loomaarsti poolt määratud ravimi keeluaeg ei
ole möödas.
Põllumajandusministri 12.01.2009 määrus nr 5 §1 Toiduseadus § 22 lg4
1

2

Mõju nõude
eesmärgile Mõju nõude
praktiliselt vähene
puudub

3

eesmärgile

Mõju
nõude
on Mõju nõude eesmärgile on
eesmärgile on väga
oluline
suur

TÕSIDUS

Ravimijääkidega/ebaseaduslikke
aineid tarbinud looma või
ravimijääke/ebaseaduslikke
aineid sisaldava loomse saaduse
tarnimise üksikjuhtum, mille
puhul tarnimise eest vastutaja on
looma või loomse saaduse kohe
tagasi kutsunud.

Ei
oma
mõju kogu Mõjutab vähe kogu tegevust
tegevusele
ULATUS

Rikkumine
karja.

Koheselt
eemaldatav
mõju

on

hõlmanud

4

Ravimijääkidega/
ebaseaduslikke
aineid
tarbinud
looma
või
ravimijääke/ebaseaduslikke
aineid sisaldava loomse
saaduse tarnimine, kui
tarnimise eest vastutaja ei
ole
koheselt
tagasikutsumiseks
reageerinud

Mõjutab
tegevust

ühte Rikkumine
kahte karja.

Kergesti eemaldatav mõju

oluliselt

on

Ravimijääkidega/
ebaseaduslikke
aineid
tarbinud
looma
või
ravimijääke/ebasea
duslikke
aineid
sisaldava
loomse
saaduse tarnimine,
kui tarnimise eest
vastutaja ei ole
üldse
tagasikutsumiseks
reageerinud

kogu Mõju
ettevõttest

hõlmanud

Raskesti eemaldatav mõju

väljub

Rikkumine
on
hõlmanud rohkem kui
kahte karja.

Püsiv mõju

PÜSIVUS

Üksikjuhtum või rikkumine Rikkumine on kestnud Kestust
ei
ole
toimunud viimase kuu jooksul. mitte rohkem kui kuus võimalik kindlaks
kuud.
määrata või on
rikkumine kestnud
rohkem kui kuus
kuud.
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NÕUE 9: Loomapidaja peab arvestust põllumajandusloomale manustatud ravimite ja
ravimsöötade kohta.
Põllumajandusministri 23.02.2005 määrus nr 21 § 15
1

2

3

Mõju
nõude Mõju
eesmärgile
eesmärgile
praktiliselt puudub vähene

nõude Mõju
on eesmärgile
oluline

4
nõude Mõju
nõude
on eesmärgile on väga
suur

TÕSIDUS

Rohkem kui 5 %
loomadel
Kuni 5 % loomadel
Üle 5% tõsised
vähemtõsiseid
vähemtõsiseid
nõude rikkumisi
nõuete rikkumisi või
nõude rikkumisi
kuni 5% tõsiseid
nõude rikkumisi

Ravitud
loomad
identifitseerimata
või puudub ravimi
arvestus

Ei oma mõju kogu Mõjutab vähe kogu Mõjutab oluliselt Mõju
tegevusele
tegevust
kogu tegevust
ettevõttest
ULATUS

Rikkumine
on Rikkumine
hõlmanud
üksnes hõlmanud
kontrollitavat karja. karja.

Koheselt
eemaldatav mõju
PÜSIVUS

Rikkumine
kestnud kuni
päeva.

on Rikkumine
kahte hõlmanud
karja.

Kergesti
eemaldatav mõju

väljub

on Rikkumine
on
kolme hõlmanud rohkem
kui kolme karja.

Raskesti
eemaldatav mõju

Püsiv mõju

on
Rikkumine
on Rikkumine
on
Loomapidaja ei taha
30
kestnud 30 kuni 50 kestnud rohkem kui
antud nõuet täita
päeva.
50 päeva.
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3. TOIDU- JA SÖÖDAOHUTUS KM 11
NÕUE 10: Turuleviidav toit peab olema ohutu inimese tervisele ning vastama õigusaktides
sätestatud nõuetele.
EPN määrus (EÜ) nr 178/2002 art 14; Toiduseadus §12 lg 1
1

2

3

4

Mõju
nõude Mõju
nõude
Mõju
nõude
Mõju nõude eesmärgile on
eesmärgile praktiliselt eesmärgile on
eesmärgile on väga
oluline
puudub
vähene
suur

TÕSIDUS

Turule on viidud ohtlik
toit,
mis
ei
ole
põhjustanud
tõsiseid
tagajärgi.
Ettevõtte
rakendab
kõiki
meetmeid ohutu toidu
tootmiseks

Turule
on
viidud
ohtlik
toit, mis ei ole
põhjustanud
tõsiseid
tagajärgi.
Ettevõte
ei
rakenda kõiki
meetmeid ohutu
toidu
tootmiseks

Turule on viidud ohtlik toit, mis
võib-olla
on
põhjustanud
haiguspuhanguid/terviserikkeid.
Ettevõtte ei rakenda kõiki
meetmeid
ohutu
toidu
tootmiseks

Ei oma mõju kogu Mõjutab vähe Mõjutab
tegevusele
kogu tegevust tegevust

oluliselt

ULATUS

Rikkumine on
Rikkumine on toimunud
Rikkumine on
toimunud
2
ühes tootmisüksuses
tootmisüksuses
tootmisüksuses

Koheselt
mõju

eemaldatav

Kergesti
eemaldatav
mõju

PÜSIVUS

Rikkumise
kestvust
pole võimalik kindlaks Rikkumine
ühekordne
määrata

on

Turule on viidud
ohltik toit, mis on
põhjustanud tõsiseid
tagajärgi. Ettevõtted
ei
rakendata
meetmeid
ohutu
toidu tootmiseks

kogu Mõju
ettevõttest

toiminud

väljub

Rikkumine
3 toimunud 4
enamas
tootmisüksuses

on
või

Raskesti eemaldatav mõju

Püsiv mõju

Rikkumine on korduv

Rikkumine on pidev
ja käitleja ei taha
nõuet täita
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Ulatus

Tõsidus

NÕUE 11: Sööt peab olema ohutu inimese ja looma tervisele.
Alus: EÜ nr 178/2002 art 15; Söödaseadus § 4 lg 2, EÜ nr 767/2009 art 4, art 6 ja Lisa III; PMm
25.04.2007 nr 66
1
Mõju nõude eesmärgile praktiliselt
puudub
Keelatud
materjalidega
saastunud sööt

2
3
4
Mõju nõude
ees- Mõju nõude
ees- Mõju nõude eesmärgile on vähene
märgile on oluline
märgile on väga
suur
Keelatud materjalidega Kontrollide käigus on Saastunud
sööda
saastunud sööt on kindlaks tehtud, et söötmine
on
söötmisalas
ettevõttes
käideldav põhjustanud
sööt
sisaldab loomadel
soovimatuid aineid üle tervisehäireid
lubatud piirnormi ning
ohtlikku sööta kasutati
edasi
Ei oma mõju kogu Mõjutab vähe kogu Mõjutab
oluliselt Mõju
väljub
tegevusele
tegevust
kogu tegevust
ettevõttest
Saastunud on 1 partii Saastunud on rohkem Saastunud partiid on Saastunud söödaga
kui üks partii või loomadele söödetud
söödetud
saastunud
söödaga
loomi/loomade
söödetud
saadusi on turustatud
loomi/loomade saadusi
ei ole turustatud

Püsivus

Koheselt
eemaldatav mõju

Kergesti eemaldatav
mõju
Saaste on võimalik
osaliselt eemaldada

Raskesti eemaldatav Püsiv mõju
mõju
Saastet ei ole võimalik Saastunud söödaga
eemaldada
söödetud
loomi/loomseid
saadusi
ei
ole
võimalik
tagasi
kutsuda
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NÕUE 12: Esmatoodete tootmisega tegelevad toidukäitlejad peavad tagama suurimas võimalikus
ulatuses esmatoodete kaitse saastumise eest, võttes arvesse esmatoodete mis tahes järgnevat
töötlemist.
EPN määrus (EÜ) nr 852/2004 art 4 lg 1 ning lisa I A osa (II jaotise punkti 4 alapunktid g, h ja j; punkti
5 alapunktid f ja h, Loomatauditõrje seadus § 8 lg 1
2

3

4

Mõju nõude
eesmärgile
praktiliselt
puudub

Mõju nõude
eesmärgile on
vähene

Mõju nõude
eesmärgile on
oluline

Mõju nõude
eesmärgile on väga
suur

Esmatooted ei ole
kaitstud saastumise
eest

Esmatooted ei ole
kaitstud saastumise
eest ning tooted on
juba saastunud

TÕSIDUS

1

ULATUS
PÜSIVUS

Ei oma mõju kogu
tegevusele

Mõjutab vähe
kogu tegevust

Mõjutab oluliselt
kogu tegevust

Mõju väljub
ettevõttest

Rikkumine on
toimunud ühes
tootmisüksuses

Rikkumine on
toimunud 2
tootmisüksuses

Rikkumine on
toiminud 3
tootmisüksuses

Rikkumine on
toimunud 4 või enamas
tootmisüksuses

Koheselt
eemaldatav mõju

Kergesti
eemaldatav mõju

Raskesti
eemaldatav mõju

Püsiv mõju

Rikkumise kestvust
pole võimalik
kindlaks määrata

Rikkumine on
ühekordne

Rikkumine on
korduv

Rikkumine on pidev ja
käitleja ei taha nõuet
täita

12
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NÕUE 13: Esmatoodete tootmisega tegelevad toidukäitlejad peavad pidama arvestust ja säilitama
andmeid asjakohasel viisil ja asjakohase aja jooksul ohtude ohjamiseks võetud meetmete kohta.
EPN määrus (EÜ) nr 852/2004: I lisa III jaotise punkt 8 alapunktid a, b, d ja e, punkti 9 alapunktid a ja
c
1

2

3

4

Mõju nõude
eesmärgile on väga
suur

Arvestust peetakse
aga mitte järjepidevalt

Arvestust ei peeta

Arvestust ei peeta ja
on esitatud teadlikult
valeandmeid

Ei oma mõju kogu
tegevusele

Mõjutab vähe kogu
tegevust

Mõjutab oluliselt
kogu tegevust

Mõju väljub
ettevõttest

Rikkumine on
toimunud ühes
tootmisüksuses

Rikkumine on
toimunud 2
tootmisüksuses

Rikkumine on
toiminud 3
tootmisüksuses

Rikkumine on
toimunud 4 või
enamas
tootmisüksuses

Koheselt eemaldatav
mõju

Kergesti eemaldatav
mõju

Raskesti eemaldatav
mõju

Püsiv mõju

Rikkumise kestvust
pole võimalik kindlaks
määrata

Rikkumine on
ühekordne

Rikkumine on korduv

Rikkumine on pidev ja
käitleja ei taha nõuet
täita

TÕSIDUS

Mõju nõude
Mõju nõude
Mõju nõude
eesmärgile praktiliselt
eesmärgile on vähene eesmärgile on oluline
puudub

ULATUS
PÜSIVUS

13
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NÕUE 14: Toorpiim peab olema nõuetekohane ja pärinema kliiniliselt tervetelt loomadelt.
Lüpsiseadmed ja ruumid, kus piima hoitakse, käsitsetakse või jahutatakse on paigaldatud ja
ehitatud piima saastumisohtu maksimaalselt piiravalt. Lüpsmine sooritatakse hügieeniliselt.
Vahetult pärast lüpsi tuleb piim hoida puhtas kohas, mis on projekteeritud ja varustatud
saastamist vältivalt.
EPN (EÜ) määrus 853/2004 art 3 lg 1; Toiduseadus §12 lg 1 ja §21 lg 1; Põllumajandusministri
(15.06.2006) määrus nr 72 §1 lg 3; Põllumajandusministri (15.06.2006) määrus nr 71 §2 lg 3, 4 ja §5
lg 2
1

2

3

4

Mõju
nõude
Mõju
nõude Mõju
nõude
eesmärgile
Mõju nõude eesmärgile on väga
eesmärgile
on eesmärgile
on
praktiliselt
suur
vähene
oluline
puudub

TÕSIDUS

Vead, mis mõjutavad toorpiima
kvaliteeti viisil, mis põhjustab
toorpiima kvaliteedikriteeriumide
ületamise
st.
geomeetrilise
keskmise ületamise bakterite
üldarvu ja somaatiliste rakkude
arvu
osas;
antibiootiliste
jääkainete esinemine turustatud
toorpiimas.
Otseturustatavas
toorpiimas
Staphylococcus
aureuse
kehtestatud piirnorm ületatud

Vead, mis ei mõjuta
toorpiima kvaliteeti

Ei oma mõju kogu Mõjutab
vähe Mõjutab oluliselt
Mõju väljub ettevõttest
tegevusele
kogu tegevust
kogu tegevust
ULATUS

Rikkumine
on Rikkumine
hõlmanud üksnes hõlmanud
kontrollitavat karja karja

Koheselt
eemaldatav mõju

on Rikkumine
kahte hõlmanud
karja

Kergesti
eemaldatav mõju

PÜSIVUS

Rikkumise kestvust
pole
võimalik Rikkumine
ühekordne
kindlaks määrata

on
Rikkumine on hõlmanud rohkem
kolme
kui kolme karja

Raskesti
eemaldatav mõju

on Rikkumine
korduv

14

Püsiv mõju

on Rikkumine on pidev ja käitleja ei
taha nõuet täita

Lisa 2
NÕUE 15: Kuni tarbijale müügini tuleb mune hoida puhtalt, kuivalt, lõhnavabalt, löökide eest
efektiivselt kaitstult ja otsese päikese eest varjus.
EPN määrus (EÜ) 853/2004 III lisa X jagu I peatükk punkt 1
1

2

3

4

Mõju
nõude Mõju
nõude Mõju
Mõju nõude eesmärgile
eesmärgile
on eesmärgile
on eesmärgile
praktiliselt puudub
vähene
oluline
suur

nõude
on väga

TÕSIDUS

Ei ole tagatud
Ei
ole
tagatud
tingimusi
tingimusi nõuetekohase
nõuetekohase
toidu tootmiseks ja
toidu tootmiseks
munad on rikutud

Ei oma
tegevusele

mõju

kogu Mõjutab
vähe Mõjutab oluliselt
kogu tegevust
kogu tegevust

Mõju väljub
ettevõttest

ULATUS

Rikkumine
on Rikkumine
on Rikkumine
on
Rikkumine on toimunud
toimunud
2 toiminud
3 toimunud 4 või enamas
ühes tootmisüksuses
tootmisüksuses
tootmisüksuses
tootmisüksuses

PÜSIVUS

Koheselt eemaldatav mõju

Kergesti
Raskesti
Püsiv mõju
eemaldatav mõju eemaldatav mõju

Rikkumise kestvust pole
Rikkumine
võimalik kindlaks määrata
ühekordne

on Rikkumine
korduv

15

on

Rikkumine on pidev ja
käitleja ei taha nõuet
täita

Tõsidus

Lisa 2
NÕUE 16: Sööta tuleb käidelda ohutult, puhastel pindadel ja puhaste seadmetega ning hoida
eraldi ohtlikest ainetest, et vältida sööda saastumist. Tuleb tagada sööda õige jaotamine.
Alus: EÜ nr 183/2005 I lisa A osa I peatüki punkt 4e ja III lisa punkt 1 ja 2
1
Mõju nõude eesmärgile praktiliselt
puudub
Seadmed ja pinnad
puhastamata
või
samas
ruumis
eraldamata ohtlikud
ained

Püsivus

Ulatus

Ei oma mõju kogu
tegevusele
Mõni seadmetest või
pindadest
on
puhastamata

Koheselt
eemaldatav mõju
Seadmed ja pinnad
puhastatakse

2
3
4
Mõju nõude ees- Mõju nõude ees- Mõju nõude eesmärgile on vähene
märgile on oluline
märgile on väga
suur
Kasutatakse
On toimunud sööda Saastunud sööta on
puhastamata
ristsaastumine
- kasutatud
ja
seadmeid ja pindu loomagrupile
on loomi/loomseid
sööda käitlemisel
antud neile mitte saadusi on turustatud
ettenähtud
söödalisandeid
sisaldavat sööta või
söödalisandi kogus
ületab
päevase
maksimaalselt
lubatud või sööt on
saastunud
ohtlike
ainetega
Mõjutab vähe kogu Mõjutab
oluliselt Mõju
väljub
tegevust
kogu tegevust
ettevõttest
Sööda
käitlemine Söödakäitlemine
Loomadele
on
(ebahügieeniline) ei toimub koos ohtlike söödetud neile mitte
vasta nõuetele
ainetega
ettenähtud
söödalisandeid
sisaldavat sööta või
söödalisandi kogus
ületab
päevase
maksimaalselt
lubatud. Saastunud
sööta on turustatud ja
loomi/loomade
saadusi on turustatud
Kergesti eemaldatav Raskesti eemaldatav Püsiv mõju
mõju
mõju
Sööta
käideldakse Jätkatakse käitlemist. Jätkatakse loomade
eraldi
ohtlikest
söötmist
ja
ainetest
Söötmine lõpetatakse loomi/loomseid
saadusi turustatakse
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Tõsidus

NÕUE 17: Söödakäitlejad peavad arvet eelkõige järgmise üle:
a) taimekaitsevahendite ja biotsiidide kasutamine;
b) geneetiliselt muundatud seemnete kasutamine;
c) iga sissetulnud sööda allikas ja kogus ning iga väljaläinud sööda sihtkoht ja kogus.
Alus: EÜ nr 183/2005 I lisa A osa II peatüki punkt 2; EÜ nr 178/2002 art 18 lg 2 ja 3
1
Mõju nõude eesmärgile
praktiliselt
puudub
Üksikud puudused
arvepidamises
–
kuid
siiski
jälgitavus tagatud

Püsivus

Ulatus

Ei oma mõju kogu
tegevusele
Ei ole teada välja
läinud/ sisse tulnud
sööda kogus

2
3
4
Mõju nõude ees- Mõju nõude ees- Mõju nõude eesmärgile on vähene
märgile on oluline
märgile on väga
suur
Arvet
ei
peeta
Ei peeta arvet või
kasutamise üle, kuid Puudused
on
esitatud
jälgitavus
osaliselt arvepidamises mille valeandmeid.
tagatud
tõttu jälgitavus ei ole Jälgitavus ei ole
tagatud
tagatud

Mõjutab vähe kogu
tegevust
Taimekaitsevahendite
ja
biotsiidide
kasutamine
pole
fikseeritud.
GM
seemnete kasutamine
pole fikseeritud
Koheselt
Kergesti eemaldatav
eemaldatav mõju
mõju
Viga,
mis
on Arvepidamises
parandatav
puuduolevad vead on
1
kuu
jooksul
parandatavad

Mõjutab
oluliselt
kogu tegevust
Sisse tulnud sööda
allikat ja välja läinud
sööda sihtkoht pole
teada

Mõju
väljub
ettevõttest
Mitte
mingisuguseid
andmeid
pole
fikseeritud

Raskesti eemaldatav Püsiv mõju
mõju
Arvepidamine
on
võimalik
osaliselt Arvepidamist ei
taastada
ole
võimalik
taastada

17

Püsivus

Ulatus

Tõsidus

Lisa 2
NÕUE 18: Hankida ja kasutada tohib üksnes sööta, mis pärineb Euroopa Parlamendi ja Nõukogu
määruse (EÜ) nr 183/2005 alusel registreeritud ja/või tunnustatud söödakäitlejatelt.
Alus: EÜ nr 183/2005 artikli 5 lõige 6
1
2
Mõju nõude ees- Mõju nõude eesmärgile
märgile on vähene
praktiliselt
puudub
Üks söödamaterjal
Rohkem kui üks
söödamaterjal
Ei oma mõju kogu Mõjutab vähe kogu
tegevusele
tegevust
Söödamaterjali on
kasutatud loomade Söödamaterjalist on
söötmiseks
toodetud segasööt

Koheselt
eemaldatav mõju
Rikkumine
on
ühekordne
ja
lõpetatakse sööda
tarnimine
registreerimata
ettevõttest

Kergesti eemaldatav
mõju
Rikkumine lõpetati
peale
ettekirjutuse
saamist kuid jätkati
uuesti

3
4
Mõju nõude ees- Mõju nõude eesmärgile on oluline
märgile on väga
suur
Täissööt

Täiendsööt

Mõjutab
oluliselt Mõju
väljub
kogu tegevust
ettevõttest
Tarnitud sööta on
Valmistatud sööt on söödetud
ja
söödetud loomadele.
turustatud edasi
teistele
loomapidajatele
Raskesti eemaldatav Püsiv mõju
mõju
Rikkumine on pidev
Rikkumine on
pidev ja
loomapidaja ei
taha nõuet täita
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NÕUE 19: Käitleja peab tagama turuleviidava või loomadele söödetava toidu ja sööda vastavuse
pestitsiidide jääkide piirnormidele Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005
artikli 18 kohaselt.
EPN määrus (EÜ) nr 396/2005 art 18
1

2

Mõju
nõude
Mõju
eesmärgile
eesmärgile
praktiliselt
vähene
puudub

3

4

nõude Mõju
nõude Mõju
nõude
on eesmärgile
on eesmärgile
on
oluline
väga suur

TÕSIDUS

Pestitsiidide jääk on
üle normi, kuid ei
kujuta ohtu inimese
tervisele

Pestitsiidide jääk on
üle
normi..ja
kujutab
ohtu
inimese tervisele

Ei oma mõju kogu Mõjutab vähe kogu Mõjutab oluliselt Mõju
väljub
tegevusele
tegevust
kogu tegevust
ettevõttest
ULATUS

Rikkumine
on Rikkumine
toimunud
ühes toimunud
tootmisüksuses
tootmisüksuses

PÜSIVUS

Koheselt
eemaldatav mõju

Kergesti
eemaldatav mõju

Rikkumise kestvust
pole
võimalik Rikkumine
ühekordne
kindlaks määrata

Rikkumine
on
on Rikkumine
on
toimunud 4 või
2 toiminud
3
enamas
tootmisüksuses
tootmisüksuses

Raskesti
eemaldatav mõju
on Rikkumine
korduv

19

on

Püsiv mõju
Rikkumine
on
pidev ja käitleja ei
taha nõuet täita

Lisa 2
NÕUE 20: Käitleja peab tagama toidu jälgitavuse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ)
nr 178/2002 artikli 18 kohaselt.
EPN määrused (EÜ) nr 178/2002 art 18 ja 931/2011; Toiduseadus §23

1

2

3

4

Mõju
nõude
Mõju
nõude Mõju
nõude Mõju
nõude
eesmärgile
eesmärgile
on eesmärgile
on eesmärgile
on
praktiliselt
vähene
oluline
väga suur
puudub
TÕSIDUS

Jälgitavuse
Jälgitavus ei toimi tagamiseks ei ole
ja
vead
on midagi tehtud ja/või
on
esitatud
korduvad
teadlikult
valeandmeid

Jälgitavuses
ühekordne viga

Ei oma mõju kogu Mõjutab
vähe Mõjutab oluliselt Mõju
väljub
tegevusele
kogu tegevust
kogu tegevust
ettevõttest
ULATUS

Rikkumine
on
Rikkumine
on Rikkumine
on Rikkumine
on
toimunud 4 või
toimunud
ühes toimunud
2 toimunud
3
enamas
tootmisüksuses
tootmisüksuses
tootmisüksuses
tootmisüksuses

Koheselt
eemaldatav mõju

Kergesti
eemaldatav mõju

PÜSIVUS

Rikkumine
ühekordne

Raskesti
eemaldatav mõju

on Rikkumine
korduv

20

on

Püsiv mõju

Rikkumine
on
pidev ja käitleja ei
taha nõuet täita

Lisa 2
NÕUE 21: Toidukäitleja vastutab käideldava toidu ning käitlemise nõuetekohasuse eest ja on
kohustatud kasutama kõiki võimalusi selle tagamiseks. Isik on kohustatud abistama
järelvalveametnikku õigusaktidega ettenähtud ülesannete täitmisel.
EPN määrus (EÜ) nr 178/2002 art 19; Toiduseadus §22 lg 1 ja § 48 lg 4
EPN määrus (EÜ) nr 852/2004 I lisa A osa II jaotise punkt 6
1

2

Mõju
nõude Mõju
eesmärgile praktiliselt eesmärgile
puudub
vähene

3

4

nõude
Mõju
nõude Mõju nõude eesmärgile
on
eesmärgile on oluline on väga suur

TÕSIDUS

Käitleja
ei
ole
algatanud
mittenõuetekohase
toidu
tagasi
kutsumise/eemaldamise
turult. Käitleja on
järelevalveasutust
teavitanud..

Käitleja on algatanud
mittenõuetekohase
toidu
tagasi
kutsumise/eemaldamise
turult. Käitleja ei ole
järelevalveasutust
teavitanud

Käitleja
ei
ole
algatanud
mittenõuetekohase
toidu
tagasi
kutsumist/eemaldamist
turult. Käitleja ei ole
järelevalveasutust
teavitanud

Ei oma mõju kogu Mõjutab vähe kogu Mõjutab
oluliselt
Mõju väljub ettevõttest
tegevusele
tegevust
kogu tegevust
ULATUS

Rikkumine
toimunud
tootmisüksuses

on Rikkumine
ühes toimunud
tootmisüksuses

on Rikkumine
2 toiminud
tootmisüksuses

Koheselt eemaldatav Kergesti eemaldatav Raskesti
mõju
mõju
mõju
PÜSIVUS

Rikkumine
ühekordne

on

21

on Rikkumine on toimunud 4
3 või
enamas
tootmisüksuses

eemaldatav

Rikkumine on korduv

Püsiv mõju

Rikkumine on pidev ja
käitleja ei taha nõuet täita

Lisa 2

Püsivus

Ulatus

Tõsidus

NÕUE 22: Söödakäitleja põhjendatud kahtluse korral, et sööt ei vasta söödaohutusnõuetele ja
võib olla ohtlik inimese või looma tervisele, algatab koheselt sööda käitlemisest eemaldamise ja
teavitab sellest viivitamata Veterinaar- ja Toiduametit (VTA) ning teeb VTAga koostööd.
Alus: EÜ nr 183/2005 178/2002 art 20; Söödaseadus § 4 lg 7
1
2
3
4
Mõju nõude ees- Mõju nõude ees- Mõju nõude ees- Mõju nõude eesmärgile praktiliselt märgile on vähene
märgile on oluline
märgile on väga
puudub
suur
Teavitab VTAd aga
infot ei anna
Ei oma mõju kogu
tegevusele
Meetmed
ohtliku
sööda käitlemisest
eemaldamiseks on
koheselt tarvitusele
võetud
Koheselt
eemaldatav mõju

Mõjutab vähe kogu
tegevust
Ohtlikku sööta pole
eemaldatud aga ei
kasutata

Mõjutab
oluliselt
kogu tegevust
Ohtlikku sööta on
söödetud
loomadele
edasi, meetmeid ei ole
rakendatud

Kergesti eemaldatav
mõju
Ohtlik sööt
eemaldatakse
käitlemisest

Raskesti eemaldatav
mõju
Pärast
kahtlusele
kinnituse
leidmist
söödeti ohtlikku sööta
edasi

22

Ohtliku
sööda
kahtlusest ei ole
teavitatud VTAd
Mõju
väljub
ettevõttest
Ohtlikku sööta on
turustatud
ning
meetmeid ei ole
rakendatud
Püsiv mõju
Pärast kahtlusele
kinnituse leidmist
turustati ohtlikku
sööta edasi

Lisa 2

4. TSE KM 12

Püsivus

Ulatus

Tõsidus

NÕUE 23: Põllumajandusloomadele ei tohi sööta neile keelatud loomset proteiini.
Alus: EÜ nr 999/2001 Artikkel 7, lisa IV
1
Mõju nõude eesmärgile
praktiliselt
puudub
Peetakse
mäletsejalisi
ja
mittemäletsejalisi

Ei oma mõju kogu
tegevusele
Sööda ladustamise
nõuetest ei peeta
kinni
Koheselt
eemaldatav mõju
Puudused
likvideeriti
viivitamata. Sööt
eemaldati
käitlemisest

2
3
4
Mõju nõude ees- Mõju nõude ees- Mõju nõude eesmärgile on vähene
märgile on oluline
märgile on väga
suur
Toodetakse
sööta Sööt
sisaldab Söödetakse sööta,
mittemäletsejalistele
loomaliigile keelatud mis
sisaldab
loomset proteiini
loomaliigile
keelatud loomset
proteiini
Mõjutab vähe kogu Mõjutab
oluliselt Mõju
väljub
tegevust
kogu tegevust
ettevõttest
Sööda
tootmise Keelatud
loomset Keelatud loomset
nõuetest ei peeta proteiini sisaldavat proteiini
kinni
sööta on loomadele sisaldavat sööta
söödetud
turustati
Kergesti eemaldatav Raskesti eemaldatav Püsiv mõju
mõju
mõju
Puudused likvideeriti Loomi
söödeti Loomad/loomsed
1 kuu jooksul
söödaga, mis sisaldas saadused,
mis
loomaliigile keelatud saadi loomaliigile
proteiini
keelatud loomse
proteiini sisaldava
söödaga söötmisel
turustati

23
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NÕUE 24: TSE esinemise kahtluse või diagnoosimise korral tuleb koheselt teavitada Veterinaarja Toiduametit ning järgida TSE tõrje tegevusjuhendit.
1

2

Mõju
nõude
eesmärgile
Mõju
praktiliselt
eesmärgile
puudub
vähene

3

4

nõude Mõju
nõude Mõju
nõude
on eesmärgile
on eesmärgile on väga
oluline
suur

TÕSIDUS

Ei ole tekkinud
Ei
suuda haiguskahtlust,
kuid ei suuda
rahuldavalt
selgitada haigusest selgitada haigusest
teatamise
teatamise
menetlust.
menetlust.

Ei ole teavitanud
veterinaararsti
vaatamata karja
ühe või mitme
looma olulistele
haigustunnustele.

Ei ole teavitanud
veterinaararsti,
kuigi
ühel
või
mitmel
loomal
karjas
on
spetsiifilised
haigustunnused.

ULATUS

Ei oma mõju kogu Mõjutab vähe kogu Mõjutab oluliselt Mõju
tegevusele
tegevust
kogu tegevust
ettevõttest

Rikkumine
hõlmanud
karja.

on Rikkumine
on Rikkumine
ühte hõlmanud
üksnes hõlmanud
kontrollitavat karja. karja.

PÜSIVUS

Koheselt
eemaldatav mõju

Kergesti
eemaldatav mõju

väljub

on Rikkumine
on
kahte hõlmanud kolme või
rohkem karja.

Raskesti
eemaldatav mõju Püsiv mõju

Uue
karja
Uue karja omanik omanik (kari on
mitte
Uue karja omanik (kari on loodud loodud
pool
(kari
on
äsja mitte rohkem kui rohkem
ühe kuu eest).
aastat tagasi).
loodud).
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Kestust
ei
ole
võimalik kindlaks
määrata
ja/või
põllumajandustootja
ei
kutsunud
veterinaararsti.
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5. LOOMAHAIGUSTEST TEATAMINE KM 13 - 15
NÕUE 25: Lisas I nimetatud loomataudi kahtluse korral tuleb viivitamatult teavitada piirkonda
teenindavat volitatud veterinaararsti või järelvalveametnikku.
EN direktiiv (EÜ) nr 2003/85 art 3; EN direktiiv (EMÜ) nr 119/1992 art 3; EN direktiiv (EÜ) nr
75/2000 art 3
1
2
Mõju
nõude
eesmärgile
Mõju
praktiliselt
eesmärgile
puudub
vähene

3

4

nõude Mõju
nõude Mõju
nõude
on eesmärgile
on eesmärgile on väga
oluline
suur

TÕSIDUS

Ei ole tekkinud
Ei
suuda haiguskahtlust,
kuid ei suuda
rahuldavalt
selgitada haigusest selgitada haigusest
teatamise
teatamise
menetlust.
menetlust.

Ei ole teavitanud
veterinaararsti
vaatamata karja
ühe või mitme
looma olulistele
haigustunnustele.

Ei ole teavitanud
veterinaararsti,
kuigi
ühel
või
mitmel
loomal
karjas
on
spetsiifilised
haigustunnused.

Ei oma mõju kogu Mõjutab vähe kogu Mõjutab oluliselt Mõju
tegevusele
tegevust
kogu tegevust
ettevõttest
ULATUS

Rikkumine
hõlmanud
karja.

on Rikkumine
on Rikkumine
ühte hõlmanud
üksnes hõlmanud
kontrollitavat karja. karja.

PÜSIVUS

Koheselt
eemaldatav mõju

Kergesti
eemaldatav mõju

väljub

on Rikkumine
on
kahte hõlmanud kolme või
rohkem karja.

Raskesti
eemaldatav mõju Püsiv mõju

Uue
karja
Uue karja omanik omanik (kari on
mitte
Uue karja omanik (kari on loodud loodud
pool
(kari
on
äsja mitte rohkem kui rohkem
ühe kuu eest).
aastat tagasi).
loodud).
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Kestust
ei
ole
võimalik kindlaks
määrata
ja/või
põllumajandustootja
ei
kutsunud
veterinaararsti.
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LOOMADE HEAOLU KM 16 – 18
SIGADE PIDAMISE MIINIMUMNÕUDED: KM 16
NÕUE 26: Sigade pidamisel rühmadena peab põllumajandustootja vältima erinevate rühmade
ühendamist ja uute loomade viimist väljakujunenud rühma. Kui searühmade ühendamine on
siiski vajalik, tuleb seda teha võimalikult noores eas sigadega, võimalusel enne nende võõrutamist
või hiljemalt nädal aega pärast seda. Ülemäärase kisklemise ärahoidmiseks peab tagama sigadele
põhu või muu sobiva tuhnimismaterjali, mis ei tohi olla kahjulik sigade tervisele. Rühmadena
pidamisel peab põllumajandustootja tuvastama sigade normaalse käitumise piire ületava
kisklemise põhjuse ja kasutusele võtma meetmed selle ärahoidmiseks. Eriti agressiivsed sead ja
ründamise ohvriks sattunud sead tuleb rühmast eraldada. Sigade rühmade ühendamisel on
sigadele rahustite manustamine lubatud üksnes veterinaararsti ettekirjutusel.
PM määrus nr 80 § 4 lg 1-5
1

2

3

4

Mõju
nõude Mõju
nõude
Mõju nõude eesmärgile on Mõju nõude eesmärgile on
eesmärgile praktiliselt eesmärgile
on
oluline
väga suur
puudub
vähene
TÕSIDUS

Erinevate
võõrdepõrsaste
rühmade ühendamine
on toimunud 8 - 14
päeva
peale
võõrutamist.

Kisklemise
ärahoidmiseks
sobiv
tuhnimismaterjal
puudub
5-10% loomadest.

Tootja, ei ole välja selgitanud
Enamuses rühmades esineb
kisklemise põhjuseid.
vigastustega
sigu.
Üksikutes rühmades esineb Agressiivsed sead ja/või
rünnaku ohvriks langenud
vigastustega sigu
sead on eraldamata.
Kisklemise
ärahoidmiseks Kisklemise ärahoidmiseks
sobiv
tuhnimismaterjal sobiv
tuhnimismaterjal
puudub
puudub
11-25% loomadest
üle 25% loomadest

Ei oma mõju kogu Mõjutab
vähe Mõjutab
tegevusele
kogu tegevust
tegevust
ULATUS

Rikkumine
Rikkumine
on
toimunud
toimunud ühes karjas.
karjas.

oluliselt

on
Rikkumine
on
kahes
kolmes karjas.

kogu

Mõju väljub ettevõttest

toiminud Rikkumine on toimunud
rohkem kui kolmes karjas.

PÜSIVUS

Koheselt eemaldatav Kergesti
mõju
eemaldatav mõju

Raskesti eemaldatav mõju

Püsiv mõju

Puudused likvideeriti
Rikkumine
viivitamata.
ühekordne

Rikkumine on korduv

Rikkumine on pidev
tootja ei taha nõuet täita

on
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ja
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NÕUE 27: Kui sigade pidamisel rühmasulus kasutatakse betoonrestpõrandat, peab selle avade
laius olema: põrsaste puhul kuni 11 mm, võõrdepõrsaste puhul kuni 14 mm, nuumsigade puhul
kuni 18 mm ning seemendatud nooremiste ja emiste puhul kuni 20 mm. Restpõranda ribide laius
peab olema: põrsaste ja võõrdepõrsaste puhul vähemalt 50 mm ning nuumsigade, seemendatud
nooremiste ja emiste puhul vähemalt 80 mm. Restpõranda ehitus peab välistama sigade jalgade
vigastumise ning sõrgade restpõrandasse kinnijäämise.
PM määrus 80 § 12 lg 2, 3
1

2

3

4

Mõju
nõude Mõju
nõude Mõju
Mõju nõude eesmärgile
eesmärgile
on eesmärgile
on eesmärgile
praktiliselt puudub
vähene
oluline
suur
TÕSIDUS

Betoonrestpõranda
avade vahe on 3
mm
lubatust
Üksikute sulgude põrandal
suurem.
esineb ebatasasusi.
Üksikutel juhtudel
esineb
jalgade
vigastusi.
Ei oma
tegevusele

mõju

ULATUS

Rikkumine on
ühes karjas.

PÜSIVUS

Koheselt eemaldatav mõju

nõude
väga

Betoonrestpõranda
avade vahe on 6
mm
lubatust Betoonrestpõranda
avade vahe on 9 mm
suurem.
lubatust
suurem.
Jalgade vigastusi Jalgade vigastusi esineb
esineb
5-25% üle 25% sigadel.
sigadel.

kogu Mõjutab
vähe Mõjutab oluliselt
kogu tegevust
kogu tegevust

toimunud

on

Mõju väljub
ettevõttest

Rikkumine
on Rikkumine
on Rikkumine
on
toimunud kahes toiminud kolmes toimunud rohkem kui
karjas.
karjas.
kolmes karjas.

Kergesti
Raskesti
Püsiv mõju
eemaldatav mõju eemaldatav mõju

Rikkumine kõrvaldatakse
Rikkumine
viivitamatult.
ühekordne

on Rikkumine
korduv

27

on

Rikkumine on pidev ja
tootja ei taha nõuet
täita.
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NÕUE 28: Sigade pidamisel rühmasulus on sulu põrandapinna minimaalne suurus sea kohta,
välja arvatud seemendatud nooremised ja tiined emised, järgmine: kuni 10 kg – 0,15 m²; 10-20 kg
– 0,20 m²; 20-30 kg – 0,30 m²; 30-50 kg – 0,40 m²; 50-85 kg – 0,55m²; 85-110 kg – 0,65m²; üle 110
kg – 1 m². Alates nelja nädala möödumisest seemendamisest kuni arvatavale poegimisele eelneva
nädala alguseni tuleb nooremiseid ja emiseid pidada eraldi rühmana. Iga seemendatud nooremise
ja tiine emise kohta peab olema vastavalt 1,64 m2 ja 2,25 m2 vaba põrandapinda. Kui
nooremiseid ja emiseid peetakse rühmana, kuhu kuulub vähem kui kuus looma, peab rühmasulu
põrandapind olema 10% võrra suurem, rühmas kuhu kuulub 40 või enam looma, võib
põrandapind olla 10% võrra väiksem. Emiste ja nooremiste pidamiseks kasutatava rühmasulu
küljepikkus peab olema vähemalt 2,8 m, alla kuue emise rühmas pidamisel peab sulu küljepikkus
olema vähemalt 2,4 m. Alla kümne nooremise ja emise pidamisel, võib neid pidada üksiksulgudes,
kus neil on võimalus end takistusteta ringi pöörata. Nooremiste ja emiste lõas pidamine on
keelatud.
PM määrus 80 § 7 lg 1-6; § 14
Hindamismaatriks
1

2

3

TÕSIDUS

Mõju
nõude
eesmärgile
Mõju
nõude Mõju
praktiliselt
eesmärgile on eesmärgile
puudub
vähene
oluline

4

nõude Mõju
nõude
on eesmärgile on väga
suur

Rikkumist esineb Rikkumist esineb Rikkumist
esineb Rikkumist esineb üle
alla
5% 5-10%
11%-25% loomadest. 25% loomadest.
loomadest.
loomadest.

ULATUS

Ei oma mõju Mõjutab vähe Mõjutab
oluliselt Mõju
kogu tegevusele kogu tegevust
kogu tegevust
ettevõttest
Rikkumine
on Rikkumine
on Rikkumine
toimunud ühes toimunud kahes toiminud
karjas.
karjas.
karjas.

PÜSIVUS

Koheselt
eemaldatav
mõju
Rikkumine
on
lühiaegne,
kestnud alla ühe
kuu.
Rikkumine
likvideeritakse
koheselt.

Kergesti
eemaldatav
mõju

on Rikkumine
on
kolmes toimunud rohkem kui
kolmes karjas.

Raskesti
eemaldatav mõju

Rikkumine
on
kestnud kuni 1-2
kuud.
Rikkumine
on
Rikkumine
on kestnud 2- 6 kuud.
ühekordne.
Rikkumine
on
korduv.

28

väljub

Püsiv mõju

Rikkumise püsivust ei
ole võimalik kindlaks
teha
Tootja ei taha nõuet
täita.
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NÕUE 29: Mitteimetavatele tiinetele nooremistele ja emistele tuleb nälja kustutamiseks ja
närimisvajaduse rahuldamiseks anda piisav kogus mahukat või kiudaineterikast sööta ning
energiasööta. Nädal enne arvatavat poegimist tuleb poegimissulgu paigutatud nooremisele või
emisele anda sobivat pesamaterjali, välja arvatud juhul, kui see ei ole sõnniku eemaldamise
süsteemi tõttu tehniliselt teostatav. Põrsastel peab poegimissulus olema ilma augustuseta, mati või
kohase allapanuga kaetud magamisala, kuhu kõik põrsad mahuvad samaaegselt lamama. Põrsaid
ei tohi emisest võõrutada varem kui 28 päeva vanuselt. Põrsaid võib võõrutada kuni seitse päeva
varem, kui see on vajalik emise või põrsaste tervise ja heaolu tagamiseks või tootmistehnoloogia
eripära tõttu.
PM määrus 80 § 8 lg 1, 4; § 16 lg 6 ja §9 lg 1
1

2

3

4

Mõju
nõude Mõju
nõude Mõju
Mõju nõude eesmärgile
eesmärgile
on eesmärgile
on eesmärgile
praktiliselt puudub
vähene
oluline
suur

on

nõude
väga

TÕSIDUS

Nõuet ei täideta
Nõuet ei täideta
Nõuet ei täideta kuni 5 %
26-50 % loomade Nõuet ei täideta üle 50
kuni
6-25
%
loomade puhul.
% loomade puhul.
puhul.
loomade puhul.

Ei oma
tegevusele

mõju

ULATUS

Rikkumine on
ühes karjas.

kogu Mõjutab
vähe Mõjutab oluliselt
kogu tegevust
kogu tegevust

toimunud

PÜSIVUS

Koheselt eemaldatav mõju
Puudused
viivitamata.

likvideeriti

Mõju väljub
ettevõttest

Rikkumine
on Rikkumine
on Rikkumine
on
toimunud kahes toiminud kolmes toimunud rohkem kui
karjas.
karjas.
kolmes karjas.

Kergesti
Raskesti
Püsiv mõju
eemaldatav mõju eemaldatav mõju
Rikkumine
ühekordne

on Rikkumine
korduv

29

on

Rikkumine on pidev ja
käitleja ei taha nõuet
täita
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NÕUE 30: Kuldi sulg peab olema paigutatud ja ehitatud nii, et see võimaldaks kuldil end vabalt
ringi pöörata, samuti kuulda, haista ja näha teisi sigu. Kuldi sulu suurus peab olema vähemalt 6
m2. Kui sama sulgu kasutatakse ka paaritamiseks, peab sulu suurus olema vähemalt 10 m 2.
Sulus ei tohi olla liikumist takistavaid objekte.
PM määrus nr §6 lg 1 ja 2
1

2

3

4

Mõju
nõude Mõju
nõude Mõju
Mõju nõude eesmärgile
eesmärgile
on eesmärgile
on eesmärgile
praktiliselt puudub
vähene
oluline
suur
TÕSIDUS

Kuldi sulg asub
eemal teiste sigade
Kuldi sulg ei võimalda näha sulgudest. Kuldi
teisi sigu.
sulg ei võimalda
kuulda, näha ega
haista teisi sigu.

Ei oma
tegevusele

mõju

ULATUS

Rikkumine on
ühes karjas.

kogu Mõjutab
vähe Mõjutab oluliselt
kogu tegevust
kogu tegevust

toimunud

PÜSIVUS

Koheselt eemaldatav mõju
Puudused
viivitamata.

Kuldil sulg ei
võimalda
kuldil
ennast seal vabalt
ringi pöörata. Sulg
on väiksem kui
6m².

likvideeriti

on

nõude
väga

Kuldi
sulg,
mida
kasutatakse intensiivselt
paaritamiseks
on
väiksem kui 10 m².

Mõju väljub
ettevõttest

Rikkumine
on Rikkumine
on Rikkumine
on
toimunud kahes toiminud kolmes toimunud rohkem kui
karjas.
karjas.
kolmes karjas.

Kergesti
Raskesti
Püsiv mõju
eemaldatav mõju eemaldatav mõju
Rikkumine
ühekordne

on Rikkumine
korduv

30

on

Rikkumine on pidev ja
käitleja ei taha nõuet
täita
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NÕUE 31: Sigade suhtes rakendada lubatud veterinaarsed menetlused on:
1) kuni seitsme päeva vanuse põrsa silmahammaste lõikamine;
2) kuldi kihvade lühendamine;
3) saba lõikamine;
4) sea kastreerimine meetodil, mis ei põhjusta kudede rebenemist;
5) väliaedikus peetava kuldi kärsa rõngastamine. Kuni seitsme päeva vanuse põrsa
silmahammaste lõikamist, kuldi kihvade lühendamist ja saba lõikamist on lubatud
rakendada üksnes teiste sigade tervise ja heaolu huvides, kui neil esineb vigastusi kõrvadel,
sabadel või udaral. Tiinetele nooremistele ja emistele tuleb vajaduse korral teha sise- ja
välisparasiitide tõrjet.
PM määrus nr 80 § 7 lg 8; § 18 lg 1 ja 2
1

2

3

4

Mõju
nõude Mõju
nõude Mõju
Mõju nõude eesmärgile
eesmärgile
on eesmärgile
on eesmärgile
praktiliselt puudub
vähene
oluline
suur

on

nõude
väga

TÕSIDUS

Nõuet ei täideta
Nõuet ei täideta
Nõuet ei täideta kuni 5 %
26-50 % loomade Nõuet ei täideta üle 50
kuni
6-25
%
loomade puhul.
% loomade puhul.
puhul.
loomade puhul.

Ei oma
tegevusele

mõju

ULATUS

Rikkumine on
ühes karjas.

kogu Mõjutab
vähe Mõjutab oluliselt
kogu tegevust
kogu tegevust

toimunud

PÜSIVUS

Koheselt eemaldatav mõju
Rikkumine
viivitamatult

lõpetatakse

Mõju väljub
ettevõttest

Rikkumine
on Rikkumine
on Rikkumine
on
toimunud kahes toiminud kolmes toimunud rohkem kui
karjas.
karjas.
kolmes karjas.

Kergesti
Raskesti
Püsiv mõju
eemaldatav mõju eemaldatav mõju
Rikkumine
ühekordne

on Rikkumine
korduv

31

on

Rikkumine on pidev ja
käitleja ei taha nõuet
täita
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VASIKATE PIDAMISE MIINIMUMNÕUDED: KM 16
NÕUE 32: Põllumajandustootja peab tagama, et vasika üksiksulu laius oleks vähemalt võrdne
vasika turjakõrgusega ja pikkus vähemalt võrdne 1,1 kordse vasika pikkusega mõõdetuna nina
tipust sabajuureni. Üksiksulul, välja arvatud haigete loomade eraldamiseks kasutatavad sulud, ei
tohi olla umbseid vaheseinu. Seintes peavad olema avad, mis võimaldavad loomadel üksteist näha
ja tunda.
PM määrus nr 78 § 8 lg 1, 3
1

2

3

4

Mõju
nõude Mõju
nõude Mõju
Mõju nõude eesmärgile
eesmärgile
on eesmärgile
on eesmärgile
praktiliselt puudub
vähene
oluline
suur
TÕSIDUS

Kuni
5%
vasikatest
peetakse sulgudes, mis ei
võimalda
seal
viibival
vasikal normaalselt lamada
või üksteist näha.

Ei oma
tegevusele

mõju

ULATUS

Rikkumine on
ühes karjas.

26-50% vasikatest
peetakse sulgudes,
mis ei võimalda
seal
viibival
vasikal
normaalselt
lamada
või
üksteist näha.

kogu Mõjutab
vähe Mõjutab oluliselt
kogu tegevust
kogu tegevust

toimunud

PÜSIVUS

Koheselt eemaldatav mõju
Rikkumine
koheselt.

6-25% vasikatest
peetakse sulgudes,
mis ei võimalda
seal
viibival
vasikal
normaalselt
lamada
või
üksteist näha.

likvideeriti

on

nõude
väga

Üle 50% vasikatest
peetakse sulgudes, mis
ei võimalda seal viibival
vasikal
normaalselt
lamada või üksteist
näha.

Mõju väljub
ettevõttest

Rikkumine
on Rikkumine
on Rikkumine
on
toimunud kahes toiminud kolmes toimunud rohkem kui
karjas.
karjas.
kolmes karjas.

Kergesti
Raskesti
Püsiv mõju
eemaldatav mõju eemaldatav mõju
Rikkumine
ühekordne

on Rikkumine
korduv

32

on

Rikkumine on pidev ja
käitleja ei taha nõuet
täita
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NÕUE 33: Majapidamises, kus peetakse rohkem kui 6 vasikat, tuleb üle 8 nädalasi vasikaid
pidada rühmas. Vasikate pidamisel rühmana peab põllumajandustootja tagama selleks
kasutatavas ühissulus vähemalt 1,5 m² vaba põrandapinda iga alla 150 kilogrammise vasika
kohta, vähemalt 1,7 m² vaba põrandapinda iga 150 kuni 220 kilogrammise vasika kohta ning
vähemalt 1,8 m² vaba põrandapinda iga üle 220 kilogrammise vasika kohta. Üle 8 nädala vanust
vasikat tohib üksiksulus pidada ainult veterinaararsti ettekirjutusel seoses looma tervisliku
seisundiga.
PM määrus nr 78 § 7, § 8 lg 2, 4
1

2

3

4

Mõju
nõude Mõju
nõude Mõju
Mõju nõude eesmärgile
eesmärgile
on eesmärgile
on eesmärgile
praktiliselt puudub
vähene
oluline
suur

TÕSIDUS

Tootjal üksiksulus
Tootjal üksiksulus 4-5 üle 8 nädala
Tootjal üksiksulus 1 üle 8
2-3 üle 8 nädala vanust vasikat.
nädalane vasikas.
vanust vasikat.
Paljudes
1 rühmasulus ei ole
2-3 rühmasulus ei rühmasulgudes ei
ruuminõuded vasikate eale
ole ruuminõuded ole ruuminõuded
kohased, kui loomad siiski
vasikate
eale vasikate
eale
mahuvad korraga sööma
kohased, loomad kohased, loomad
ja/või puhkama.
ei mahu korraga ei mahu korraga
sööma
ja/või sööma
ja/või
puhkama.
puhkama.
Ei oma
tegevusele

mõju

ULATUS

Rikkumine on
ühes karjas.

kogu Mõjutab
vähe Mõjutab oluliselt
kogu tegevust
kogu tegevust

toimunud

PÜSIVUS

Koheselt eemaldatav mõju
Rikkumine
koheselt.

likvideeriti

on

nõude
väga

Tootjal
üksiksulus
rohkem kui 5 üle 8
nädala vanust vasikat.
Enamuses
rühmasulgudes ei ole
ruuminõuded vasikate
eale kohased, loomad ei
mahu korraga sööma
ja/või puhkama.

Mõju väljub
ettevõttest

Rikkumine
on Rikkumine
on Rikkumine
on
toimunud kahes toiminud kolmes toimunud rohkem kui
karjas.
karjas.
kolmes karjas.

Kergesti
Raskesti
Püsiv mõju
eemaldatav mõju eemaldatav mõju
Rikkumine
ühekordne

on Rikkumine
korduv

33

on

Rikkumine on pidev ja
käitleja ei taha nõuet
täita
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NÕUE 34: Põllumajandustootja ei tohi vasikat pidada lõastatult, välja arvatud rühmana
ühissulus peetavad vasikad, keda võib lõastada korraga kuni üheks tunniks piima või
piimasaaduste andmise ning vajaduse korral veterinaarsete menetluste läbiviimise ajaks. Vasikal
ei tohi kasutada suukorvi.
PM määrus nr 78 § 3 lg 1 ja 3
1

2

3

4

Mõju
nõude Mõju
nõude Mõju
Mõju nõude eesmärgile
eesmärgile
on eesmärgile
on eesmärgile
praktiliselt puudub
vähene
oluline
suur
TÕSIDUS

6 - 25% üle 8
nädala vanustest
Kuni
5% üle 8 nädala
vasikatest
vanustest
vasikatest
peetakse lõastatult
peetakse lõastatult.
ja/või 1 vasikas on
võõrutusrõngaga.

Ei oma
tegevusele

mõju

ULATUS

Rikkumine on
ühes karjas.

kogu Mõjutab
vähe Mõjutab oluliselt
kogu tegevust
kogu tegevust

toimunud

PÜSIVUS

Koheselt eemaldatav mõju
Rikkumine
koheselt.

26-50% üle 8
nädala vanustest
vasikatest
peetakse lõastatult
ja/või 2-3 vasikat
on
võõrutusrõngaga.

likvideeriti

on

nõude
väga

Üle 50% üle 8 nädala
vanustest
vasikatest
peetakse
lõastatult
ja/või üle 3 vasika on
võõrutusrõngaga.

Mõju väljub
ettevõttest

Rikkumine
on Rikkumine
on Rikkumine
on
toimunud kahes toiminud kolmes toimunud rohkem kui
karjas.
karjas.
kolmes karjas.

Kergesti
Raskesti
Püsiv mõju
eemaldatav mõju eemaldatav mõju
Rikkumine
ühekordne

on Rikkumine
korduv

34

on

Rikkumine on pidev ja
käitleja ei taha nõuet
täita
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NÕUE 35: Vasikate pidamise ruumi põrand peab olema jäik ja sile, kuid mitte libe, et vältida
vasikate vigastumist. Vasika puhkease peab olema puhas ja sealt tuleb tagada vedelike äravool.
Kõigile alla kahe nädala vanustele vasikatele tuleb tagada sobiv allapanu.
PM määrus nr 78 § 5 lg 3- 4
1

2

3

4

Mõju
nõude Mõju
nõude Mõju
Mõju nõude eesmärgile
eesmärgile
on eesmärgile
on eesmärgile
praktiliselt puudub
vähene
oluline
suur

TÕSIDUS

Põrand kohati libe,
konarlik.
Alla kahe nädala
vanustel vasikatel
ei ole piisavalt
Mõnes alla kahe nädala
allapanu.
vanuse vasika boksis pole
Üksikutel
piisavalt allapanu.
vasikatel esineb
uriinist tekkinud
söövitusi
või
libedusest tingitud
traumasid.

Ei oma
tegevusele

mõju

ULATUS

Rikkumine on
ühes karjas.

kogu Mõjutab
vähe Mõjutab oluliselt
kogu tegevust
kogu tegevust

toimunud

PÜSIVUS

Koheselt eemaldatav mõju
Rikkumine
koheselt.

Vasikate
puhkealalt ei ole
tagatud vedelike
äravool,
põrand
libe.
Alla kahe nädala
vanustel vasikatel
allapanu
vahetamata, märg.
Paljudel vasikatel
esineb
uriinist
tekkinud söövitusi
või
libedusest
tingitud traumasid.

likvideeriti

on

nõude
väga

Vasikate puhkealalt ei
ole tagatud vedelike
äravool, põrand libe.
Alla
kahe
nädala
vanustel
vasikatel
puudub allapanu.
Enamusel
vasikatel
esineb uriinist tekkinud
söövitusi või libedusest
tingitud traumasid.

Mõju väljub
ettevõttest

Rikkumine
on Rikkumine
on Rikkumine
on
toimunud kahes toiminud kolmes toimunud rohkem kui
karjas.
karjas.
kolmes karjas.

Kergesti
Raskesti
Püsiv mõju
eemaldatav mõju eemaldatav mõju
Rikkumine
ühekordne

on Rikkumine
korduv
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on

Rikkumine on pidev ja
käitleja ei taha nõuet
täita
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NÕUE 36: Vasikas peab saama ternespiima vähemalt esimese kuue elutunni jooksul. Vasikaid
tuleb sööta vähemalt kaks korda päevas. Kui vasikad on ühissulus ja neid ei söödeta vabalt ega
automaatsel söötmismeetodil, siis peavad kõik vasikad pääsema sööma samaaegselt. Sööt peab
sisaldama piisavas koguses rauda, et vasika vere keskmine hemoglobiinisisaldus püsiks 4,5 mmol/l
tasemel. Üle 2 nädala vanusele vasikale tuleb anda kiudaineid sisaldavat sööta, 8–20 nädala
vanuse vasika söödas suurendatakse kiudainete kogust 50 grammist 250 grammini päevas.
PM määrus nr 78 § 9 lg 2-3; § 10 lg 1, 5
1

2

3

4

Mõju
nõude Mõju
nõude Mõju
Mõju nõude eesmärgile
eesmärgile
on eesmärgile
on eesmärgile
praktiliselt puudub
vähene
oluline
suur

TÕSIDUS

Karjas esineb 5 10%
aneemilisi
vasikaid
vere
hemoglobiini tase
Vasikad
terved,
heas alla 4,5 mmol/l
toitumuses, kuid kontrolli ja/või nad ei pääse
momendil ei ole mõnel korraga sööma.
vasikal heina ees.
Mõned sündinud
vasikad ei saa
ternespiima
esimese 6 elutunni
jooksul.

Ei oma
tegevusele

mõju

ULATUS

Rikkumine on
ühes karjas.

kogu Mõjutab
vähe Mõjutab oluliselt
kogu tegevust
kogu tegevust

toimunud

PÜSIVUS

Koheselt eemaldatav mõju
Rikkumine
koheselt.

Karjas esineb 11 –
25%
aneemilisi
vasikaid
vere
hemoglobiini tase
alla 4,5 mmol/l
ja/või nad ei pääse
korraga
sööma.
Paljud sündinud
vasikad ei saa
ternespiima
esimese 6 elutunni
jooksul.
Ratsioonis ei ole
piisavalt
kiudainerikast
sööta.

likvideeriti

on

nõude
väga

Üle 25% vasikatest
aneemilised,
vere
hemoglobiini tase alla
4,5 mmol/l ja/või nad ei
pääse korraga sööma.
Enamus
sündinud
vasikaid
ei
saa
ternespiima esimese 6
elutunni jooksul.
Ratsioonis
puudub
kiudaineid
sisaldav
sööt.

Mõju väljub
ettevõttest

Rikkumine
on Rikkumine
on Rikkumine
on
toimunud kahes toiminud kolmes toimunud rohkem kui
karjas.
karjas.
kolmes karjas.

Kergesti
Raskesti
Püsiv mõju
eemaldatav mõju eemaldatav mõju
Rikkumine
ühekordne

on Rikkumine
korduv

36

on

Rikkumine on pidev ja
käitleja ei taha nõuet
täita
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PÕLLUMAJANDUSLOOMADE KAITSE: KM 18
NÕUE 37: 1. Põllumajanduslikel eesmärkidel peetava või aretatava looma pidaja peab loomale
võimaldama vastavalt looma liigile ja eale kohases koguses sööta ja joogivett.
Põllumajandusloom peab iga päev saama eale kohases koguses ja füüsilisi tarbeid rahuldavat sööta
ja pääsema takistamatult sööma. Loomadel peab olema vaba juurdepääs puhtale joogiveele. Söötmise
ja jootmise vahendid peavad olema paigutatud selliselt, et sööda ja vee saastumise oht oleks
võimalikult väike.
Loomakaitseseadus (LKS) § 3 lg 2 p 1; PM määrus 90 § 16 lg 1,2,3,5; nr 80 § 16 lg 1,2,3, §17 lg 2, 4;
nr 91 § 12 lg 1,2, 3, 4; nr 78 § 9 lg 1, §10 lg 1, 2, 4; nr nr 59 § 8 ja nr 84 § 8; nr nr 88 § 13.
1

2

Mõju
nõude
Mõju
eesmärgile
eesmärgile
praktiliselt
vähene
puudub

3

4

nõude
Mõju
nõude Mõju nõude eesmärgile on väga
on
eesmärgile on oluline suur

TÕSIDUS

Loomad on ilmselgelt janus
Loomad on ilmselgelt ja/või näljas.
janus ja/või näljas.
Loomadel
on Karjas on kõhnunud või Loomadel esineb kurtumuse ja
lahjumuse tunnuseid.
nõrgalt
nälginud loomi.
Üksikud loomad
väljendunud janu Loomad on kõhnunud
on
veidi
on
kõhnunud
kas
nälja kas
söödakohtade Loomad
kõhnunud, kuid ja/või
söödakohtade puuduse või eale
puuduse
või
eale
nälja tunnustega tunnused.
füsioloogilisi
vajadusi
loomi karjas ei Karjas on kõhnunud
loomi. Rikkumine
esine.
hõlmab kuni
5%
loomadest.

füsioloogilisi vajadusi
mitterahuldava sööda mitterahuldava sööda tõttu. Karjas
on nälginud
või dehüdreerunud
tõttu.
Rikkumine
loomi.
hõlmab 6 – 25 %
loomadest.
Rikkumine hõlmab üle 25%
loomadest.

Ei oma mõju Mõjutab vähe kogu Mõjutab oluliselt kogu
kogu tegevusele tegevust
tegevust
ULATUS

Rikkumine on Rikkumine
toimunud ühes toimunud
karjas.
karjas.

PÜSIVUS

Koheselt
eemaldatav
mõju

Nõude

Mõju väljub ettevõttest

on
Rikkumine on toiminud Rikkumine on toimunud rohkem
kahes
kolmes karjas.
kui kolmes karjas.

Kergesti
eemaldatav mõju

Raskesti
mõju

eemaldatav

Püsiv mõju

Nõude rikkumine on Rikkumine on korduv. Rikkumine on pidev ja käitleja ei
ühekordne.
Loomadel
taha nõuet täita. Püsiv nälg on
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rikkumine
on Nõude täitmine on tervisekahjustused,
tekitanud
pöördumatuid
olnud
ajutise kergesti
taastumine võtab aega tervisekahjustusi (vet arsti hinnang).
iseloomuga,
organiseeritav.
üle 0,5 aasta.
puudus
likvideeriti
viivitamata.

NÕUE 38: 2. Põllumajanduslikel eesmärkidel peetava või aretatava looma pidaja peab loomale
võimaldama vastavalt looma liigile ja eale sobiva mikrokliima ja ruumi või ehitise, mis rahuldab
liigile iseloomulikku liikumisvajadust ja muu looma terviseks ja heaoluks vajaliku.
2.1 Põllumajanduslooma pidamise ruumis või ehitises peab olema piisavalt ruumi, et loomal oleks
võimalik takistamatult süüa, juua, maha heita, lamada ja üles tõusta ning jäsemeid välja sirutada.
Loomapidamisel on keelatud kasutada vahendeid ja seadmeid, mis võivad looma vigastada.
Loomapidamise ruum või ehitis peavad olema sellisest materjalist, mida on kerge puhastada ja
desinfitseerida ning mis ei ole kahjulik looma tervisele.
LKS § 3 lg 2 p 3 ja lg 3; PM määrus nr 90 § 3 lg 1 ja 3; nr 91 §3 lg 1 ja § 7 lg 1; nr 80 § 10 lg 1 ja §11
lg 1;nr 59 § 3 lg 3 p1;nr 84 § 5 lg 1; nr 88 § 5 lg 1; nr 78 § 5 lg 1,2.
1

2

3

4

Mõju nõude
eesmärgile
Mõju nõude eesmärgile on Mõju nõude eesmärgile on Mõju nõude eesmärgile
praktiliselt
vähene
oluline
on väga suur
puudub
TÕSIDUS

Üksikud
loomad
ei
mahu korraga
puhkealale.

Rikkumine esineb kuni15%,
loomad ei mahu korraga
sööma või puhkealale.
1-2 looma on kasutatava
seadme rikke tõttu vigastatud.

Rikkumine esineb 16 – 25% ,
loomad ei mahu korraga
sööma või puhkealale. 3-5
looma on kasutatava seadme
rikke tõttu vigastatud.

Ei oma mõju
Mõjutab
kogu
Mõjutab vähe kogu tegevust
tegevust
tegevusele
ULATUS

Rikkumine
Rikkumine on
on toimunud
kahes karjas.
ühes karjas.

PÜSIVU
S

Koheselt
eemaldatav
mõju

oluliselt

toimunud Rikkumine
on
kolmes karjas.

Kergesti eemaldatav mõju

kogu

toiminud

Raskesti eemaldatav mõju
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Üle 25% loomadest ei
mahu korraga sööma ega
puhkealale.
Üle
5
looma
on
kasutatava seadme rikke
tõttu vigastatud.

Mõju väljub ettevõttest

Rikkumine on toimunud
rohkem
kui
kolmes
karjas.

Püsiv mõju

Lisa 2
Rikkumine
koheselt
kõrvaldatav.

Rikkumine on ühekordne

Rikkumine on korduv

Rikkumine on pidev ja
käitleja ei taha nõuet täita

2.2 Põllumajanduslooma pidamise ruumi või ehitise õhuvahetus peab tagama, et ruumi suhteline
õhuniiskus, temperatuur, tolmu- ja gaasisisaldus püsivad tasemel, mis ei kahjusta looma tervist.
Põllumajanduslooma ei tohi pidada alaliselt pimedas. Looma pidamise ruum või ehitis peab olema
piisavalt valgustatud kas loomuliku valguse või kunstliku valgustusega. Sigadel peab kunstliku
valgustuse tugevus olema minimaalselt 40 lx. Võimalus peab olema kasutada ööpäev läbi
lisavalgusallikat, et vajaduse korral kontrollida looma heaolu ja tervist. Sigade pidamise ruumis või
ehitises ei tohi tekitada äkilist müra ja tuleb vältida pidevat mürataset , mis ületab 85 dBA.
LKS § 3 lg 2 p 3; PM määrus 90 § 7 lg 3; nr 91 § 6 lg 3; nr 78 § 6; nr 80 § 10 lg 5, § 13 lg 2; nr 84 §
6; nr 59 § 3 lg 6 ja § 4 lg 3 ja 4; nr 88 § 7 lg 1,3) .
1

2

3

4

Mõju
nõude Mõju
nõude
Mõju nõude eesmärgile
Mõju nõude eesmärgile on väga
eesmärgile
on eesmärgile
on
praktiliselt puudub
suur
vähene
oluline
TÕSIDUS

Nõuet ei täideta
Nõuet ei täideta
Nõuet ei täideta kuni 5 %
26-50 % loomade Nõuet ei täideta üle 50 %
kuni
6-25
%
loomade puhul.
loomade puhul.
puhul.
loomade puhul.

Ei oma
tegevusele

mõju

ULATUS

Rikkumine on
ühes karjas.

kogu Mõjutab
vähe Mõjutab oluliselt
kogu tegevust
kogu tegevust

toimunud

PÜSIVUS

Koheselt eemaldatav mõju
Rikkumine
kõrvaldatav.

koheselt

Mõju väljub ettevõttest

Rikkumine
on Rikkumine
on
Rikkumine on toimunud rohkem
toimunud kahes toiminud kolmes
kui kolmes karjas.
karjas.
karjas.

Kergesti
Raskesti
Püsiv mõju
eemaldatav mõju eemaldatav mõju
Rikkumine
ühekordne

on Rikkumine
korduv

39

on

Rikkumise kestvust pole võimalik
kindlaks määrata ja käitleja ei
taha nõuet täita
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2.3 Väljas peetavaid loomi tuleb kaitsta looma tervist ähvardavate ohtude eest ja loomadele tagada
võimalus varjuda. Väliaedik ja karjamaa peavad olema looma tervisele ohutud, piirdeaed tuleb hoida
korras ja teravad esemed eemaldada. Loomale mittesobivate ilmastikutingimuste korral tuleb loomi
nende eest kaitsta või mitte lasta karjamaale.
LKS § 3 lg 2 p 4; PM määrus 80 § 15 lg 1 ja 2; nr 90 § 15 lg 1 ja 4; nr 91 § 7 lg 5, § 11 lg 3 ja 5; nr 59
§ 9; nr 78 § 21; nr 88 § 5 lg 5
1

2

Mõju
Mõju nõude eesmärgile
eesmärgile
praktiliselt puudub
vähene

3
nõude Mõju
nõude Mõju
on eesmärgile
on eesmärgile
oluline
suur

TÕSIDUS

Varjumisvõimalus
on olemas, kuid ei
täida täielikult
oma eesmärki,
varjualune pisut
lagunenud või
Piirdeaed veidi katki,
puudesalu liiga
karjamaal vähesel määral
hõre.
risu, aga loomadele ohutu

mõju

ULATUS

Rikkumine on
ühes karjas.

kogu Mõjutab vähe kogu Mõjutab oluliselt
tegevust
kogu tegevust

toimunud

Koheselt eemaldatav mõju
PÜSIVUS

Rikkumine
kõrvaldatav.

Rikkumine
toimunud
karjas.

on

nõude
väga

Varjumisvõimalus
on ebapiisav ei
puudub
võimalda
kõigil Loomadel
loomadel varjuda. varjumise võimalus.

Piirdeaed ei vasta
nõuetele, katkine,
karjamaal
vedelevad teravad
Piirdeaed
katki, esemed,
karjamaal vedeleb loomadele ohtlik.
looma
tervisele
ohtlikke esemeid

Ei oma
tegevusele

4

Piirdeaed ei vasta
nõuetele,
katkine,
karjamaal vedelevad
teravad esemed,
loomadele
ohtlik.
Loomad on ennast
vigastanud.

Mõju väljub
ettevõttest

on Rikkumine
on Rikkumine
on
kahes toiminud
kolmes toimunud rohkem kui
karjas.
kolmes karjas.

Kergesti eemaldatav Raskesti
mõju
eemaldatav mõju

Rikkumine
koheselt ühekordne ja

on

Rikkumine on
korduv ja raskesti

Püsiv mõju

Rikkumine on pidev ja

likvideeritav,
käitleja ei taha nõuet
tootjal puuduvad täita.
vahendid.

kergesti
likvideeritav.
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NÕUE 39: 3. Põllumajanduslooma tervist ja heaolu tuleb kontrollida nii sagedasti, kui seda on
vaja välditavate kannatuste ärahoidmiseks.
Sellise põllumajanduslooma tervist ja heaolu, kelle suhtes kohaldatakse intensiivset loomapidamist,
tuleb kontrollida vähemalt üks kord päevas. Siseruumis peetava vasika tervist ja heaolu kontrollitakse
vähemalt 2 korda päevas. Broilerite tervist ja heaolu kontrollitakse vähemalt 2 korda päevas.
Haigestunud või vigastatud loom peab saama asjakohast ravi. Vajaduse korral eraldatakse haige või
vigastatud loom teistest loomadest, paigutades ta eraldi ruumi, kus on kuiv allapanu.
LKS § 3 lg 2 p 2, lg 31, 32; PM määrus nr 78 § 4 lg 1; nr 80 § 5 lg 1; nr 90 § 2 lg 1; nr 91 § 2 lg 1; nr 59
7 § lg 1; nr 84 § 4 lg 1; nr 88 § lg 1
1

2

3

4

Mõju nõude
Mõju nõude eesmärgile
Mõju
nõude Mõju nõude eesmärgile on
eesmärgile
praktiliselt puudub
eesmärgile on oluline väga suur
on vähene

TÕSIDUS

Kõik loomad on terved,
kuid selgub, et paaril korral
ei
ole
teostatud
nõuetekohast
loomade
ülevaatust.

Ei oma
tegevusele

mõju

ULATUS

Rikkumine on
ühes karjas.

kogu

toimunud

Intensiivse
loomapidamise korral
ei kontrollita loomade
Karjas esineb
tervisliku seisukorda
1-2
haiget
regulaarselt.
looma, keda
loomapidaja
Karjas leidub kuni 5%
ei
ole
haigeid loomi, keda
ülevaatuse
loomapidaja ei ole
käigus
registreerinud
ja/või
märganud.
neid ei ole eraldatud
tervetest loomadest.
Mõjutab
Mõjutab
oluliselt
vähe
kogu
kogu tegevust
tegevust

Rikkumine on Rikkumine
toimunud
toiminud
kahes karjas. karjas.

Intensiivse
loomapidamise
korral ei kontrollita loomade
tervisliku seisukorda vastavalt
nõuetele. Karjas leidub üle 5%
haigeid loomi kes ei ole
saanud vajalikku veterinaarset
ravi ja/või keda ei ole
eraldatud omaette ruumi.
Mõne looma seisund on väga
halb.

Mõju väljub ettevõttest

on
Rikkumine on toimunud
kolmes
rohkem kui kolmes karjas.

PÜSIVUS

Kergesti
Raskesti eemaldatav
Koheselt eemaldatav mõju eemaldatav
Püsiv mõju
mõju
mõju
Rikkumine
lõpetatakse Rikkumine on Rikkumine on korduv
viivitamatult.
ühekordne
Rikkumine on pidev ja
loomapidaja ei taha nõuet täita
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NÕUE 40: 4. Intensiivses loomapidamises kasutatavaid tehnilisi seadmeid tuleb kontrollida
vähemalt üks kord päevas ning avastatud viga tuleb parandada võimalikult kiiresti. Kui viga ei
saa võimalikult kiiresti parandada, tuleb viivitamata rakendada looma tervist ja heaolu kaitsvaid
ajutisi meetmeid.
Põllumajanduslooma pidamisel sundventilatsiooniga ruumis tuleb tagada asjakohane varusüsteem,
et tagada piisav õhuvahetus looma tervise ja heaolu säilitamiseks süsteemirikke korral, ning riketest
märkuandev häiresüsteem.
LKS § 3 lg 33; nr78 § 2 lg 3; nr 90 § 4 lg 1,3,4 ja § 7 lg 4; nr 80 § 11 lg 2; nr 91 § 4 lg 1; § 6 lg 4; nr
59 § 4 lg 2 ; nr 84 § 7 lg 2; nr 88 §6 lg 3,4 ja § 7 lg 2 ..
1

2

3

Mõju
nõude Mõju
Mõju nõude eesmärgile
eesmärgile
on eesmärgile
praktiliselt puudub
vähene
oluline
TÕSIDUS

Kasutatava(te)
On esinenud seadme(te) seadme(te) rikke
rikkeid, loomade heaolu on
tekitanud
selle tagajärjel kannatanud kannatusi
kuni
ei ole.
15%
loomadest
ja/või vigastusi 12 loomal.
Ei oma
tegevusele

mõju

ULATUS

Rikkumine on
ühes karjas.

nõude Mõju
on eesmärgile
suur

Kasutatava(te)
seadme(te) rike on
tekitanud kannatusi
16-25% loomadest
ja/või vigastusi 3-4
loomal.

kogu Mõjutab
vähe Mõjutab oluliselt
kogu tegevust
kogu tegevust

toimunud

PÜSIVUS

Koheselt eemaldatav mõju
Rikkumine
viivitamatult.

4

Rikkumine
on Rikkumine
toimunud kahes toiminud
karjas.
karjas.

on Rikkumine
korduv
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nõude
väga

Kasutatava(te)
seadme(te) rike on
tekitanud kannatusi üle
25% loomadest ja/või
vigastusi rohkem kui 5
loomal.

Mõju väljub
ettevõttest

on Rikkumine
on
kolmes toimunud rohkem kui
kolmes karjas.

Kergesti
Raskesti
eemaldatav mõju eemaldatav mõju

lõpetatakse Rikkumine
ühekordne

on

Püsiv mõju
on
Rikkumine on pidev ja
loomapidaja ei taha
nõuet täita

Lisa 2
NÕUE 41: 5. Keelatud on loomale kannatusi põhjustav aretustegevus ja muu sarnaste
tagajärgedega tegu, mis ei ole tingitud looma ravimisest, muust veterinaarsest menetlusest ega
hädaolukorrast. Keelatud on operatsioonid ja muud veterinaarsed menetlused, mis muudavad
looma välimust ja mida ei tehta ravi eesmärgil. Keelatud on loomade kastreerimine pikaaegset
valu põhjustaval kudede nekroosi tekitaval viisil.
LKS § 4 lg 1, § 9 lg 1-2
1

2

3

4

Mõju
nõude Mõju
nõude Mõju
Mõju nõude eesmärgile
eesmärgile
on eesmärgile
on eesmärgile
praktiliselt puudub
vähene
oluline
suur

on

nõude
väga

TÕSIDUS

Rikkumine esineb
Rikkumine esineb kuni 5%
Rikkumine esineb 16-25%
Rikkumine esineb üle
loomadest.
6-15% loomadest. loomadest.
25% loomadest.

Ei oma
tegevusele

mõju

ULATUS

Rikkumine on
ühes karjas.

kogu Mõjutab
vähe Mõjutab oluliselt
kogu tegevust
kogu tegevust

toimunud

PÜSIVUS

Koheselt eemaldatav mõju

Mõju väljub
ettevõttest

Rikkumine
on Rikkumine
on Rikkumine
on
toimunud kahes toiminud kolmes toimunud rohkem kui
karjas.
karjas.
kolmes karjas.

Kergesti
Raskesti
Püsiv mõju
eemaldatav mõju eemaldatav mõju
Rikkumine
ühekordne

on Rikkumine
korduv

43

on

Rikkumine on pidev ja
käitleja ei taha nõuet
täita

