
 

 

Lisa 1 

Toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu  

seletuskirja juurde 

 

Määruste eelnõude kavandite loetelu: 

1) maaeluministri määrus „Jaekaubandusettevõttes loomse toidu käitlemise hügieeninõuded”; 

2) maaeluministri määrus „Ettevõtte ehituse, projektlahenduse ja seadmete hügieeninõuded 

toidu väikesemahulisel käitlemisel“; 

3) maaeluministri määrus „Põllumajandusministri 25. juuni 2014. a määruse nr 63 „Nende 

käitlemisvaldkondade ja toidugruppide täpsustatud loetelu, mille puhul peab käitleja esitama 

majandustegevusteate või mille puhul peab käitlejal olema tegevusluba“ muutmine“. 
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MÄÄRUS 

 

 

xx.xx.2020 nr ….. 

Jaekaubandusettevõttes loomse toidu käitlemise 

hügieeninõuded 

  

Määrus kehtestatakse toiduseaduse § 26 lõike 3 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

(EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid (ELT L 139, 

30.04. 2004, lk 55–205), artikli 1 lõike 5 punkti c alusel. 

 

§ 1. Üldsätted 

 

Määrusega kehtestatakse jaekaubandusettevõttes sellise loomse toidu käitlemise 

hügieeninõuded, mis on mõeldud kohaliku ulatusega tarnimiseks sama ettevõtja 

jaekaubandusettevõttesse või üksnes teise jaekaubandusega tegeleva ettevõtja ettevõttesse, mis 

asuvad Eestis kuni 300 kilomeetri kaugusel ettevõttest, millest loomset toitu tarnitakse. 

 

§ 2. Jaekaubandusettevõttes loomse toidu käitlemise hügieeninõuded  

 

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta (ELT 

L 139, 30.04.2004, lk 1–54) nõudeid kohaldatakse jaekaubandusettevõttes, kus käideldakse 

loomset toitu ja kus teise jaekaubandusettevõttesse tarnitava loomse toidu kogus on 

marginaalne ega ületa 2000 kilogrammi nädalas või 35 protsenti nädalas töödeldud loomse 

toidu üldkogusest. Teise jaekaubandusettevõttesse tarnitava ja nädalas töödeldud loomse toidu 

hulka ei arvata värsket liha, hakkliha, lihavalmistisi ja -tooteid.  

 

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta (ELT 

L 139, 30.04.2004, lk 1–54) nõudeid kohaldatakse jaekaubandusettevõttes, kus käideldakse 

loomset toitu ja kus teise jaekaubandusettevõttesse tarnitava värske liha, hakkliha, 

lihavalmististe ja -toodete kogus on marginaalne ega ületa kokku 1500 kilogrammi nädalas või  

30 protsenti nädalas töödeldud värske liha üldkogusest. 

 

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004 II lisa III peatükis nimetatud 

põhiliselt elamiseks kasutatavas käitlemiskohas, kus valmistatakse toitu turule viimiseks ja kus 

teise jaekaubandusettevõttesse tarnitava loomse toidu kogus on marginaalne ega ületa 100 
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kilogrammi nädalas ega 35 protsenti nädalas töödeldud loomse toidu üldkogusest, kohaldatakse 

nimetatud määruse nõudeid. 

 

§ 3. Rakendussätted 

 

(1) Põllumajandusministri 16. juuni 2006. a määrus nr 75 „Jaekaubandusettevõttes loomse 

toidu töötlemise ja selle turustamise hügieeninõuded“ tunnistatakse kehtetuks.  

 

(2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021. a. 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Arvo Aller 

Maaeluminister 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Tiina Saron 

Kantsler 
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MÄÄRUS 

 

 

xx.xx.2020 nr ….. 

Ettevõtte ehituse, projektlahenduse ja seadmete 

hügieeninõuded toidu väikesemahulisel käitlemisel 

  

Määrus kehtestatakse toiduseaduse § 26 lõike 3, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 

nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta (ETL L 139, 30.04.2004, lk 1–54) artikli 13 lõike 3 ning 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset 

päritolu toidu hügieeni erireeglid (ELT L 139, 30.04.2004, lk 55–205), artikli 10 lõike 3 alusel. 

 

 

§ 1. Üldsätted 

 

(1) Määrusega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004 II lisa 

ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa kohandatud ehituse, 

projektlahenduse ja seadmete hügieeninõuded. 

 

(2) Määrust kohaldatakse toiduseaduse § 26 lõikes 32 nimetatud mikroettevõtja ettevõtte 

(edaspidi mikroettevõte) ja sama seaduse § 26 lõikes 33 nimetatud loomade tapmisega tegeleva 

käitleja ettevõtte (edaspidi väiketapamaja) suhtes. 

 

(3) Toiduseaduse § 26 lõikes 33 nimetatud loomühiku suurus loomaliikide kaupa on järgmine: 

1) täiskasvanud veis 1 loomühik; 

2) veis, välja arvatud täiskasvanud veis, 0,50 loomühikut; 

3) hobuslane 1 loomühik; 

4) üle 100-kilogrammise eluskaaluga siga 0,20 loomühikut; 

5) alla 100-kilogrammise eluskaaluga siga  0,15 loomühikut; 

6) alla 15-kilogrammise eluskaaluga põrsas  0,05 loomühikut; 

7) üle 15-kilogrammise eluskaaluga põrsas 0,15 loomühikut; 

8) lammas 0,05 loomühikut; 

9) alla 15-kilogrammise eluskaaluga lambatall 0,05 loomühikut; 

10) kits 0,05 loomühikut;  

11) alla 15-kilogrammise eluskaaluga kitsetall 0,05 loomühikut; 

12) alla 100-kilogrammise eluskaaluga väikehirvlane 0,05 loomühikut; 

13) suuruluk, välja arvatud hirvlane, 0,20 loomühikut. 

 

(4) Mikroettevõttes ja väiketapamajas selle määruse nõuete kohaldamisel tagatakse toidu 

ohutus ning toidu ohutust tagavaid meetmeid kirjeldatakse enesekontrolliplaanis. 
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§ 2. Mikroettevõtte ehituse, projektlahenduse ja seadmete hügieeninõuded  

 

(1) Erinevate tehnoloogiliste protsesside etappe võib läbi viia ja erinevaid tooteid võib käidelda 

samas ruumis eri ajal või eri kohas. 

 

(2) Tootmisprotsessi ühe etapi võib vajaduse korral läbi viia väljaspool käitlemisruumi või 

välitingimustes. 

 

(3)Tehnoloogilisest protsessist tulenevalt võib mikroettevõttes kasutada puitpindasid. 

 

(4) Käitlemisruumi uksed võivad avaneda otse õue, kui need on tootmisprotsessi ajal suletud. 

 

(5) Tehnoloogilisest protsessist tulenevalt ei pea põrandapinnal olema äravoolutrappi, kui 

mikroettevõttes on tagatud põrandapinna puhastamine ja heitvee eemaldamine muul sobival 

viisil. 

 

(6) Üleriideid või kaitseriideid võib hoida selleks ettenähtud kohas käitlemisruumis, kui need 

on toidukäitlemisalast piisavalt eraldatud. 

 

(7) Ettevõttes ei pea olema tualettruumi, kui töötajal on võimalik kasutada ettevõtte läheduses 

paiknevat tualettruumi. 

 

(8) Käte ja toidu pesemiseks ei pea mikroettevõttes olema eraldi valamuid. 

 

(9) Ettevõttes ei pea olema eraldi ruumi: 

1) toidu ning pakendamis- ja pakkimismaterjali hoidmiseks; 

2) käitlemisvahendite ja taara pesemiseks; 

3) puhastus- ja desinfitseerimisvahendite hoidmiseks, kui need on selgelt tähistatud ja neid 

hoitakse toidust piisavalt eraldatuna ning võimaluse korral selleks ette nähtud kohas. 

 

 

§ 3. Väiketapamaja ehituse, projektlahenduse ja seadmete hügieeninõuded 

 

(1) Väiketapamajas võib kohaldada § 2 lõigetes 1, 4, 6, 7 ja 9 sätestatud nõudeid.  

 

(2) Väiketapamajas ei pea olema: 

1) ootetarandikku, kui on tagatud loomade heaolu; 

2) eraldi lukustatavat rajatist või tarandikku haigetele ja taudikahtlastele loomadele, kui 

tapamajja tuuakse vaid kliiniliselt terveid loomi; 

3) eraldi ruumi loomade magude ja soolte tühjendamiseks, kui seda on võimalik teha samas 

ruumis eri ajal; 

4) eraldi lukustatavat ruumi kinnipeetud liha jahutatuna ladustamiseks, kui tapamajja tuuakse 

vaid kliiniliselt terveid loomi; 

5) ruume elusloomade veovahendi puhastamiseks, pesemiseks ja desinfitseerimiseks, kui 

sellised kohad ei asu tapamajast liiga kaugel; 

6) eraldi ruumi lindude ja jäneseliste siseelundite eemaldamiseks ja rümpade korrastamiseks; 

7) eraldi ruumi lihalõikuseks, kui on tagatud, et lihalõikusel ei tõuse liha sisetemperatuur üle 

7 °C; 

8) eraldi rajatist ulukite nülgimata kerede vastuvõtmiseks ja ladustamiseks, kui on tagatud, et 

nimetatud tegevusi tehakse põllumajandusloomade käitlemisest eri ajal. 
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(3) Tööriistu võib steriliseerida väljaspool käitlemisruumi, kui tapmise ajal on tagatud piisav 

steriliseeritud tööriistade varu. 

 

(4) Tapajärgse kontrolli tegemiseks peab tapaliinil olema piisavalt ruumi, asjakohane varustus 

ja piisav valgustus. 

 

(5) Kui tapajärgset kontrolli lihale ei tehta vahetult pärast loomade tapmist tapaliinil, peab 

külmkambris olema selleks piisava valgustusega eraldi ala ning peab olema tagatud rümpade 

ja organite kokkukuuluvus. 

 

 

§ 4. Määruse jõustumine 

 

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021.a. 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Arvo Aller 

Maaeluminister 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Tiina Saron 

Kantsler 
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MÄÄRUS 

 

 

xx.xx.2020 nr ….. 

Põllumajandusministri 25. juuni 2014. a määruse nr 63 

„Nende käitlemisvaldkondade ja toidugruppide 

täpsustatud loetelu, mille puhul peab käitleja esitama 

majandustegevusteate või mille puhul peab käitlejal olema 

tegevusluba“ muutmine 

  

Määrus kehtestatakse toiduseaduse § 7 lõike 3 ja § 8 lõike 3 alusel. 

 

1. Põllumajandusministri 25. juuni 2014. a määruse nr 63 „Nende käitlemisvaldkondade ja 

toidugruppide täpsustatud loetelu, mille puhul peab käitleja esitama majandustegevusteate või 

mille puhul peab käitlejal olema tegevusluba” lisad 1 ja 2 kehtestatakse uues sõnastuses 

(lisatud).  

 

2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021. a. 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Arvo Aller 

Maaeluminister 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Tiina Saron 

Kantsler 

 

 

 

Lisa 1 Nende käitlemisvaldkondade ja toidugruppide täpsustatud loetelu, mille puhul peab 

käitleja esitama majandustegevusteate 

Lisa 2 Nende käitlemisvaldkondade ja toidugruppide täpsustatud loetelu, mille puhul peab 

käitlejal olema tegevusluba 

 

KAVAND 
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Jrk 

nr 
Käitlemisvaldkond Alamkäitlemisvaldkond Toidugrupp Alamtoidugrupp 

1 2 3 4 5 

1 Liha käitlemine 

Kütitud suuruluki käitlemine 

kogumiskeskuses 

Hirv 

Karu 

Metskits 

Metssiga 

Põder 

Muu 

– 

Kodulinnu liha väikeses koguses 

käitlemine loomakasvatushoones 

või -rajatises või loomade pidamiseks 

piiritletud alal (edaspidi farm) 

Broileriliha 

Haneliha 

Kalkuniliha 

Pardiliha 

Põldpüüliha 

Vutiliha 

Muu 

– 

Jäneselise liha väikeses koguses 

käitlemine farmis 

Küülikuliha 

Nutrialiha 

Muu 

– 

Kütitud uluki rümba ja rümba 

raietükkide väikeses koguses käitlemine  

Hirv 

Jahilind 

Jänes 

– 

Põllumajandusministri 25. juuni 2014 määrus nr 63 

„Nende käitlemisvaldkondade ja toidugruppide 

täpsustatud loetelu, mille puhul peab käitleja 

esitama majandustegevusteate või mille 

puhul peab käitlejal olema tegevusluba” 

Lisa 1 

(maaeluministri xx.xx.2019 määruse nr xx sõnastuses) 

 

Nende käitlemisvaldkondade ja toidugruppide täpsustatud loetelu, mille puhul peab käitleja esitama majandustegevusteate 
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Karu 

Kobras 

Metskits 

Metssiga 

Põder 

Muu 

2 
Kütitud ulukite 

esmatootmine 
– – – 

3 Kala käitlemine 
Kalandustoote esmatootmine ja sellega 

seotud tegevused kalalaeval 

Elusad kahepoolmelised molluskid 

Kala 

Krevetid 

Vähid 

Muu 

– 

4 Mee käitlemine 

Pakendamine pakendamiskeskuses 

Mesi 

Mesindussaadus 

Meepõhine toode 

 

Pakendamine (üksnes rohkem kui 15 

tarust pärineva enda toodetud mee 

pakendamine) 

Mesi – 

5 Toidu vedamine – 

Toatemperatuurist erinevat temperatuuri 

(edaspidi eritemperatuur) mittevajav 

toit 

Eritemperatuuri vajav toit 

Pakendamata granuleeritud või 

pulbriline toode 

Pakendamata vedel toode 

Muu 

– 

6 

Põhiliselt elamiseks 

kasutatavas 

käitlemiskohas toidu 

valmistamine, v.a 

loomse toidu 

– 

Alkohol 

Dessert,  magustoit 

Eritoit 

Hakkliha 

Hakklihast lihavalmistis 

– 
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tarnimine teisele 

käitlejale ning sama 

ettevõtja 

jaekaubandusettevõtte

sse 

 

  

  

Idandid 

Kalatoode 

Kaste 

Kate, täidis 

Valmistoit 

Kondiitritoode 

Konserveeritud toode 

Kuivtoit 

Lihatoode 

Lihavalmistis 

Lihtpagaritoode 

Maitseained, ürdid 

Maltoosa 

Meepõhine toode 

Mittealkohoolne jook 

Munatoode 

Pasta-, teraviljatoode 

Piimatoode 

Puu-, köögivilja-, marjatoode 

Salat 

Seenetoode 

Siirup 

Suši 

Suupisted 

Sojatoode 

Puljong 

Taigen 

Tee 

Toidulisand 

Valikpagaritoode 

Võileib, võileivatort 

Muu 
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7 

Põhiliselt elamiseks 

kasutatavas 

käitlemiskohas loomse 

toidu käitlemine, kui 

loomset toitu 

tarnitakse sama 

ettevõtja 

jaekaubandusettevõtte

sse või üksnes teisele 

jaekaubandusega 

tegelevale ettevõtjale 

ning tarnimine on 

marginaalne, kohaliku 

ulatusega ja piiratud 

 

Hakkliha 

Hakklihast lihavalmistis 

Kalatoode 

Lihatoode 

Lihavalmistis 

Meepõhine toode 

Munatoode 

Piimatoode 

 

8 
Mitteloomsete 

esmatoodete tootmine 

Turustamine hulgikaubandusettevõtjale 

Agarik 

Geneetiliselt muundatud esmatoode 

Köögivili 

Maitsetaimed, ürdid 

Marjad, seened 

Puumahl 

Puuvili 

Teravili 

Vetikad 

Muu (v.a idandatud seemned, idandid) 

– 

Turustamine töötlemisettevõtjale 

Agarik 

Geneetiliselt muundatud esmatoode 

Köögivili 

Maitsetaimed, ürdid 

Marjad, seened 

Puumahl 

Puuvili 

Teravili 

– 
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Vetikad 

Muu (v.a idandatud seemned, idandid) 

9 

Mitteloomse ning 

mitteloomse ja loomse 

toidu koos (edaspidi 

liittoit) käitlemine 

– 

Alkohoolne jook 

Allikavesi 

Analoogtoode 

Dessert 

Emulgeerimata kaste 

Emulgeeritud kaste 

Eritoit 

Hoidis 

Joogivesi 

Kakao, kakaotoode 

Kalamarja analoog 

Kissell 

Kohv 

Kondiitritoode 

Konserv 

Kuivaine 

Kuivtoit 

Lihtpagaritoode 

Lisaaine 

Maitseaine 

Makaronitoode, pastatoode 

Mineraalvesi 

Mittealkohoolne jook, v.a. mahlatoode 

Preserv 

Pulbriline toit 

Puljong 

Puu-, köögivilja-,  

marjakonserv, -moos, -džemm,  

-püree 
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Puu-, köögivilja-, marjamahlatoode (sh 

nektar) 

Puu-, köögivilja- ning marjatoode 

Puuvilja-, mahlajää 

Puu-, köögivili, marjad 

Pärm 

Salat 

Seemned, pähklid 

Seened, seenetoode 

Sinep 

Soja, sojatoode 

Taigen 

Tee 

Tehnoloogiline abiaine 

Teravili  

Teraviljatoode 

Toidujää 

Toidulisand 

Toidurasv 

Toiduõli 

Toiduäädikas 

Valikpagaritoode 

Valmistoit 

Veepõhine tarretis 

Muu 

10 Toidu pakendamine – Mitteloomne, liittoit 

 

Alkohoolne jook 

Analoogtoode 

Emulgeerimata kaste 

Emulgeeritud kaste 

Eritoit 

Idandatud seemned, idandid 
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Joogivesi 

Kakao, kakaotoode 

Kohv 

Kondiitritoode 

Kuivaine 

Kuivtoit 

Lihtpagaritoode 

Lisaaine 

Maitseained 

Makaronitoode, pastatoode 

Mittealkohoolne jook, v.a 

mahlatoode 

Moos, džemm, püree 

Pulbriline toit 

Puu-, köögivilja-, 

marjamahlatoode (sh nektar) 

Puuvili, köögivili, marjad 

Pärm 

Seemned, pähklid 

Seened, seenetoode 

Sinep 

Soja, sojatoode 

Taigen 

Tee 

Tehnoloogiline abiaine 

Teravili  

Teraviljatoode 

Toidujää 

Toidulisand 

Toidurasv 

Toiduõli 

Toiduäädikas 
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Valikpagaritoode 

Valmistoit 

Võiderasv 

Muu 

Mesi, mesindussaadus 

Meepõhine toode 

Mesi 

Mesindussaadus 

Muu 

11 Toidu külmutamine – Mitteloomne, liittoit 

Alkohoolne jook 

Analoogtoode 

Emulgeerimata kaste 

Emulgeeritud kaste 

Eritoit 

Idandatud seemned, idandid 

Joogivesi 

Kakao, kakaotoode 

Kondiitritoode 

Kuivtoit 

Lihtpagaritoode 

Lisaaine 

Maitseained 

Makaronitoode, pastatoode 

Mittealkohoolne jook, v.a 

mahlatoode 

Moos, džemm, püree 

Puu-, köögivilja-, 

marjamahlatoode (sh nektar) 

Puu-, köögivili, marjad 

Seened, seenetoode 

Soja, sojatoode 

Taigen 

Teraviljatoode 
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Toidulisand 

Toidurasv 

Toiduõli 

Valikpagaritoode 

Valmistoit 

Võiderasv 

Muu 

Mesi, mesindussaadus 

Meepõhine toode 

Mesi 

Mesindussaadus 

Muu 

12 

Toitlustamine, v.a 

toitlustamine 

koolieelses 

lasteasutuses, 

põhikoolis, 

gümnaasiumis, 

tervishoiu- ja 

hoolekandeasutuses, 

kinnipidamisasutuses 

ning Kaitseväe 

territooriumil 

Serveerimine 

Taaskuumutamine 

Valmistamine 

Valmistamine eesmärgiga turustada toit 

teisele käitlejale 

Muu 

 – 
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13 Ajutine toitlustamine 

Serveerimine 

Taaskuumutamine 

Valmistamine 

Muu 

– – 

14 

Toitlustamine 

teisaldatavas vahendis 

või kohas 

Serveerimine 

Taaskuumutamine 

Valmistamine 

Muu 

– – 

15 Jaekaubandus 

Mitteloomse ja liittoidu jaekaubandus – – 

Loomse toidu jaekaubandus eesmärgiga 

turustada toit otse tarbijale 
– – 

Loomse toidu käitlemine eesmärgiga 

tarnida toit teisele 

jaekaubandusettevõttele ning tegevus on 

marginaalne, kohaliku ulatusega ja 

piiratud 

– – 

Toidu e-kaubandus või postikaubandus 
Eritemperatuuri mittevajav toit 

Eritemperatuuri vajav toit 
 

Muu   
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16 Ajutine jaekaubandus 

Eritemperatuuri mittevajava toidu 

turustamine 

Eritemperatuuri vajava toidu 

turustamine 

Muu 

Jahutatud pakendamata toit 

Jahutatud pakendatud toit 

Kuumalt säilitatav toit 

Külmutatud toit 

– 

17 

Jaekaubandus 

teisaldatavas vahendis 

või kohas 

Eritemperatuuri mittevajava toidu 

turustamine 

Eritemperatuuri vajava toidu 

turustamine 

Muu 

Jahutatud pakendamata toit 

Jahutatud pakendatud toit 

Kuumalt säilitatav toit 

Külmutatud toit 

– 

18 Hulgikaubandus 

Muu kui enda valmistatud toidu 

ladustamine eesmärgiga turustada toit 

teisele käitlejale 

Eritemperatuuri mittevajav toit  

Alkohol 

Eritoit 

Kala, kalandustoode 

Liha, lihatoode 

Lisaaine, tehnoloogiline abiaine, 

ensüüm jm 

Loomne saadus 

Mesi, mesindussaadus, meepõhine 

toode 

Mittealkohoolne jook, v.a mahl 

Mitteloomne toit või liittoit 

Muna, munatoode 

Piim, piimatoode 

Puu-, köögivilja-, marja-, 

seenetoode  

Puu-, köögivili, marjad, seened 

Pähklid, seemned, rosinad 

Tera-, kaunvili  

Tera-, kaunviljatoode 

Toidulisand 

Toidurasv, -õli 

Muu 



 

 

19 

 

Eritemperatuuri vajav toit 

 

Alkohol 

Eritoit 

Kala, kalandustoode 

Liha, lihatoode 

Lisaaine, tehnoloogiline abiaine, 

ensüüm jm 

Loomne saadus 

Mesi, mesindussaadus, meepõhine 

toode 

Mittealkohoolne jook, v.a mahl 

Mitteloomne toit või liittoit 

Muna, munatoode 

Piim, piimatoode 

Puu-, köögivilja-, marja-, 

seenetoode  

Puu-, köögivili, marjad, seened 

Pähklid, seemned, rosinad 

Tera-, kaunvili  

Tera-, kaunviljatoode 

Toidulisand 

Toidurasv, -õli 

Muu 

Muu kui enda valmistatud toidu 

vahendamine eesmärgiga turustada toit 

teisele käitlejale, sh e-kaubandus või 

postikaubandus (v.a import, eksport) 

Eritemperatuuri mittevajav toit 

Alkohol 

Eritoit 

Kala, kalandustoode 

Liha, lihatoode 

Lisaaine, tehnoloogiline abiaine, 

ensüüm jm 

Loomne saadus 

Mesi, mesindussaadus, meepõhine 

toode 

Mittealkohoolne jook, v.a mahl 
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Mitteloomne või liittoit 

Muna, munatoode 

Piim, piimatoode 

Puu-, köögivilja-, marja-, 

seenetoode  

Puu-, köögivili, marjad, seened 

Pähklid, seemned, rosinad 

Tera-, kaunvili  

Tera-, kaunviljatoode 

Toidulisand 

Toidurasv, -õli 

Muu 

Eritemperatuuri vajav toit 

Alkohol 

Eritoit 

Kala, kalandustoode 

Liha, lihatoode 

Lisaaine, tehnoloogiline abiaine, 

ensüüm jm 

Loomne saadus 

Mesi, mesindussaadus, meepõhine 

toode 

Mittealkohoolne jook, v.a mahl 

Mitteloomne või liittoit 

Muna, munatoode 

Piim, piimatoode 

Puu-, köögivilja-, marja-, 

seenetoode  

Puu-, köögivili, marjad, seened 

Pähklid, seemned, rosinad 

Tera-, kaunvili  

Tera-, kaunviljatoode 

Toidulisand 
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Toidurasv, -õli 

Muu 

19 Eestisse toimetamine Import  

Kala, kalandustoode 

Liha, lihatoode 

Liittoit 

Mesi, mesindussaadus, meepõhine 

toode 

Mitteloomne toit 

Muna, munatoode 

Piim, piimatoode 

Muu 

– 

20 

Loomse toidu 

vastuvõtmine teisest 

Euroopa Liidu 

liikmesriigist 

– – – 
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Jrk 

nr 
Käitlemisvaldkond Alamkäitlemisvaldkond Toidugrupp Alamtoidugrupp 

1 2 3 4 5 

1 Liha käitlemine 

Farmis peetud uluki tapmine ja 

töötlemine farmis 

Emu 

Hirvlane 

Jaanalind 

Piison 

Sigalane 

Muu 

– 

Põllumajanduslooma tapmine ja 

töötlemine töötlemisettevõttes 

Hobune 

Kits 

Lammas 

Piison 

Siga 

Veis 

Muu 

– 

Kodulinnu tapmine ja töötlemine 

töötlemisettevõttes 

Broiler 

Kalkun 

Kana 

Põldpüü 

Põldvutt 

Muu 

– 

Põllumajandusministri 25. juuni 2014 määrus nr 63 

„Nende käitlemisvaldkondade ja toidugruppide 

täpsustatud loetelu, mille puhul peab käitleja 

esitama majandustegevusteate või mille 

puhul peab käitlejal olema tegevusluba” 

Lisa 2 

(maaeluministri xx.xx.2018 määruse nr xx sõnastuses) 

 

Nende käitlemisvaldkondade ja toidugruppide täpsustatud loetelu, mille puhul peab käitlejal olema tegevusluba 
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Jäneselise tapmine ja töötlemine 

töötlemisettevõttes 

Küülik 

Näriline 

Muu 

– 

Farmis peetud uluki tapmine ja 

töötlemine töötlemisettevõttes 

Emu 

Hirvlane 

Jaanalind 

Piison 

Sigalane 

Muu 

– 

Lihalõikus 

Farmiulukiliha 

Hobuseliha 

Jaanalinnuliha 

Kitseliha 

Kodulindude liha 

Kütitud uluki liha 

Küülikuliha 

Lambaliha 

Sealiha 

Veiseliha 

Muu 

– 

Lihavalmistise valmistamine 

Farmiulukiliha 

Hobuseliha 

Jaanalinnuliha 

Kitseliha 

Kodulindude liha 

Kütitud uluki liha 

Küülikuliha 

Lambaliha 

Lihamass 

Sealiha 

Veiseliha 

Muu 

– 
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Hakkliha valmistamine 

Farmiulukiliha 

Hobuseliha 

Jaanalinnuliha 

Kitseliha 

Kodulindude liha 

Kütitud uluki liha 

Küülikuliha 

Lambaliha 

Sealiha 

Veiseliha 

Muu 

– 

Lihamassi valmistamine 
Kodulindude liha, luud 

Sealiha, -luud 
– 

Lihatoote, v.a lihakonservi 

valmistamine 

Farmiulukiliha 

Hobuseliha 

Jaanalinnuliha 

Kitseliha 

Kodulindude liha 

Kütitud uluki liha 

Küülikuliha 

Lambaliha 

Lihamass 

Põldpüüliha 

Põldvutiliha 

Sealiha 

Veiseliha 

Muu 

– 

Lihakonservi valmistamine 

Farmiuluki liha 

Hobuseliha 

Jaanalinnuliha 

Kitseliha 

Kodulindude liha 

– 
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Kütitud uluki liha 

Küülikuliha 

Lambaliha 

Lihamass 

Põldpüü liha 

Põldvuti liha 

Sealiha 

Veiseliha 

Muu 

Uluki töötlemine töötlemisettevõttes 

Farmis peetud uluk 

Kütitud suuruluk 

Kütitud väikeuluk 

– 

Puhastatud seedeelundite käitlemine 

töötlemisettevõttes 

Kitsesooled 

Lambasooled 

Seamaod 

Seapõied 

Seasooled 

Veisemaod 

Muu 

– 

Sulatatud toidurasva valmistamine 

Sea toorrasv 

Veise toorrasv 

Muu 

– 

2 Piima käitlemine 

Piima kogumine kogumiskeskuses 

Kitse toorpiim  

Lehma toorpiim  

Ute toorpiim  

Muu 

– 

Piimatoote valmistamine 

töötlemisettevõttes 

Joogipiim 

Lõss 

Väikese rasvasisaldusega piim 

Toorpiim 

Täispiim 

Hapendatud piimatoode 

Imiku piimasegu, jätkupiimasegu 
– 
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Juust, juustutoode 

Jäätis 

Kaseiin, kaseinaadid 

Kaste 

Kohupiim, kohupiimatoode 

Kondenskonserv 

Piima-, kooredessert, puding 

Piimapulber, piimapulbrisegu 

Rõõsk koor 

Vadak 

Vadakujook 

Võiderasv 

Muu 

3 Kala käitlemine 

Rookimine töötlemisettevõttes – – 

Fileerimine töötlemisettevõttes – – 

Kalandustoote valmistamine 

töötlemisettevõttes 

Elusad kahepoolmelised molluskid 

Värske kalandustoode 

Kalamari 

Konserv 

Krabid 

Krevetid 

Töödeldud kalandustoode 

Preserv 

Surimitoode 

Mehaaniliselt eraldatud kalandustoode 

Muu 

– 

Töötlemine tehaslaeval 

Elusad kahepoolmelised molluskid 

Kala 

Krevetid 

Muu 

– 
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Töötlemine külmutuslaeval 

Elusad kahepoolmelised molluskid 

Kala 

Krevetid 

Muu 

– 

4 Munade käitlemine 

Pakendamine pakendamiskeskuses 

Jaanalinnumunad 

Kanamunad 

Pardimunad 

Vutimunad 

Muu 

– 

Munatoote valmistamine 

töötlemisettevõttes 

Munatoode 

Muu 
– 

5 Mee käitlemine 
Meepõhise toote valmistamine 

töötlemisettevõttes 
Meepõhine toode – 

6 
Mitteloomsete 

esmatoodete tootmine 

Turustamine hulgikaubandusettevõtjale Idandatud seemned, idandid – 

Turustamine töötlemisettevõtjale Idandatud seemned, idandid – 

7 Toitlustamine 

Toitlustamine koolieelses lasteasutuses, 

põhikoolis, gümnaasiumis, tervishoiu- 

ja hoolekandeasutuses, 

kinnipidamisasutuses ning Kaitseväe 

territooriumil 

– – 

8 Jaekaubandus 

Loomse toidu käitlemine, eesmärgiga 

tarnida toit teisele 

jaekaubandusettevõttele ning tegevus ei 

ole marginaalne, kohaliku ulatusega ja 

piiratud 

– – 

Loomse toidu käitlemine, eesmärgiga 

tarnida toit teisele ettevõtjale, kes ei ole 

jaekaubandusettevõtja 

– – 

9 
Mitteloomse ja 

liittoidu käitlemine 
– 

Idandatud seemned, idandid 

 
– 
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10 Toidu pakendamine – 

Liha, lihatoode 

Hakkliha 

Hobuseliha 

Kitseliha 

Kodulindude liha 

Lambaliha 

Lihatoode 

Lihavalmistis 

Sealiha 

Ulukiliha 

Veiseliha 

Muu 

Kala, kalandustoode 

Kalandustoode 

Krevetid 

Värske kala 

Muu 

Munatoode – 

Piim, piimatoode 

Imiku piimasegu, jätkupiimasegu 

Kaseiin, kaseinaadid 

Piim  

Piimapulber 

Piimapõhine toode 

Vadak, vadakutoode 

Või  

Muu 

Loomne saadus 

Sooled 

Želatiin 

Muu 

Muu – 
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11 Toidu külmutamine – 

Liha, lihatoode  

Hakkliha 

Hobuseliha 

Kitseliha 

Kodulindude liha 

Lambaliha 

Lihatoode 

Lihavalmistis 

Sealiha 

Ulukiliha 

Veiseliha 

Muu 

Kala, kalandustoode 

Kalandustoode 

Krevetid 

Värske kala 

Muu 

Munatoode – 

Piim, piimatoode 

Kaseiin, kaseinaadid 

Piim  

Piimapõhine toode 

Vadak, vadakutoode 

Või  

Muu 

Muu – 

12 

Väljaspool Euroopa 

Liidu territoriaalvett 

rahvusvahelisi vedusid 

teostava laeva 

varustamine Euroopa 

Liidu õigusaktides 

sätestatud nõuetele 

– – – 



 

 

30 

 

mittevastava loomse 

toiduga  

13 

Mittenõuetekohase 

loomse toidu 

ladustamine 

Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud 

nõuetele mittevastava ning transiidiks 

mõeldud loomse toidu ladustamine 

tollilaos või vabatsoonis 

– – 

14 

Põhiliselt elamiseks 

kasutatavas 

käitlemiskohas loomse 

toidu käitlemine 

eesmärgiga tarnida 

toit teisele 

jaekaubandusettevõtte

le ning tegevus ei ole 

marginaalne, kohaliku 

ulatusega ja piiratud 

või tarnimine teisele 

käitlejale, kes ei ole 

jaekaubandusettevõtja 

(sh tarbijale turustav 

hulgikaubandusettevõt

ja) 

– 

Hakkliha 

Hakklihast lihavalmistis 

Kalatoode 

Lihatoode 

Lihavalmistis 

Meepõhine toode 

Munatoode 

Piimatoode 

– 

 


