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1. Veterinaartegevuse valdkonnad 
 

Veterinaarse tegevuse võib jaotada järgmistesse valdkondadesse: 

1. Veterinaarmeditsiiniline tegevus – loomade ravimine, haiguste ennetamine, ilu ja tarbe 

lõikused jms. 

Tegeleb: Erapraksis 

  Riiklik loomatervishoiu süsteem 

2. Veterinaarjärelevalve –  loomade nakkushaiguste tõrje, loomade heaolu järelevalve, toidu 

ohutuse järelevalve 

Riigi veterinaarteenistus 

 Loomatervishoid 

  Ennetustöö 

  Taudide likvideerimine 

  Laudahügieeni järelevalve 

 Loomakaitse 

  Põllumajandusloomade pidamine, transport ja tapmine 

  Seltsiloomade pidamine ja kohtlemine 

 Toidu käitlemise järelevalve  

(veterinaarne rahva tervishoid- veterinary public health) 

  Tapaeelne ja tapajärgne veterinaarkontroll 

  Tootmishügieeni järelevalve 

  Toodangu ohutuse kontroll 

   Kauplemise järelevalve (hulgi ja jaekaubandus, toitlustus) 
 Piirikontroll 

  Loomade impordi järelevalve 

  Loomse toidu impordi järelevalve 

  Loomasööda impordi järelevalve 

Tegelevad: Veterinaarinspektorid 

  Volitatud eraloomaarstid 

 

3. Veterinaarne nõuandetegevus 

Põllumajandusloomade tervishoid – loomade pidamisetehnoloogiad,  

 2



lauda hügieen 

bioloogilise turvalisuse tagamine (nakkushaiguste ennetamine) 

    söötmine; aretus 

Tegelevad:  eraloomaarstid 

 Nõustamisettevõtted ja organisatsioonid; teadus-arendusasutused (s.h. 

veterinaarõppeasutused) 

 

4. Loomade haiguste laboratoorne diagnostika ja toiduainete ohutuse laboratoorne 

kontroll 

Riigi- ja eralaboratooriumid 

Taedus-arendusasutused 

5. Veterinaariaalane teaduslik uurimistöö ja arendustegevus 

Ülikoolid 

Uurimisinstituudid 

Nõustamisettevõtted 

Ravimitootjad 

6. Laboriloomade meditsiin ja pidamine 

Ülikoolid  

Uurimisinstituudid 

 
 

1.1 Uued suundumused veterinaarmeditsiinis 
 

1. Kliiniline veterinaarmeditsiin 

Põllumajandusloomadega tegelevad loomaarstid, kellelt loomaomanik on 

traditsiooniliselt oodanud abi eelkõige loomade haigestumisel, on tänapäeva arenenud 

põllumajandusega maades orienteeritud rohkem haiguste ennetamisele. Loomaarstist on saanud 

loomaomaniku nõustaja loomatervishoiu küsimustes. Raskuspunkt loomade haigustelt on 

ülekandunud looma tervisele. Täna räägitakse pigem loomakarja tervishoiu korraldusest kui 

haiguste tõrjest. 

Loomade tervis on otseses seoses looma toodanguvõimega, seetõttu vaadatakse 

põllumajandusloomade haigestumist alati koos selle mõjuga toodangule. Toodangu vähenemine 

on esimene indikaator karja tervise probleemidest. millega loomaomanik loomaarsti poole 

pöördub.  
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Seega on tähelepanu üksiku looma ravimiselt nihkunud karjatasandile – karjatervisele. 

Tänapäeva arenenud maades on ohtlike loomataudide levik üliharv nähus. Seetõttu omavad 

suuremat tähtsust kergema kuluga, kuid seevastu paljudest erinevatest keskkonna ja 

mikroobsetest teguritest tingitud haiguslikud seisundid, mis sageli avalduvadki loomade 

toodanguvõime vähenemisega. 

Nimetatud tendentsid seab uued nõudmised ka produktiivloomadega tegelevate 

loomaarstide ettevalmistusele, teadmistele ja oskustele. Hea kliinilise ettevalmistuse kõrval peab 

loomaarst omama häid teadmisi epidemioloogiast ja populatsioonimeditsiinist, st. oskust 

selgitada välja haiguse determinandid (põhjuslikud tegurid), määrata kindlaks indikaatorid, mille 

abil on võimalik seisundi levikut populatsioonis hinnata ja jälgida ning määratleda meetmed 

selle esinemissageduse vähendamiseks. See omakorda nõuab põhjalikke teadmisi loomade 

pidamise tehnoloogiatest ja söötmisest, kuna need on tegurid, millest sõltub suurel määral 

loomade tervis. Ka ootab tänane loomaomanik loomaarstilt oskust hinnata rakendatavate ravi ja 

ennetusabinõude majanduslikku tasuvust, kuna põllumajandus, sh. loomakasvatus on muutumas 

üha rohkem elustiilist tegelikuks majandustegevuseks. 

 Lisaks eeltoodule on arenenud maade loomaarstide seas valitsev tendents 

spetsialiseeruda kindlatele loomaliikidele ka produktiivloomade osas. 

 Põllumajandusloomade haiguste ennetamise ja ravi praktikat mõjutab tänapäeval 

otsustavalt lõpptoodangu ohutuse küsimus. Sellest tulenevalt on seatud hulk piiranguid ravimite 

kasutamisel produktiivloomadel, et tagada seda, et ohtlikud ravimijäägid ei kanduks toiduga 

inimorganismi. Oma tegevuses peab produktiivloomadega tegelev loomaarst alati arvestama 

inimese tervist mõjutavate teguritega, mis võivad leiduda loomses saaduses. Sellest tulenevalt 

räägitakse täna - saaduste kogumiseelsest toiduohutusest (pre harvest food safety) pidades 

sellega silmas loomade pidamise, söötmise ja tervishoiu sellist praktikat, mis tagaks ohutu 

toidutoorme tootmise. Seega vajab tänane loomaarst häid teadmisi kogu toidu tootmise ahelast – 

laudast lauani. 

 Lemmiklooma meditsiini vallas on lisaks esimeses loengus nimetatud 

spetsialiseerumise tendentsidele oluline märkida, et nõudlus lemmiklooma arstide järele on 

jätkuvalt suurenev. Seda eriti arenevate majandustega riikides, kus rahva elujärg on paranemas 

ning inimeste valmisolek teha kulutusi oma lemmikloomade raviks suureneb iga aastaga. Sellega 

koos suureneb ka ressurss, mida on võimalik kasutada uute ravi ja diagnoosimismeetodite 

arendamiseks ja kasutuselevõtuks. See on viinud selleni, et loomadel kasutatav diagnostiline ja 

raviaparatuur läheneb oma tasemelt ja võimekuselt humaanmeditsiinis kasutatavale. 
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 Tänapäevases (lemmikloomade) kliinilises meditsiinis suureneb üha enam biomeditsiini 

osatähtsus. Suureneb molekulaarsete meetodite kasutusele võtmine loomade haiguste 

diagnoosimiseks, samuti biotehnoloogia rakendamine loomade ravimite ja vaktsiinide 

väljatöötamisel. See eeldab, et teatud hulk loomaarsti ettevalmistusega inimesi peaks 

spetsialiseeruma biomeditsiini suunale. Paraku on kogu arenenud maailmas probleemiks arsti 

haridusega inimeste nappus antud valdkonnas. Nii on bioloogia taustaga inimesed haaranud 

selles vallas juhtiva positsiooni. Paraku ei suuda meditsiinihariduseta inimene sageli tajuda 

probleemi kogu terviklikkuses– molekulist patsiendi seisundini. 

 Üks oluline suundumus on ravimeetodite valikul lähtuda üha rohkem nende efektiivsuse 

teaduslikust tõendatusest. Kui läbi aegade on meditsiinis lähtutud sageli ravimeetodite 

juurutamisel empiirilistest (kogemuslikest) kaalutlustest, siis tänapäeval on normiks, et 

kasutatava ravimeetodi efektiivsus peab olema teaduslikult tõestatud (tõendatusel põhinev 

meditsiin – evidence based medicine), või vähemalt peab olema tõestatud, et see ei tekita 

patsiendile kahju (riski ja kasu suhe on piisavalt kasu kasuks). See aga eeldab iga arsti oskust 

kriitiliselt hinnata meditsiinialast informatsiooni, mida ta leiab eriala kirjandusest – 

käsiraamatutest ja ajakirjadest. See omakorda eeldab, et arstil on teadmised teaduslike 

meditsiiniuuringute läbiviimise põhimõtetest ning oskus nende tulemusi õigesti  interpreteerida. 

 

2. Veterinaarne rahvatervishoid ja veterinaarjärelevalve 

Veterinaarjärelevalvega tegelevad riigiasutused jätkavad tegevust loomataudide 

ennetamise ja tõrje, loomade heaolu ja toiduohutuse tagamise valdkonnas. 

Euroopa Liidus on valitsevaks suundumuseks ühendada traditsiooniliste veterinaarse 

rahvatervishoiu valdkondadega tegelevaid riigiasutusi ühtsetesse struktuuridesse. See tähendab, 

et loomaarstid, kes on traditsiooniliselt harjunud isepäi tegutsema, peavad õppima tegema 

koostööd teiste elualade inimestega. Teisalt on see mõneti kahandanud veterinaaria positsioone 

ühiskonnas. 

Veterinaarse rahvatervishoiuga seonduvas järelevalves on süvenemas riskianalüüsil 

põhinev tegevuse planeerimine. Ka see ei ole muud midagi, kui teadusliku metodoloogia 

juurutamine otsuste tegemisse. Kõige selle eesmärk on vähendada inimfaktorist tulenevaid 

möödalaskmisi ja voluntarismi järelevalve tegevuses. Rahvusvahelistes suhetes ja 

kaubavahetuses on riskianalüüsil põhinev otsustusmehhanism leidnud rakendamist juba mõnda 

aega WTO raames. Nüüd rakendatakse seda üha enam ka muus järelevalvetegevuses. 
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Riskianalüüs põhineb aga suuresti epidemioloogia meetoditel, mistõttu tänane 

veterinaarjärelevalve asutuses töötav loomaarst vajab häid teadmisi epidemioloogiast.     

 Uutest suundumustest veterinaarse rahvatervishoiu vallas tuleks mainida suurenenud 

tähelepanu keskkonna tervisele (enviromental health). Mitmetes maades on keskkonna tervis, 

mille all peetakse silmas keskkonna kaitsmist toksiinide eest, mis omavad otsest või kaudset 

mõju ökosüsteemidele, sh. inimese tervisele, tõusnud veterinaarse rahvatervishoiuga tegelevate 

asutust huviorbiiti, kuna see on otseselt seotud toidu ja vee ohutusega ning loomade (eriti 

metsloomade) tervisega. Samas saavad loomaarstid panustada oma spetsiifiliste teadmistega ka 

teistes valdkondades, nagu näiteks loodusliku mitmekesisuse tagamine. 
 

V. R. Beasly  veterinaar-, metsloomade-, ja ökoloogilise toksikoloogia professor 

(College of Vetrinary Medicine Illinoisi Ülikool USA) kirjutab Läänemere riikide esimese 

keskkonna tervise õpitoa: “Envirovet Baltic”, toimetistes: “ Ühiskond vajab eksperte kelles on 

ühendatud teadmised geneetikast, füsioloogiast, immunoloogiast, organismide haiguslikest 

seisunditest, toksikoloogiast, diagnostilisest meditsiinist, epidemioloogiast, rahva tervishoiust ja 

aruka sekkumise meetoditest.“ 

 

2.  Veterinaarteenistuse arenemislugu 
 

Eelajalugu 

Loomade ravitsemisega on inimene ilmselt tegelenud sellest ajast peale kui loomad 

kodustati. Esimesed kirjalikud loomade ravitsemise juhised pärinevad neljandast aastatuhandest 

enne Kristust vanast Egiptusest (Kahuni papüürus) ja Mesopotaamiast. Sel perioodil tegelesid 

sellega preestrid ja teadjamehed, kes ravitsesid ka inimesi. Leidub siiski ka märke juba teatavast 

spetsialiseerumisest. Mesopotaamia Hamurapi koodeksis (VIII saj. e. K.) kõneldakse juba 

konkreetselt loomade ravitsejast kui ametimehest, kellele tuleb tema töö eest tasu maksta ja kes 

omakorda pidi loomaomanikule hüvitist maksma, kui loom vaatamata tema ravile suri. 

 

Hobuse-meditsiini periood 

Euroopas kujunes loomaarsti elukutse välja esimeseks sajandiks pärast Kristust. Eeldused 

selleks lõid eelkõige tolleaegsed sõjanduslikud vajadused. Kuna hobune kujunes oluliseks 

sõjalise jõu komponendiks, siis vajas tollane armee ametimeest, kes hoolitseks selle olulise jõu 

tõhusa toimimise eest. Esimesel sajandil pärast Kristust on Bütsantsi armee teenistuses 
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hippiatros’ed, keda võib lugeda esimesteks spetsialiseerunud loomaarstideks Euroopa 

kultuuriruumis.  

Hobuse-meditsiini eelisareng kestis Euroopas kuni 18. sajandi keskpaigani. Koos 

karjakasvatuse arenguga suurenes huvi ka veiste, lammaste ja sigade haiguste suhtes. 18. sajandil 

laastas Euroopat veisekatk. Vajadus selle vastu tõhusalt võidelda sai suuresti ajendiks, miks 

alustati loomaarstide koolitamist spetsiaalsetes õppeasutustes. 1762 avati esimene veterinaarkool 

Prantsusmaal, Lyonis, misjärel alustati loomaarstide koolitust peagi ka paljudes teistes Euroopa 

riikides. 

 

Põllumajandusloomade meditsiini areng ja riiklike veterinaarteenistuste loomine 

Karjakasvatuse tähtsuse suurenemine riikide majanduses tekitas vajaduse riiklikult 

koordineerida loomataudide vastast võitlust. 1865. aasta veisekatku puhang Inglismaal sai 

ajendiks Briti riigi veterinaarteenistuse loomisele. Sellele järgnes riiklike veterinaarteenistuste 

loomine teistes Euroopa riikides. 19.sajandi lõpul tugevnes Euroopa riikides ka seadusandlik 

baas loomataudide tõrje tagamiseks. Riiklik veterinaarteenistus kujutas endast sel perioodil 

veterinaar-sanitaar politseid.  

 Loomataudide tõrje meetmete rakendamise kõrval sai riikliku veterinaar-sanitaarse politsei 

oluliseks ülesandeks peagi ka toidu ohutuse tagamine. Seda eelkõige liha inspekteerimise läbi 

tapamajades ja turgudel. Liha inspekteerimine veterinaararsti  poolt käivitus esmalt Saksamaal. 

Selle ajendiks oli trihhinelloosi epideemia, mis puhkes 1860ndatel aastatel. 1868. aastal muudeti 

veterinaarne liha inspektsioon Preisimaal kohustuslikuks. 20. sajandi alguseks oli loomade 

süsteemne tapajärgne veterinaarkontroll rakendatud kõikjal Euroopas. 

 

Arengud XX sajandil 

20. sajandi teisel poolel suureneb toidukontrolli osatähtsus riiklike veterinaarteenistuste 

tegevuses. Toidu järelevalves saab valitsevaks “laudast-lauani” kontseptsioon ning kasutusele 

võetakse termin veterinaarne rahva tervishoid (veterinary public health). 

20. sajandi teisel poolel suureneb arenenud Euroopa riikides ühiskonna huvi ja mure 

põllumajandusloomade pidamistingimuste suhtes. Seadusandjad kehtestavad reeglid loomade 

pidamiseks viisil, mis tagab nende heaolu. Riiklike veterinaarteenistuste funktsiooniks saab 

nende reeglite täitmise järelevalve. 

20. sajandil areneb jõudsalt riiklike veterinaarteenistuste rahvusvaheline koostöö. Asutatakse 

Rahvusvaheline Epizootiate Büroo (OIE), mida nimetatakse ka Maailma Loomatervishoiu 
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Organisatsiooniks ja mis ühendab maailma riikide veterinaarteenistusi. OIE eesmärk on 

edendada riikide koostööd loomataudide tõrje vallas, kujundada riikliku järelevalve standardeid, 

levitada teavet tõhusatest tauditõrje meetoditest. Tagada kiire informatsiooni levitamine ohtlike 

taudide puhangutestmaailmas. 

Tänu riiklike veterinaarteenistuste koordineerivale tegevusele on Euroopas suudetud ohtlike 

loomataudidelevikut oluliselt piirata. Väga paljud taudid on likvideeritud. Ka toiduohutuse  

järelevalve osas on saavutatud väga palju. Võrreldamatu on toiduhügieeni alane situatsioon 20 

sajandi alguses ja praegu.  

 

XXI sajandi väljakutsed 

Ometigi on veterinaarjärelevalve süsteem käesoleval ajal Euroopa Liidus teatavas kriisis. 

Ühiskonna usaldus veterinaarjärelevalve süsteemi vastu on vähenenud. Põhjuseks on suured nn 

toidu-skandaalid alates 1980-ndate keskpaigast. Esmalt BSE kriis Suurbritannias, hiljem Mandri-

Euroopas ja sellele järgnenud dioksiini skandaal Belgias. Selle tulemusena on praegu Euroopas 

tendents toidujärelevalve organisatsiooni muutmisele ja restruktureerimisele. Restruktureerimise 

käigus on aga veterinaaria positsioonid mõnevõrra nõrgenenud ning liidri rolli uutes 

struktuurides kipuvad üle võtma teiste professioonide esindajad.  

Negatiivse tendentsina võib ühtlasi täheldada riikliku loomatauditõrje tähtsuse 

alahindamist riikide valitsuste poolt. Tänu suhteliselt heale loomataudide alasele situatsioonile 

Euroopas, suunatakse loomatudide tõrje vajaduseks üha vähem raha. See on sundinud riiklike 

veterinaarteenistusi vähendama oma koosseise ning seeläbi on nõrgenenud järelevalve. Üha 

rohkem vastutust loomataudide tõrje eest üritatakse üle kanda loomakasvataja õlule. See on 

õnnestunud erinevates riikides erineva tõhususega. Väga hästi on see õnnestunud Soomes ja 

teistes Põhjamaades, kus on tugevad loomapidajate organisatsioonid, mis on kehtestanud ranged 

loomatervishoiualase sisereeglid. Liberaalse kapitalismi tingimustes pole see nii edukas olnud 

(Ühendkuningriik, Iirimaa, Holland, Belgia) ja seal on ka loomaataudide alane olukord oluliselt 

halvem. 

 

3. Veterinaariaalane seadusandlus Eestis 
 

Õigusloome põhimõtted Eesti õigussüsteemis 

Eesti Vabariigis kehtib põhimõte, et seadus on ülimuslik – seega enamus küsimusi peab olema 

reguleeritud seadustega. 
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Põhiseaduse kohaselt antakse Vabariigi Valitsuse (VV) ja ministrite määrusi välja “seaduse 

alusel ja täitmiseks”. Seega on Eesti õigussüsteemi osadeks vaid üht liiki täidesaatva riigivõimu 

õigustloovad aktid – “seaduse piiridesse” jäävad määrused. St., et VV ja  ministri määrusega on 

võimalik rakendada vaid kehtivat seadust, konkretiseerida rakendatava seaduse norme. 

Määrusega ei saa reguleerida neid valdkondi, mida seadusega ei ole veel korraldatud. 

Ilma seadusest tuleneva volituseta on täitevvõimu organeil võimalik välja anda nn valdkonna 

siseseid määrusi s.o. määrusi reguleerimaks valitsusasutuse haldusala siseseid küsimusi. 

 

Seega peamiseks õigusliku reguleerimise vahendiks Eesti Vabariigis on seadus. Kõik olulisemad 

üldkohustuslikku iseloomu omavad õigusnormid peavad sisalduma seadustes. Määrustel on 

seaduse sätete suhtes vaid abistav (selgitav, täpsustav, konkretiseeriv, rakendav) funktsioon. 

 

Eesti õigussüsteemis ei ole vastuvõetavad raamseadused. Seadustele on iseloomulik kõrge 

regulatiivsusaste. Põhimõte on, et seadus peab iga reguleeritava valdkonna puhul andma alused 

valdkonna korraldamiseks ja VV või ministrit võidakse volitada kehtestama vastav kord. 

Eeltoodust tulenevalt on Eesti seadused väga mahukad st. ühes seaduses püütakse reguleerida 

võimalikult laia küsimuste ringi.  

 

Õigusaktide hierarhia EV-s

Vabariigi Valitsuse määrus

Valitsusasutuse direktori käskkiri
(ametid, inspektsioonid)

Ministri määrus

Seadus

Põhiseadus
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Õigusloome protsess 

Seaduste ja määruste eelnõud töötatakse välja ministeeriumides. Veterinaarsete seadusandlike 

aktide eelnõude ettevalmistamine toimub Pm ministeeriumi veterinaaria ja toidu osakonnas. 

Reeglina valmistab seaduste eelnõud ette töörühm, millesse kaasatakse eksperte ka väljast poolt 

osakonda ja ministeeriumit. Määruste eelnõude põhiteksti valmistab ette üks inimene.  

 

Eelnõu algtekstid saadetakse aruteluks laiali asjaga seotud asutustele ja eelnõu pannakse välja ka 

internetti avalikuks aruteluks. Kõigil asjast huvitatud isikutel on võimalik teha ettepanekuid 

eelnõu suhtes. 

Eelnõu läbib ka nn kooskõlastus ringi, mis tähendab, et eelnõu saab minna kinnitamisele, kui 

kõik ministeeriumid on andnud selleks kooskõlastuse. 

 

Veterinaariaga seonduvad seadused Eestis 

Veterinaartegevuse erinevaid valdkondi reguleerivad järgmised EV seadused. 

 

1) Veterinaarkorralduse seadus 

2) Loomatauditõrje seadus 

3) Toiduseadus 

4) Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi 

veterinaarjärelevalve seadus 

5) Loomakaitse seadus 

6) Ravimiseadus 

7) Aretusseadus 

8) Söödaseadus 

9) Mahepõllumajanduse seadus  

Loetletud seaduste alusel on väljaantud määruseid nii VV kui põllumajandus ministeeriumi 

poolt. Suur osa määrustest puudutab veterinaar järelevalve korraldust seadustest tulenevate 

nõuete täitmise üle. 

 

Veterinaariaalased määrused võib rühmitada järgmistesse gruppidesse 

 

1) Loomatuditõrje eeskirjad jm. looma tervishoiu küsimusi reguleerivad määrused  

2) Toiduhügieeni norme ja järelevalvet käsitlevad eeskirjad 

 10



3) Loomade pidamist ja heaolu käsitlevad määrused 

4) Loomsete jäätmete käitlemist reguleerivad määrused 

5) Ravimite kasutamist reguleerivad määrused  

6) Volitatud loomaarstide tegevust reguleerivad määrused 

7) Laboratooriumide tegevust reguleerivad määrused 

 

Veterinaar- ja Toiduameti kodulehel on antud loetelu ja viidad seadusandlikest aktidest, mis 

otseselt või kaudselt seonduvad veterinaarse tegevusega. 

Õigusaktid VTA www kodulehel

 

Veterinaarteenuse osutamine ja volitatud veterinaararstide tegevus 

Loomatervishoid 

Loomakaitse 

Toidukontroll 

Kvaliteedikontroll 

Mahepõllumajandus 

Veterinaarravimid 

Põllumajandusloomade aretus 

Söötade kontroll 

Riiklikud toetused 

Haldus- ja väärteomenetlus 

 

Veterinaar-järelevalve ametnike ja volitatud loomaarstide töö korraldamiseks ja detailsete 

tegevusjuhendite kehtestamiseks annab Veterinaar-ja Toiduameti peadirektor välja käskkirju.  

Käskkirjad ei ole otseses mõttes õigust loovateks aktideks. Need on eelkõige täitmiseks 

veterinaarinspektoreile ja ka volitatud arstidele, kuid seadusest tulenevatel juhtudel ka nn. 

kolmandatele isikutele. 
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4. Veterinaariaalane seadusandlus Euroopa Liidus 

4.1. Euroopa Liidu õigusaktide süsteem 

Euroopa Liit on maailmas unikaalne riikide ühendus. Ta ei ole tüüpiline rahvusvaheline 

organisatsioon. Oma olemuselt meenutab EL liitriiki (föderatsiooni), kuid tal puuduvad mitmed 

olulised liitriigile iseloomulikud tunnused. Sellist omapärast ühendust on nimetatud inglise 

keeles “supra-national”, mida Eesti keelde võiks tõlkida– “riikide ülene” (on kasutatud ka 

“üliriiklik “).  

EL-i lähendab liitriigile asjaolu, et tema tegevorganite poolt väljaantud õigusnormid on 

kohustuslikud liikmesriikidele, nende ametkondadele, avalikõigulikele ja eraõiguslikele 

juriidilistele isikutele ning kodanikele. 

Esmased õiguse allikad 

Esmase õiguse allikateks on kolm asutamislepingut nende juurde kuuluvate lisade ja 

protokollidega ning hilisemad  muudatused ja täiendused: 

Asutamisaktid on: 

1) 1951 Pariisis sõlmitud Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamisleping 

2) 1957 Roomas sõlmitud Euroopa Majandusühenduse asutamisleping 

3) 1957 Euroopa Aatomienergia Ühenduse asutamisleping 

4) Maastrichti Leping aastast 1992 (jõustumine 1993)–  Euroopa Liidu leping, milles on 

fikseeritud Euroopa Ühenduse eesmärgid ja organisatsiooni ning majandusõiguse põhisätted 

Neid täiendavateks aktideks on: 

1) Ühendamise leping aastast 1965 (jõustus 1967), millega liideti ühte kolme ühenduse 

institutsioonid  

2) Ühtse Euroopa Akt aastast 1986 

3) Liitumislepingud 1972, 1979, 1985, 1994  ja 2003 

4) Amsterdami leping aastast 1997 (jõustus 1999), millega täiendati ja nummerdati ümber EL-I 

asutamise lepingud. Sisaldab lepingute konsolideeritud versioone 

5) Nice’i leping aastast  2001, (jõustus 2003), millega liideti üheks Euroopa Ühenduse leping ja 

Euroopa Liidu leping. 
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Seega põhineb Euroopa Liidu seadusandlik võim asutamislepingutel. 

 

Õiguse teisesed allikad 

EL-i teisesed õiguse allikad on seadusandlikud aktid, mis on kehtestatud EL-I 

institutsioonide poolt – määrused (regulation), direktiivid (directive), otsused (decision), 

soovitused (recommendation) ja arvamused (resolution). 

 

1) Määrus (regulation) 

Määrusi võtavad vastu Euroopa Parlament koostöös Euroopa Liidu Nõukoguga, Nõukogu ja 

Komisjon.  

Määrust kohaldatakse kõikides LR-des ning ta on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav 

samaväärselt LR-I parlamendi poolt vastuvõetud õigusaktiga. Määruseid ei viida sisse 

rahvuslikku seadusandlusesse, vaid neid kohaldatakse sellisel kujul, kuidas nad on välja antud. 

Kuna määrused ei sätesta alati kõiki vajalikke reegleid, võivad vajalikuks osutuda täiendavad 

rahvuslikud aktid määruse rakendamiseks. Vahel on selline nõue juba määruses sätestatud, 

sellisel juhul on LR kohustatud vastavad aktid kehtestama. 

 

2) Direktiiv (directive) 

Direktiive annab välja Nõukogu ja Nõukogu volitusel ka Komisjon.  

Direktiivid ei ole vahetult kohaldatavad. Direktiivis on sätestatud soovitud tulemus ja selles osas 

on see liikmesriikidele kohustuslik. Direktiivi eesmärkide elluviimise vormi ja meetodite osas on 

valik jäetud riigi ametkondadele. Vastupidiselt määrusele peab direktiivi sisse viima rahvuslikku 

õigusesse.  

Direktiivi rakendamise vormi ja meetodi valivad liikmesriigid ise lähtudes sellest, milline 

õigusakt on direktiivi rakendamiseks rahvuslikus õigussüsteemis sobivaim. Direktiivi rakendav 

õigusakt ei pea kordama seda sõna-sõnalt. Direktiivid kehtestavad asjas enam tähtsust omavad 

nõuded ning jätavad detailsemad ettekirjutused rahvuslike organite kehtestada. 

 

3) Euroopa Komisjoni ja Nõukogu otsused (decisions) 

Otsused on üksikaktid ning nad on siduvad oma adressaadi suhtes. Adressaadiks võivad olla 

füüsilised ja juriidilised isikud, üks või mitu liikmesriiki. 
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Komisjoni otsuseid käsitletakse juriidiliste pretsedentidena ning neid kasutatakse subsidiaarse 

(toetava, abistava) õigusallikana.  

 

4) Soovitused ja arvamused 

Soovitused ja arvamused väljendavad EL-I institutsioonide vaateid käsitletavate probleemide 

kohta. Nad ei ole õiguslikult siduvad ega too oma adressaadile kaasa mingeid juriidilisi 

kohustusi, kuid neil võibolla kaudne õiguslik mõju, kui nad on kohustuslikku laadi akti 

ettevalmistavad dokumendid või neid väljaandev organ võtab sellega endale kohustusi. 

 

Määrused direktiivid ja otsused on õiguslikult siduvad (kohustuslikud täitmiseks), 

soovitusel ja arvamusel siduvat jõudu ei ole, kuid nende abi võib kasutada tõlgendamisel. 

Euroopa Liidu kõigi aktide tõlgendamisel tuleb arvestada Euroopa Kohtu praktikaga.   

 

Lisaks Kohtu praktikale omavad EL-is õigust loovat jõudu EL-I ja kolmandate riikide vahel 

sõlmitud lepingud. Oma mõjult on lepingute sätted võrreldavad määruse sätetega. 

 

4.2. Veterinaarseadusandluse areng EL-is 

Euroopa koostöö veterinaaria alal sai alguse 1958. aastal, kui sõlmiti EMÜ leping ja veterinaaria 

küsimustega hakkas tegelema Euroopa Komisjon. 

Esimesed sammud seadusandluse ühtlustamiseks tehti 1964. aastal. Pandi paika ühised reeglid 

liikmesmaade vahelisele kaubandusele ja kehtestati esimesed direktiivid, mis käsitlesid 

liikmesriikidevahelist kaubandust elusloomade ja värske lihaga. 

1964-1971 kehtestatud direktiivid käsitlesid peamiselt liikmesmaade vahelise 

kaubandusega seonduvaid küsimusi.  

Samas kehtestati paralleelselt ühised normid loomade nakkushaiguste järelevalvele, 

diagnoosimise meetoditele ja laboratoorsetele analüüsidele, samuti liha inspekteerimisele ning 

tapamaja hügieeni standarditele.   

Tootmine ja turustamine liikmesriikides jäi rahvusliku veterinaarteenistuse kontrolli alla. Säilis 

veterinaarkontroll piiril (ka liikmesriikide vahel) ja kauplemisel kolmandate maadega vastutas 

iga liikmeriik eraldi, et tema poolt imporditav kaup vastab EMÜ liikmeriikide vahelise 

kaubanduse kriteeriumidele. 
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Näiteks Directive 64/432/EEC on health problems affecting intra-Community trade in bovine 

animals and swine (praegu kehtiv redaktsioon 97/12/EC) 

 

Veterinaaria alased direktiivid aastatel 1972-1993 keskendusid kaubandusele kolmandate 

maadega, taudide likvideerimise programmidele ning  kõikidele põllumajandus loomade 

pidamise ja toidu tootmisega seonduvatele küsimustele. 

 

1972. aastast hakati kehtestama ühiseid reegleid loomade ja värske liha impordile EL-I 

kolmandatest maadest. Suurim muutus võrreldes eelneva olukorraga oli, et impordi lubamine 

sõltus Komisjoni otsusest. Seega EL-I impordi õigust omavate riikide üle otsustatakse 

tsentraalselt. Ühtlasi määratleti millised loomataudid loetakse EL-I jaoks eksootilisteks. Sõltuvalt 

eksportida sooviva riigi loomatervishoiu alasest staatusest kehtestatakse riigile spetsiifilised 

kriteeriumid, mille täitmisel on sealt võimalik nimetatud kaupu EL-I eksportida. Lisaks sellele 

algatati tapamajade jt. toidukäitlemise ettevõtete tunnustamise protseduur EL-I komisjoni poolt 

tagamaks, et eksportivate ettevõtete tootmise ja hügieeni tingimused vastavad EL-I 

kriteeriumidele.  

1981 aastal kehtestati ühine strateegia suu- ja sõrataudi ja sigade klassikalise katku 

tõrjeks ja 1986. aastal sigade aafrika katku tõrjeks (EL-iga ühinesid Hispaania ja Portugal). 

Sellele järgnevalt kehtestati ühised tõrjeprogrammid veiste tuberkuloosi, ensootilise leukoosi, 

veiste ning lammaste brutselloosi, veiste nakkava pleuropneumoonia ja marutaudi 

likvideerimiseks. Selle tulemusena laienes piiranguteta kauplemiseõigus järkjärgult kõikidele 

liikmesmaadele. 

1980ndatel võeti vastu ka esimesed zootehnikat ja loomade heaolu puudutavad 

direktiivid. 

Alates 1980-ndatest aastatest toimus EL-i veterinaarseadusandluse kohandamine 

vastavaks avatud siseturu tingimustega. See nõudis, et kõik loomatervishoiu ja veterinaarse 

rahvatervishoiu aspektid oleksid piisavalt kaetud seadusandlusega tagatud reeglistikuga 

tagamaks rahvatervise kaitse ja vältimaks loomataudide levikut. Selle tööga saadi suures plaanis 

valmis 1993. aastaks, mil avatud siseturg EL-is ka käivitus. 

Veterinaarjärelevalve vastavusse viimine avatud siseturu tingimustele tähendas seda, et 

järelevalveprotseduure lihtsustati soodustamaks vaba kaubandust. EL-I sisepiiridelt kaotati 

veterinaarne piirikontroll. Loomade ja saaduste inspekteerimine toimub lähtekohas (farmis või 

ettevõttes). Importiva maa veterinaarjärelevalve organid tohivad loomi ja kaupu kontrollida 
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ainult juhul, kui on nõuetele mitte vastavuse kahtlus. Kaupade importi võib keelata ainult, kui 

sellega seondub oht inimese või loomade tervisele. 

 

4.3. EL-i veterinaarseadusandluse ülesehitus  

EL-I veterinaariaalased aktid jaotatakse kahte rühma sõltuvalt nende mõju ulatusest valdkonnale, 

need on: horisontaalne ja vertikaalne seadusandlus 

 

Horisontaalse seadusandluse rühma kuuluvad aktid mõjutavad kõiki veterinaaria valdkondi 

sõltumata selle kitsamatest hargnemistest või on seotud mitme kitsama valdkonnaga  

 

Sellesse rühma kuuluvad järgmised aktid (pealkirjad lihtsustatud): 

 Dir  85/73/EEC Veterinaarjärelevalve finantseerimine  

 Dir 89/608/EEC Veterinaaria alase koostöö direktiiv 

 Dir 96/93/EC Veterinaar sertifikaadid ja sertifitseerimine 

 Dir 89/662/ EEC Loomse toidu järelevalve kauplemisel EL-i siseturul 

 Dir 90/425/EEC Veterinaarjärelevalve loomadega kauplemisel EL-I siseturul 

 Dec 91/398/EEC ANIMO net 

Dir 92/102/EEC Loomade identifitseerimine ja registreerimine 

 Jt. 

 

Vertikaalse seadusandluse rühma kuuluvad aktid, mis reguleerivad kitsamat valdkonda 

veterinaaria alal 

1) Sisekaubandust ja importireguleerivad direktiivid 

2) Ekspordireeglid 

3) Loomade heaolu reguleerivad aktid 

4) Toidule esitatavad nõuded 

5) veterinaarravimid ja biotehnoloogilised tooted 

6) Veterinaararsti kvalifikatsioon 

Jt.  

 

Kasutatud allikad: 

1) Eesti seadusandluse Euroopa Liidu õigusele lähendamise metoodika, Justiitsministeerium, 

Euroopa Liidu õiguse talitus, 1997? 
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2) http://europa.eu.int/abc/treaties_en.htm

3) The Veterinary Functions in the EU, Compendium prepared by H.J. Bendixen, Formerly Head 

of Division for Veterinary and Zootechnical Legislation, EEC Commission, Bruxelles, 1997 

 

 
5. Euroopa Liidu veterinaarjärelevalvega seotud struktuurid 

 

5.1. EL-i institutsioonid 

5.1. Euroopa Liidu institutsioonid 

Euroopa liidu juhtimine on rajatud nn. institutsionaalsele kolmnurgale, mille moodustavad kolm 

peamist EL-i peamist juhtorganit:  

 

Institutsionaalset kolmnurka täiendavad kolm olulist EL-i keskset organit: EL-i kohus, 

Audiitorite koda  

Lisaks on EL-il viis muud keskset institutsiooni: 

1) EL-i ombudsman 

2) Finantsinstitutsioonid –  

EL-i Keskpank  

EL-i Investeerimispank 

3) Nõuandvad organid: 

 EL-i majanduse ja sotsiaalküsimustekomitee 

 EL-i regionaalküsimuste komitee 

Euroopa 
komisjon 

Euroopa Liidu 
Nõukogu 

Euroopa  
Parlament 
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EL-i juht ja keskorganite töö hõlbustamiseks on loodud nn. institutsioonidevahelised asutused:  

Ametlike EL-i publikatsioonide büroo 

Personali büroo 

Statistikabüroo jt. 

Lisaks kõigele on loodud 13 spetsiaalset agentuuri, tegelemaks teatud oluliste tehniliste, 

teaduslike või juhtimisealaste küsimustega.  

5.1.1. Euroopa Parlament  

Valitakse viieks aastaks otse EL liikmesriikide kodanike poolt. 

Parlamendi funktsioonideks on: 

1. Jagab Nõukoguga seadusandlikku võimu, mis tähendab, et parlamendi pädevuses on 

võtta vastu Euroopa seadusandlikke akte (direktiive, määruseid, otsuseid).  

2. Jagab Nõukoguga volitusi eelarve kujundamisel ja kinnitab EL-i eelarve.  

3. Teostab demokraatlikku järelevalvet Komisjoni ja teiste EL-i institutsioonide ja organite 

tegevuse üle. Kinnitab Komisjoni volinikud ja omab õigust tsenseerida komisjoni 

otsuseid. 

5.1.2. Euroopa Liidu Nõukogu 

Euroopa Liidu Nõukogu koosneb liikmesriikide valitsuste esindajatest. ELN on peamine 

ühisotsuste tegemisekoht EL-is. ELN-is saavad kokku LR-ide valitsused ministrite tasemel. 

Sõltuvalt arutatavast küsimusest on  LR esindatud vastava valdkonna eest vastutava ministriga. 

ELN-i  funktsioonid on järgmised: 

1. Ta on EL-i seadusandlik organ võttes vastu seaduseid koos ELP-ga;  

2. Ta koordineerib LR-ide majanduspoliitikat üldisemates küsimustes;  

3. Sõlmib EL-i nimel rahvusvahelisi leppeid kolmandate maade või rahvusvaheliste 

organisatsioonidega;  

4. Vastutab eelarve kujundamise eest koos ELP-ga;  
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5. Võtab vastu raamotsused ühise välis- ja kaitsepoliitika küsimustes.  

6. Koordineerib LR-ide politsei- ja õigusorganite ühistegevust ja võtab vastu meetmed 

kriminaalkuritegude vastaseks võitluseks.  

5.1.3. Euroopa Komisjon  

EK on seatud esindama ühenduse ühishuvisid. 

EK president ja liikmed (volinikud) määratakse LR-de poolt ja nad kinnitab ametisse ELP. 

Komisjon on EL-i täidesaatev võim: 

1. EK-l on õigus algatada seadusandlike aktide eelnõusid ning esitada need arutamiseks 

ELN-ile ja ELP-le 

2. Täidesaatva võimuorganina vastutab ta EL-i seaduste rakendamise eest, ELN-i ja ELP 

pooltkinnitatud eelarve ja programmide täitmise eest  

3. Ta valvab LR-ide vaheliste lepingute (Treaties) täitmise üle koos EL-i kohtuga, ning 

valvab selle üle, et  EL-i  seadust korralikult täidetaks;  

4. Esindab EL-i rahvusvahelisel tasandil peamiselt kaubanduse ja koostöö küsimustes. 

 

5.1.4. EL-i kohus 

Hoolitseb selle eest, et EL-i seadusi LR-de poolt ühte moodi tõlgendataks ja rakendataks.  

Lahendab LR-ide vahelisi, LR-i ja EL-i institutsioonidevahelisi ja isikute ja ettevõtetevahelisi 

tüliküsimusi. 

5.1.6. Audiitorite koda 

Auditeerib EL-i  institutsioonide ja asutuste rahakasutust. 

 

5.2. Euroopa Liidu Komisjoni veterinaarteenistus 

5.2.1. ELK struktuur ja töökorraldus 

ELK asub Brüsselis.  

ELK-l on 27 liiget: President, 4 viitsepresidenti ja 22 volinikku (commissioners; comissaires). 
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Komisjoni liikmed määratakse viieks aastaks liikmesmaade valitsuste poolt. Reeglina on 

tegemist vastava valdkonna spetsialistiga, kes on ühtlasi olnud tegev LR-i poliitikas, sageli ka 

ministrina. Igal liikmesmaal on üks voliniku koht.   

EL-i koduleht http://europa.eu.int/comm/index_en.htm

Töökorraldus 

Komisjon on poliitiline institutsioon, mille tegevuse toetuseks on loodud administratiivne 

struktuur, milles kandvat rolli mängivad Peadirektoraadid (Directorates-General - DGs), mida 

juhivad peadirektorid (Director-General), kes alluvad volinikule, kelle valdkonda peadirektoraat 

kuulub. 

EL-i veterinaarteenistus kuulub Tervishoiu ja Tarbijakaitse peadirektoraati (DG SANCO) 

 

5.2.2 Tervishoiu ja Tarbijakaitse peadirektoraat 

 

 

Volinik (commissioner) MARKOS KYPRIANOU– Küpros 
 

DG-SANCO tegeleb tervishoiu, tarbijakaitse ja toiduohutuse küsimustega. 

Toiduohutust käsitletakse antud kontekstis kõige laiemas mõistes ja sellesse on haaratud nii 

taimekasvatus, loomakasvatus, veterinaaria (sh. loomataudide tõrje ja loomade heaolu) kui 

otsene toidu tootmine ja turustamine. 

Peadirektoraat koosneb direktoraatidest, mis on spetsialiseerunud kitsamatele valdkondadele. 

DG- SANCO koduleht asub aadressil: http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm
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Veterinaaria ja toiduohutuse küsimustega tegeleb kaks direktoraati: 

Direktoraat D: Toiduohutus- tootmine ja turustamine (Food safety: production and distribution 

chain) 

Direktoraat F: Toiduohutus- taimetervis, loomade tervis ja heaolu, rahvusvahelised küsimused 

Lisaks kuulub DG SANCO alla Toidu ja Veterinaaria Büroo (Food and Veterinary Office), 

mis asub Dublinis.  

Direktoraadi D viis osakonda tegelevad otseselt toiduohutuse küsimustega (loomade söötmine, 

bioloogilised riskitegurid, keemilised ja füüsikalised riskitegurid, toidu seadusandlus) 

Direktoraadis F on  kolm osakonda, mis tegelevad  vastavalt taimetervise,  tauditõrje ja 

loomade heaolu ning valdkonna rahvusvaheliste küsimustega.  

Tauditõrje ja loomade heaolu küsimustega tegeleb osakond F2-  

Loomatervishoiu, -heaolu ja zootehnika osakond 

Nimetatud osakonna ülesannete hulka kuulub: 

• Seadusandlike aktide eelnõude ettevalmistamine 

• EL-i loomade haiguste teatamise süsteemi (animal disease notification system- 

ADNS) haldamine 

• Loomade liikumise jälgimise süsteemi (ANIMO) haldamine 

• Rahvuslike taudilikvideerimise programmide juhendamine 

• Euroopa liidu referentlaborite juhendamine diagnostika meetodite küsimuses. 

• Veterinaaria teaduskomitee ja veterinaaria nõuandva komitee sekretariaatide 

haldamine  

• Alalise komitee toiduahela ja loomatervishoiu küsimustes (Standing Committee on 

the Food Chain and Animal Health) juhtimine ja sekretariaadi haldamine. 

• Alalise zootehnika komitee juhtimine ja sekretariaadi haldamine. 
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5.2.3. Toidu ja Veterinaaria Büroo (Food and Veterinary Office - FVO) 

FVO peamine ülesanne on tagada EL-i seadusandlust toiduohutuse, veterinaaria, loomaheaolu ja 

taimekaitse valdkondades korrektselt rakendatakse.  

Tegemist on seega EL-i veterinaarjärelevalve organiga. 

FVO tegevus seisneb peamiselt liikmesriikide ja kolmandate maade inspekteerimises.  

Liikmesriikide inspekteerimise eesmärk on eelkõige: 

• kas direktiividest tulenevad  nõuded on rahvuslikku seadusandlusesse sisseviidud; 

• kontrollida kuidas töötavad liikmesriikide järelevalve organid seaduste rakendamisel; 

• milline on järelevalve objektide tegelik olukord; 

Kolmandate maade inspekteerimisel keskendutakse sellele, kas sealsed tingimused vastavad EL-

is kehtivatele standarditele. 

FVO teeb ka ettepanekuid komisjonile seadusandluse täiendamiseks ja parandamiseks 

5.2.4. Regulatiivsed Komiteed 

Seaduseelnõude väljatöötamisel ja komisjoni otsuste formuleerimisel peab komisjon aktiivselt 

läbirääkimisi liikmesriikide eriala spetsialistidega. Liikmesriikide spetsialistide kaasamiseks 

otsustusprotsessi on loodud  alalised regulatiivsed komiteed, millesse kuuluvad liikmesriikide 

esindajad vastavat valdkonda kureerivast pädevast ametiasutusest.  

2002. aastal ühendati Alaline Veterinaarkomitee ja Alaline Toiduainete Komitee, Alaline 

Komitee loomade söötmise küsimuses ja osaliselt Alaline taimetervisekomitee üheks komiteeks- 

Alaline Komitee Toiduahela ja Loomatervise küsimustes. 

Mitmetes veterinaariaalastes direktiivides on kehtestatud, et EL komisjon peab oma otsused 

teatud küsimustes tegema tuginedes alalise komitee seisukohale antud küsimuses. 

Sellega on tagatud, et komisjoni otsused põhinevad professionaalsetel teadmistel. 
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5.2.5. Veterinaariaalased teaduskomiteed 

Sageli vajavad EL komisjoni poolsed otsused ja seadusandluses kehtestavad normatiivid 

teaduslikku analüüsi ja põhjendust. Selleks puhuks on ellukutsutud erialased teaduskomiteed. 

DG- SANCO haldusalas tegutsevad järgmised teaduskomiteed: 

 

• Teaduse juhtkomitee Scientific Steering Committee (former MDSC) 

 

• Teaduskomitee toiduga seonduvates küsimustes  Scientific Committee on Food  

 

• TK lomade söötmise küsimustes Scientific Committee on Animal Nutrition 

 

• TK loomatervise ja –heaolu küsimustes Scientific Committee on Animal Health and 

Animal Welfare 

 

• TK veterinaarse rahvatervishoiu küsimustes Scientific Committee on Veterinary 

Measures relating to Public Health 

 

• TK taimekasvatuse küsimustes Scientific Committee on Plants 

 

• TK kosmeetika ja toiduks mittekasutatavate tarbekaupade küsimustes Scientific 

Committee on Cosmetic Products and Non-Food Products intended for Consumers 

 

• TK ravimite ja meditsiinivahendite küsimustes Scientific Committee on Medicinal 

Products and Medical Devices 

 

• TK toksikoloogia, ökotoksikoloogia ja keskkonna küsimustes Scientific Committee 

on Toxicity, Ecotoxicity and the Environment  

 

Veterinaariateadlased osalevad peamiselt kahe komitee tegevuses 

TK loomatervise ja –heaolu küsimustes 

 23

http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/ssc/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scf/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scan/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scah/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scah/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scv/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scv/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sccp/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sccp/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scmp/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scmp/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/index_en.html


Loomatervishoiu alakomitee

Tegeleb kõigi teaduslike ja tehniliste aspektidega, mis puudutavad loomatervishoidu, -hügieeni, 

lomade haigusi ja nende ravi kaasaarvatud zoonoosid, mis ei ole seotud toiduloomadega ning 

zootehnilisi küsimusi 

Loomaheaolu alakomitee 

Tegeleb kõigi teaduslike ja tehniliste küsimustega, mis on seotud loomade heaoluga loomade 

pidamisel, transpordil, tapmisel ja kasutamisel loomkatsetes. 

 

TK veterinaarse rahvatervishoiu küsimustes  

Tegeleb kõigi teaduslike ja tehniliste aspektidega, mis puudutavad tarbijate tervist ja toidu 

ohutust seoses zoonootiliste ja toksikoloogiliste riskiteguritega  ning veterinaarseid ja hügieeni 

abinõusid, mida rakendatakse loomse toidu tootmisel ja turustamisel. 

 

5.2.6. Euroopa Toiduohutuse Agentuur (European Food Safety Authority) 

ETA loodi 2002. aastal EP määrusega. 

ETA peamine ülesanne on anda sõltumatut teaduslikku nõu EL-i institutsioonidele küsimustes, 

mis otseselt või kaudselt mõjutavad toidu ohutust. 

Selleks kogub ETA asjakohast teaduslikku informatsiooni kogu maailmast. 

Analüüsib ja levitab informatsiooni ekspertide ja erinevatel tasanditel otsustajate seas. 

Suhtleb avalikkusega oma vastutusala küsimustes  

Viib läbi riskianalüüsi toiduahelat ohustavate riskitegurite suhtes ning teaduslikke uuringuid mis 

tahes asjaolude analüüsimiseks, mis võivad mõjutada toiduohutust, kaasa arvatud taimetervis ja 

loomatervis. 

Kasutatud allikad 

1)  http://europa.eu.int/comm/index_en.htm

2) The Veterinary Functions in the EU, Compendium prepared by H.J. Bendixen, Formerly Head 

of Division for Veterinary and Zootechnical Legislation, EEC Commission, Bruxelles, 1997 
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6. Veterinaarteenistuse struktuur ja funktsioonid Euroopa Liidu 

liikmesmaades 
 

Sissejuhatus 

EL-i liikmesmaade veterinaarteenistuste struktuur ja funktsioonid on välja kujunenud vastavalt  

iga riigi ajaloolisele arengule ning traditsioonidele. Olles OIE, FAO ja WHO liikmed on riigid 

kohaldanud veterinaarjärelevalve korraldamisel loetletud organisatsioonide poolt väljatöötatud 

rahvusvahelisi standardeid ja põhimõtteid. Nii on igas  EL-i liikmesmaas küll oma 

administratiivne süsteem, kuid  EL-i seadusandlust adopteerides on nad pidanud selle struktuuri 

ja funktsioone mõnevõrra muutma selleks, et efektiivselt rakendada  EL-i seadusandlust. 

Liikmesriikide veterinaarteenistused on üles ehitatud lähtuvalt rahvuslikest vajadustest, kuid neis 

peavad olema esindatud võrreldavad “elemendid”, selleks, et tagada ühistegevuse efektiivsus 

kogu  EL-i ulatuses. See tähendab, et liikmesriikide veterinaarteenistuste struktuuris peavad 

olemas olema teatud institutsioonid, millel on teatud kindlaksmääratud pädevus 

veterinaarjärelevalve läbiviimiseks lähtuvalt  EL-i seadusandlusest tulenevatest nõuetest. 

 

Riigi keskne (kõrgeim) pädev asutus (the central competent authority) 

Riigi kõrgeim pädev ametiisik veterinaaria küsimustes on see minister, kelle ministeeriumi 

koosseisu või alluvusse kuulub riigi veterinaarteenistus (RVT). Ühtlasi on keskne pädev 

ametiasutus nimetatud ministeerium. Seega on antud minister vastutav kõigi veterinaariaga 

seonduvate küsimuste eest riigis suhetes EL-iga.  

Pädev ametiasutus esindab riiki veterinaaria küsimustes (tavaliselt minister või kõrgem ametiisik 

ministeeriumist) EL-i Nõukogu istungitel, mis toimuvad ministrite tasandil. Seejuures 

assisteerivad neid RVT töötajad.  

Pädev ametiasutus vastutab EL-i veterinaariaalase seadustiku sisseviimise eest rahvuslikku 

seadusandlusesse. 

Osades liikmesmaades on RVT põllumajandusega tegeleva ministeeriumi, osades aga 

tervishoiuga tegeleva ministeeriumi koosseisus. See sõltub riigi traditsioonidest ja poliitikast. 

Euroopa Komisjoni seisukohalt peaks kõik veterinaaria küsimused olema riigis antud ühe 

ministeeriumi pädevusse ja ühe administratiivse üksuse hallata. See tagaks tiheda seose erinevate 

veterinaaria sektorite vahel – loomatervishoid, loomaheaolu ja veterinaarne rahvatervishoid.  
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Loetletud sektorid peaksid jääma kokku administratiivse hierarhia kõigil tasanditel, mis tagab 

veterinaarjärelevalve funktsioneerimise maksimaalse paindlikkuse ja efektiivsuse. See hõlbustab 

ka otsustusõiguse ja vastutuse delegeerimist keskasutusest kohalikule tasandile. 

Ideaalset administratiivset süsteemi on LR-idest praegu raske leida. Osades neist on veterinaaria 

küsimused jagunenud kahe või mitme ministeeriumi haldusalasse. Mõnedes neist kuulub 

veterinaarteenistuse keskasutus ühe ministeeriumi struktuuri, kuid kohaliku tasandi 

veterinaarteenistus kuulub sootuks teise administratiivse institutsiooni juurde (näiteks 

munitsipaalvõimu organ). 

Euroopa Komisjoni seisukohast on oluline, et RVT kõigil tasanditel valitseksid selged käsu- ja 

kommunikatsiooni liinid, mis tagab efektiivse veterinaarjärelevalve. Nii üritataksegi 

administratiivsete süsteemide paljususe juures suunata liikmesriike korraldama oma asju nii, et 

erinevate institutsioonide pädevus ning alluvussuhted oleksid selgelt määratletud ja kõigile 

üheselt arusaadavad, mis on rahvusvaheliseks koostööks hädavajalik. 

 

Riigi peaveterinaarametnik (Chief veterinary officer – CVO) 

CVO on kõrgeim ametnik riigis veterinaaria küsimustes. CVO on tavaliselt RVT keskasutuse 

juht ja tal on õigus pöörduda otse ministri poole küsimuste lahendamiseks. CVO asub 

ministeeriumi administratiivses hierarhias tavaliselt kaks kuni kolm taset allpool ministrit. CVO 

on tavaliselt veterinaararst, mis on paljudes riikides ka seadusandlikult nõutud. Sellega on 

tagatud, et ministril on võimalik saada kohest professionaalset nõu, kui on vaja teha kiiresti 

olulisi otsuseid veterinaaria küsimustes. 

CVO-l on mandaat kõnelda riigi nimel veterinaariaküsimustes ja talle on antud piisavalt võimu 

otsuste vastuvõtmiseks erakorralistes olukordades.  

CVO esindab riiki EL-i alalises Alalises Komitees Toiduahela ja Loomatervise küsimustes. 

 

RVT keskasutuse ülesanded 

Keskasutus vastutab EL-i seadustiku korrektse rakendamise eest riigis. Keskasutus suhtleb ja 

teeb tihedat koostööd EL-i komisjoniga ja teiste liikmesriikidega.  

Siseriiklikult on tema ülesanne olla tihedas kontaktis piirkondliku ja kohaliku tasandi 

veterinaarjärelevalve asutustega ning koordineerida nende tegevust. 
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Keskasutuse ülesandeks on ka riigi veterinaariaalaste seadusandlike aktide eelnõude 

ettevalmistamine EL seadustiku nõuete sisseviimiseks rahvuslikkuseadusandlusesse. 

Keskasutus koordineerib ja teeb koostööd diagnostika ja toidukontrolli laboratooriumidega. 

Laboratooriumid suhtlevad tavaliselt otse keskasutusega.  

Keskasutuse pädevuses on teha otsuseid eriolukordades nagu taudipuhangud ja toiduohutusega 

seotud intsidendid. 

Keskasutus peab ka läbirääkimisi kolmandate maadega veterinaariaküsimustes ning osaleb 

läbirääkimistes rahvusvaheliste veterinaarorganisatsioonidega (OIE, FAO, WHO). 

Veterinaarse piirikontrolli administratiivne  struktuur kuulub tavaliselt keskasutuse koosseisu, 

seega järelevalve korraldamine imporditavate kaupade üle on otseselt keskasutuse ülesanne. 

 

Regionaalne veterinaarjärelevalve asutuse ülesanded (Regional Veterinary Office) 

Suuremad liikmesriigid on administratiivselt jaotatud regioonideks (provintsid, liidumaad jne), 

millel on täielikult väljakujundatud regionaalne administratiivne struktuur. Sageli on neil 

regioonidel ka veel osaline või täielik autonoomia. Viimasel juhul kopeerib regionaalne 

veterinaarjärelevalve asutus suuresti riigi keskasutust ning kannab sarnaseid rolle keskasutusega 

regionaalsel tasandil. 

Mõnedes liikmesmaades, kus veterinaarjärelevalve on tugevalt tsentraliseeritud, on regionaalsete 

asutuste pädevust tugevasti kärbitud ja neil on rohkem nõuandev ja juhendav roll. Täidesaatev 

võim on delegeeritud sel juhul kohalikule tasandile. 

Kohaliku veterinaarjärelevalve asutuse ülesanded 

Kohalikku asutust juhib kohaliku tasandi veterinaarametnik (District Veterinary Officer- DVO). 

DVO vastutab veterinaarjärelevalve korraldamise eest oma piirkonnas. Tema pädevus sõltub 

veterinaarjärelevalve süsteemi detsentraliseerituse astmest riigis. 

Nn. veterinaarne piirkond võib olla määratud administratiivse struktuuriüksusega (kohaliku 

omavalitsus),võib olla aga ka geograafiliselt hästi määratletav piirkond riigis, mille suurus on 

määratud loomade arvu ja asustustihedusega, toidutöötlemise ettevõtete arvuga jm 

veterinaarjärelevalve objektide hulgaga.  
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Kohalik asutus tegeleb kõikide veterinaarjärelevalve aspektidega. Suurtes piirkondades on ka 

kohalik asutus jaotatud allüksusteks. Tavaliselt on seal loomatervishoiu ja –heaolu osakond ning 

veterinaar-rahvatervishoiu (veterinary publichealth) osakond. 

Mõnel pool kuulub ka piirkondlik veterinaarlaborat oorium kohaliku asutuse juurde. 

Kohalik asutus on reeglina varustatud kõigi tehniliste vahenditega oma ülesannete täitmiseks. 

Millised on siis kohaliku tasandi veterinaarjärelevalve asutuse ülesanded? 

A. Loomatervishoiu ja –heaolu üksus 

1) Läbi viia loomataudide alast järelevalvet – seire uuringud, loomapidamishoonete ülevaatus, 

taudipuhangust või sellekahtlusest teavitamine; 

2) Koheste tõrjemeetmete rakendamine eriti ohtlike loomataudide kahtlusel või puhkemisel. 

Taudikolde likvideerimise korraldamine taudipuhangu korral. 

3) Rahvuslike tauditõrjeprogrammide realiseerimine – uuringud, loomade (karjade) tapmisele 

saatmine, vaktsineerimise korraldamine jne. 

4)  Epidemioloogilise uuringu läbiviimine taudipuhangute korral  

5) Järelevalve loomade ja teatud loomsete saaduste liikumise üle piirkonnas. 

Veterinaarsertifikaatide väljastamine loomadele vastavuses EL-i kriteeriumidega. 

6) Praktiseerivate loomaarstide juhendamine loomataudide, eelkõige eriti ohtlike loomataudide 

diagnoosimises ning koostöö arendamine nende kaasamiseks vajadusel tauditõrje 

menetlustesse. Samuti järelevalve praktiseerivate loomaarstide üle, eriti mis puudutab 

ravimite kasutamist ja kasvustimulaatorite kasutamist. 

7) Riiklike ülesannete täitmiseks volitatud praktiseerivate loomaarstide juhendamine ja nende 

tegevuse kontrollimine (proovide võtmine, diagnostilised uuringud, sertifikaatide 

väljastamine) 

B. Veterinaarse rahvatervishoiu üksus 

1) Veterinaarjärelevalve toiduainete tootmise, transpordi ja turustamise üle. Toiduga seotud 

terviseohtudest teavitamine 

2) Koheste meetmete rakendamine, erakorralises olukorras, kui on tekkinud oht inimeste 

tervisele ebakvaliteetse toidu ringlusesse sattumise tõttu. 
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3) Lihakontrolli korraldamine ja järelevalve selle üle tapamajades jm. liha käitlevates 

ettevõtetes 

4) Ametlike loomaarstide, kes väljastavad sertifikaate toidule,  juhendamine. 

5) Liha ja kala toodete transpordi järelevalve. 

6) Riiklike toiduohutuse järelevalve programmide realiseerimine – ravimijääkide ja saasteainete 

seire,  bioloogiliste riskitegurite seire 

Kohaliku asutuse koosseisu kuuluvad tavaliselt veterinaarinspektorid, veterinaararsti abilised 

(tehnikud) ja nn kantselei töötajad. DVO vastutab ka oma töötajate adekvaatse koolitamise eest. 

 

Ametlik ja tunnustatud loomaarst 

EL-i seadusandluse kohaselt liigitatakse veterinaarjärelevalvega seotud loomaarstid kahte 

kategooriasse (Direktiiv 64/432) – ametlik loomaarst ja tunnustatud loomaarst. 

Ametlik loomaarst on loomaarst, kelle on pädev ametiasutus tema ülesannetesse määranud 

(Official veterinarian means the veterinarian appointed by the competent authority of the 

Member State); 

Mõistet „ametlik loomaarst“ kasutatakse isiku kohta, kes täidab veterinaarseadusandlusest 

tulenevaid ülesandeid pädeva ametiasutuse (riigi) nimel. Ametlikud loomaarstid on seega kõik 

riigi veterinaarteenistuse koosseisus töötavad loomaarstid, kuid need võivad olla ka era-

loomaarstid, kellele on antud volitused viia läbi veterinaarseadusandlusest tulenevaid toiminguid 

pädeva ametiasutuse nimel. EL-i reeglite kohaselt peab olema tagatud ametliku loomaarsti 

sõltumatus. Tal ei tohi olla majanduslikke suhteid looma või toote või muu järelevalveobjekti 

omanikuga ega ta ei tohi olla ise nende omanik. Ta peab olema piisavalt professionaalselt 

kvalifitseeritud viimaks läbi objekti hindamist. 

Eri liikmesmaades on eraloomaarstide rakendamine AL-dena reguleeritud erinevalt. Mõnes 

liikmesriigis ei ole nende kasutamine selleks üldse võimalik. Ka eraloomaarstile antavad 

volitused on eri liikmesmaades erinevad. Paljudes maades väljastavad nad ka sertifikaate 

loomade ja toiduainete ekspordiks ning EL-i sisese kaubanduse tarbeks. 
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Tunnustatud loomaarsti staatus on spetsiifiliselt seotud ametlike loomatauditõrje programmide 

läbiviimisega, mille puhul nähakse ette võimalus kaasata töösse ametlike loomaarstide kõrval ka 

tunnustatud praktiseerivad loomaarstid. 

Direktiiv 64/432 annab mõistele „tunnustatud loomaarst“ järgmise määratluse – tunnustatud 

loomaarst on loomaarst, kes tegutseb loomataudi tõrjeprogrammi läbiviimisel pädeva 

ametiasutuse juhendamisel ja vastab järgmistele tingimustele: 

1) tal on õigus praktiseerida loomaarstina 

2) tal ei ole materiaalseid huvisid seoses teenindatava majandiga, ega perekondlikke 

sidemeid loomade omaniku või nende eest vastutava isikuga. 

3) omab loomatervishoiu alaseid eriteadmisi selle loomaliigi osas, millega on tegemist. See 

tähendab, et ta peab: 

— regulaarselt värskendama oma teadmisi, seda eriti asjakohaste loomatervishoiu alaste nõuete 

osas, 

— täitma pädeva ametiasutuse poolt kehtestatud tauditõrjeprogrammi korrektseks toimimiseks 

kehtestatud nõudeid, 

— informeerib ja abistab loomaomanikku või farmi eest vastutavat isikut piisavalt selleks, et 

astutaks kõik vajalikud sammud farmi tervisestaatuse halvenemise vältimiseks ja et järgitaks 

programmi, mis on kooskõlastatud pädeva ametiasutusega. 

— kindlustab nõuete täitmise järgmistes valdkondades: 

(i) karjas olevate, sinna juurde toodavate ja välja viidavate loomade identifitseerimine ja 

tervisetõendamine (identification and health certification); 

(ii) kohustuslik teatamine loomade nakkushaigustest ja teistest loomade tervist ja heaolu 

ohustavatest riskiteguritest, samuti inimese tervist ohustavatest riskiteguritest farmis; 

(iii) loomade surma ja hädatapmise põhjuse selgitamine nii täpselt kui võimalik; 

(iv) karja ja loomakasvatusüksuse hügieenitingimused 

Kasutatud allikad 

1) The Veterinary Functions in the EU, Compendium prepared by H.J. Bendixen, Formerly Head 

of Division for Veterinary and Zootechnical Legislation, EEC Commission, Bruxelles, 1997 

 2) http://europa.eu.int/comm/index_en.htm
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7. Eesti riigi veterinaarteenistuse struktuur ja ülesanded 
 

Praegu funktsioneeriv Eesti riigi veterinaarteenistus kasvas välja Nõukogude liidu aegsest 

veterinaaria osakonnast, mis oli toonase Põllumajandusministeeriumi allasutus. Pärast Eesti 

iseseisvumist 1991. aastal, moodustati selle baasil Veterinaaramet.  

1998. aastal toimus suur veterinaarteenistuse reform, mille käigus lahutati 

veterinaarlaboratooriumid Veterinaarametist, viimane nimetati ümber Veterinaar-ja 

Toiduinspektsiooniks. Veterinaarlaboratooriumid ühendati eraldiseisvaks asutuseks Veterinaar-ja 

Toidulaboratooriumiks ning loodi uus struktuur – Põllumajandusministeeriumi veterinaaria ja 

toidu osakond (2004. aasta septembrist toidu- ja veterinaarosakond). 2000. aastal muudeti VTI 

taas VT ametiks. Selle põhjuseks oli asjaolu, et uued veterinaar- ja toidujärelevalvet reguleerivad 

seadused, mis 2000. aastal jõustusid, andsid VTA-le pädevuse, mis Eesti valitsemisseaduse 

alusel ei saanud olla inspektsioonil. 2003. aastal liideti  VTA-ga ka riigi tõuaretusinspektsioon, 

mis on lisanud VTA-le täiendavaid funktsioone. Seoses astumisega Euroopa liitu vähenes 

piirikontrolli osatähtsus VTA tegevuses. Seetõttu vähendati 2004. aastal oluliselt VTA 

piiriteenistuse koosseisu ning sellest sai VTA osakond (oli varem kohaliku asutuse staatuses).  

Joonisel 1 on toodud praegune riigi veterinaarteenistuse struktuur blokk-skeemina. 

 

 

Toidu- ja veterinaarosakond

Volitatud veterinaararstid

15 maakonnaveterinaarkeskust

Veterinaar- ja Toiduamet

3 piirkondlikku laboratooriumi

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Põllumajandusministeerium

Joonis 1.  Eesti riigi veterinaarteenistuse struktuur 
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7.1 Põllumajandusministeerium 

Põllumajandusministeeriumis kureerib veterinaaria valdkonda toiduohutuse asekantsler (Toivo 

Nõvandi DVM). Lisaks sellele on ministeeriumis… 

 

Toidu- ja veterinaarosakond  

Osakonna põhiülesanne on kavandada arengusuunad toiduohutuse, loomatervise ja -kaitse 
ning põllumajandusloomade aretuse valdkonnas; töötada välja asjakohased arengukavad ja 
riiklikud abinõud ning korraldada nende rakendamine eesmärgiga tagada ohutu ja 
nõuetekohane toit ning elukeskkond 

 
Selleks osakond 

- analüüsib loomatervishoiu, loomakaitse ja toidu ohutuse ning loomsete jäätmete 
käitlemise olukorda ja kavandab arengusuundi  

- töötab välja asjakohased arengukavad ja riiklikud abinõud; 
- valmistab ette valdkonda puudutavate õigusaktide eelnõud,  
- koordineerib loomatervise ja toiduohutuse seireprogrammide koostamist ning 

ellurakendamist; 
- koordineerib ministeeriumi haldusala vastava valdkonna asutuste tööd 
- teeb rahvusvahelist koostööd, sealhulgas osaleb Euroopa Liidu otsustusprotsessis ja 

tema asutuste töös ning töötab välja Euroopa Liidu otsustusprotsessis osalemiseks 
vajalikud seisukohtade projektid 

- töötab koostöös finantsosakonnaga välja ettepanekud ministeeriumi aastaeelarve 
eelnõu kohta. 

 

Toidu ja veterinaarosakonna struktuur 

- toidujärelevalve büroo,  
- toiduohutuse büroo, 
- veterinaartegevuse büroo  
- loomakaitse ja põllumajandusloomade aretuse büroo. 

 

7.2 Veterinaar- ja Toiduamet 

VTA on Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, millel on 
juhtimisfunktsioon ja mis korraldab veterinaariat, toiduohutust, turukorraldust, loomakaitset ja 
põllumajandusloomade aretust reguleerivatest õigusaktidest tulenevate nõuete täitmist ja teostab 
nende nõuete täitmise üle riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses 
ettenähtud alustel ja ulatuses. Lisaks  veterinaarkorralduse, loomatauditõrje ja toiduseadusele, 
lähtub VTA oma erialases tegevuses loomakaitseseadusest, loomade ja loomsete saadustega 
kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seadusest, 
põllumajandusloomade aretuse seadusest, mahepõllumajanduse seadusest, ravimiseadusest, 
söödaseadusest ja nende alusel kehtestatud õigusaktidest. 
 
VTA tegevuse laiem eesmärk on: 

1) tagada elanikonnale ohutu, tervislik ja kvaliteetne toit,  
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2) ära hoida ja likvideerida loomade nakkushaigusi,  

3) kaitsta inimest loomadega ühiste ja loomade kaudu levivate haiguste eest,  

4) kaitsta loomade heaolu 

5) tagada põllumajandusloomade jõudlusvõime ja geneetilise väärtuse suurenemine ja 

loomakasvatuse majanduslik tasuvus 

6) tagada põllumajandusloomade genofondi säilimine. 

 

Sellest tulenevalt on VTA ülesandeks: 

• loomataudide ennetamise ja tõrje korraldamine ja läbiviimine 

• inimeste tervise kaitse inimestele ja loomadele ühiste haiguste eest 

• loomade kaitsmine nende heaolu ohustava tegevuse eest, nõudes nende pidamisele ja 

kohtlemisele kehtestatud nõuete täitmist 

• toidutoorme ja toidu ohutuse järelevalve toidutoorme ja toidu tootmisel, esmasel 

töötlemisel, töötlemisel, veol ja hulgimüügil 

• järelevalve teostamine toidutoorme ja toidu tootmise, esmase töötlemise, töötlemise, 

veo ja hulgimüügiga tegelevate ettevõtete tegevuse üle toidutoorme ja toidu käitlemist 

reguleerivate õigusaktidest tulenevate nõuete täitmisel 

• järelevalve teostamine toidutoorme ja toidu mahepõllumajandusliku töötlemise üle 

• laboratoorsete uuringute korraldamine loomataudide diagnoosimiseks ning toidu, 

loomse sööda, heina, põhu, ravimsöötade ja joogivee omaduste hindamiseks 

• keskkonna kaitsmine loomapidamise ja loomataudidega kaasnevate kahjulike tegurite 

eest 

• veterinaararstide ja loomseid saadusi tootvate loomapidajate poolse ravimite ja 

ravimsöötade kasutamise kontroll 

• loomade, toidutoorme ja toidu, s.h. mahepõllumajandusele viitavalt märgistatud 

loomakasvatussaaduste ja põllumajandustoodete kontroll nende sisseveol Eesti Vabariiki 

• korraldab põllumajandusloomade aretusega tegelevate isikute tunnustamist 

• teostab põllumajandusloomade aretuse alast järelevalvet 

• korraldab põllumajandusloomade geneetiliste ressursside säilitamist 

 korraldab turukorralduslike meetmete rakendamiseks vajalikke 

järelevalveprotseduure piima- ja lihaturul 

Aga ka: eraloomaarstide veterinaartegevuse järelevalve! 

Tegevuslubade väljastamine ja uuendamine 
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Praktiseerivate loomaarstide registri pidamine 

Täiendkoolituse kontrollimine 

Kodanike kaebuste lahendamine (ravi kvaliteedi hindamise komisjoni kaudu) 

 

VTA struktuuris on: 

VTA keskasutus (Tallinnas)  

Loomatervishoiu, loomakaitse ja söötade osakond  

Loomatervishoiubüroo 

 Loomakaitsebüroo 

Söötade büroo 

 

Põllumajandusloomade aretuse ja turukorralduse osakond   

    Põllumajandusloomade aretuse järelevalve büroo»  

    Geneetiliste ressursside büroo 

Turukorraldustoetuste järelevalve büroo 

Toiduosakond »  

   Loomse toidu büroo»  

   Jaekaubanduse, mahepõllumajanduse ja mitteloomse toidu büroo  

  Kauplemise ning impordi ja ekspordi osakond 

   järelevalve ja kontrolli büroo 

   5 piiripunkti 

Üldosakond »  

Eelarvebüroo»  

Personalibüroo»  

Informaatikabüroo»  

15 kohalikku asutust  

maakondade veterinaarkeskused (15 maakonnas)   

Kokku oli 2004. aastal VTAs 271 töötajat, nendest 105 töötas keskasutuses ja 166 maakondlikes 

veterinaarkeskustes.  
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Järelevalve tegevusse on kaasatud ka eraloomaarstid –  volitatud veterinaararstid.  

Need on tegevusluba omavad veterinaararstid, kellele on veterinaarkorralduse seaduses 

sätestatud korras antud VTA järelevalvealasse kuuluvate objektide seisundi kontrollimise 

volitus. Kokku oli rakendatud 191 volitatud veterinaararsti 

 

 

7.3. Veterinaar ja Toidulaboratoorium 

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium on Põllumajandusministeeriumi hallatav riigiasutus, mille 

tegevuse põhieesmärk on koostöös oma partneritega ennetada ja tõrjuda loomataude, tagada 

toidu ohutus ja kvaliteet ning läbi selle kaitsta rahva tervist pakkudes kõrgekvaliteedilist 

laboratoorset teenust ning teaduslikul informatsioonil põhinevat ekspertiisi.  

VTL-i põhitegevus 

… laboranalüüsid loomade nakkushaiguste riiklike järelevalveprogrammide raames  

… loomade haiguste laboratoorne diagnoosimine 

… söötade ohutuse ja kvaliteedi analüüsid  

… laboranalüüsid toiduohutuse riiklike järelevalveprogrammide raames 

… laboranalüüsid toidukäitlemisettevõtete enesekontrolli programmide raames  

… loomaarstide, veterinaarinspektorite, loomapidajate, ettevõtete nõustamine 

… osalemine rakendusliku suunaga uurimistöös ja arendusprojektides 

 

VTL-i põhikirjalised ülesanded: 

Riikliku Veterinaarjärelevalve vajadustest   tulenevad uuringud: 

- Loomade nakkushaiguste dignoosimine  

- OIE A-nimekirja haigused  

- OIE B ja C nimekirja haigused ning muud riikliku järelevalve alla kuuluvad haigused 

- Toiduainete ja söötade analüüsid 

- Mikroobne saastatus, patogeenid 

- Ravimijäägid (antibiootikumid, hormoonid jms.) 

- Saasteained (raskemetallid) 

- Toksiinid (histamiin kalas) 

 

Laboratoorse teenuse pakkumine erasektorile 

• loomade, lindude, kalade ja mesilaste haiguste laboratoorne diagnoosimine 
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• toidutoorme, toiduainete ja söötade ohutuse ja kvaliteedi laboratoorne kontroll.  

VTL annab konsultatsioone veterinaarasutustele, veterinaararstidele ja –inspektoritele, samuti 

loomaomanikele ja ettevõtetele loomade haiguste laboratoorse diagnostika ning loomsete toodete 

ohutuse ja kvaliteedi küsimustes.  

 

7.4. Veterinaarjärelevalve korraldus 

 

Veterinaar järelevalvet korraldab VTA 

VTA Keskasutuse peamiseks ülesandeks on veterinaar- ja toidukontrollialase ning 

põllumajandusloomade aretuse seadusest tuleneva järelevalvetegevuse koordineerimine. 

Koostab järelevalve kavad ja plaanid.  

Riiklik loomataudi tõrje programm 

Loomataudide likvideerimise plaanid 

Toiduohutuse seireprogrammid 

Majandite (karjade) ja ettevõtete inspekteerimise plaanid 

Ettevõtete tunnustamine 

 

Kohalikud asutused on järelevalvet teostavateks struktuuriüksusteks 

 Kavandab ja viib läbi järelevalvet kohalikul tasandil 

 Koordineerib volitatud veterinaararstide tegevust 

Koosseisulised järelevalveametnikud teostavad järelevalvet ettevõtetes ja majandites. 

 

Oma järelevalvetegevuses kasutab VTA  

Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi,  

veterinaarkorralduse seaduse kohaselt volitatud laboratooriumide, 

veterinaarlaboratooriumi tegevusluba omavate laboratooriumide ,  

toiduseaduse alusel volitatud laboratooriumide teenuseid. 
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8.  Loomaarsti ameti regulatsioon 
 

8.1. Loomaarsti ametit reguleeriv seadusandlus Euroopa Liidus 
 
EL on reguleerinud kahe direktiiviga veterinaararsti ametit. Esiteks on loomaarsti amet arvatud 

vastava direktiiviga nõnda nimetatud reguleeritud ametite hulka kõrvuti inimesearstide, juristide 

ja arhitektidega. Euroopa Liidu seadusandluse mõistes on reguleeritud elukutsed nn. vabad 

ametid. 

Vabadeks ametiteks (elukutseteks) nimetatakse kõrgkvalifikatsiooniga ameteid, kus kutsealased 

põhitoimingud tehakse isiklikult (neid ei saa palgalistele abilistele delegeerida), sõltumatult ning 

enda vastutusel. Vabadele kutsetele on iseloomulik ettevalmistava praktiseerimise ning 

kutseeksami läbimise nõue ning  isemajandamise põhimõte (riik palka ei maksa). 

Vabade elukutsete esindajatel on õigus suuresti endal määrata oma professionaalse tegevuse 

korraldust. Seejuures on just professionaalsed ühendused seatud neid küsimusi reguleerima. 

Sellest tulenevalt nimetatakse neid ka ise-reguleerivateks ametiteks (self regulating professions). 

 

Teiseks direktiiviks, mis reguleerib loomaarsti ametit on direktiiv, mis määratleb miinimum-

nõuded loomaarsti kvalifikatsioonile ehk teisisõnu loomaarsti hariduse standardi.  

 

Rahvuslikul e. riigi tasandil reguleerivad loomaarsti ametit vastav seadus ja seadusest tulenevad 

alamaastme normatiivaktid.  

 

Lisaks sellele reguleerivad loomaarsti tegevust professiooni sisesel kokkuleppel kehtestatud 

reeglid, mis on vormistatud professionaalsete ühenduste (koda, ühing) põhikirjades, käitumis- 

ehk eetikakoodeksites, samuti hea veterinaarse tava (good veterinary practice) koodeksites. 

 

 (2) Professiooni iseregulatsioon 

Euroopa Liidus rajaneb professiooni regulatsioon kolmel sambal, need on: 

1) ameti viljelejate registreerimine,  

2) hariduse standardite määratlemine ja professionaalse enesetäienduse tagamine 

3) ametialase tegevuse järelevalve.  

Lahtiseletatult tähendab see järgmist: 

1) Registreerimine 

 Loomaarstide registri pidamine (informatsiooni pidev uuendamine); 
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 Registreerimise kriteeriumide kehtestamine (kvalifikatsioon, kodakondsus jms.); 

 Registrist kõrvaldamise mehhanismid (eksimused professionaalses tegevuses, ebaeetiline 

käitumine, siirdumine muule tööle, maksude maksata jätmine jne.) 

2) Haridus ja täiendus-koolitus 

 Erialaorganisatsiooni osalemine hariduse standardite ja õpetamisele esitatavate nõuete 

kehtestamisel (näiteks osalemine õppeasutuste metoodika komisjonide töös, õppeasutuste 

kuratooriumides); 

 Tudengiõppe ja kraadiõppe jälgimine (õppeprotsessi jälgimine, õppekavade analüüs, 

õpetamistingimuste jälgimine ja olukorra analüüs, ettepanekute tegemine õppeasutustele); 

 Täiendus-koolitus praktiseerivatele kolleegidele (täienduskursuste ja spetsialisti (eriarsti) 

õpetuse organiseerimine ja kriteeriumide kehtestamine spetsialisti tunnistuste 

väljastamiseks).  

3) Ametialase tegevuse järelevalve 

 Ametialase käitumise standardite kehtestamine eetika- või käitumiskoodeksi kaudu; 

 Klientide kaebuste arutamine ja kaebuste menetlemise protseduur  

♦ eetikakomisjonide, distsiplinaarkomisjonide, aukohtute jms. organite tegevus;  

♦ kolleegide teavitamine klientide kaebustest ja kolleegide eksimustest võimaldamaks 

nende laiapinnalist arutelu ja sarnaste juhtumite vältimist; 

 Kolleegide distsiplineerimise mehhanismide kehtestamine ja sanktsioonide rakendamise 

protseduur  

♦ komisjonide ja kohtu otsuste rakendamise mehhanismid).  

 

(3) Professiooni reguleerimise moodused 

Kui selles, mida professiooni reguleerimine tähendab, valitseb Euroopas suures osas ühtne 

arusaam, siis regulatsiooni elluviimisel on igas riigis leitud oma tee, mis sobib konkreetse maa 

olude ja traditsioonidega. Kuigi EL direktiiv loeb loomaarsti professiooni ise-reguleerivaks 

professiooniks, võib tänases EL-is jaotada riigid kahte rühma, need on riigid, kus professioon on 

täielikult ise-reguleeriv (Briti saared, mandri Euroopa) ja riigid, kus suur osa regulatsiooni 

mehhanismidest on jäänud riigi käsutusse (Skandinaavia maad, Taani). Lisaks on kummaski 

rühmas omad variatsioonid, kuidas ja mil määral on eelnimetatud sammaste tähtsust tunnetatud 

ja millele rohkem või vähem tähelepanu pööratud. Toome mõned näited. 
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Täielikult ise-reguleeriva professiooniga maades on reeglina kaks eriala-organisatsiooni üks on 

selline, kuhu loomaarsti ameti pidaja peab kuuluma kohustuslikus korras, kuna see on seadusega 

nii määratud. Selliseks organisatsiooniks on Eesti mõistes koda (Ingl. College, Saks. Kammer). 

Professiooni koda on valitsusväline organisatsioon, kuid rakendab seaduselt saadud volitustega 

kogu võimutäiuse ja vastutusega professiooni reguleerivaid mehhanisme. 

 

Teiseks organisatsiooniks on ühing (neid võib olla ka mitu) (Association, Society), millel on 

peamiselt ametiühingu roll. Lisaks tegeleb ühing täienduskoolituse organiseerimisega, 

loomaarstkonna esindamisega riigi institutsioonides jm., veterinaarpoliitika kujundamisega jne. 

 

Näiteks Suurbritannias peavad kõik isikud, kes soovivad töötada loomaarsti haridust nõudvatel 

ametikohtadel, olenemata kas tegemist on praksise, riigiteenistuse, ravimifirma, haridus- või 

teadusasutusega, olema kuningliku veterinaarkolledži liikmed (Royal College of Veterinary 

Medicine- RCVS) ja kolledž reguleerib nende erialast tegevust täiel määral.  

 

Kolledž peab loomaarstide registrit. Igal aastal liikmemaksu tasumisega tehakse uuendusi 

registrisse. Liikmemaksu tasumajätmine tähendab kolledžist väljaheitmist. 

 

Kolledž jälgib veterinaariateaduskondade õppekavasid ja õpetuse kvaliteeti, tehes regulaarseid 

külaskäike teaduskondadesse, kutsudes vaatlejaid välismaalt ning tehes koostööd hariduse 

kvaliteeti hindavate riiklike institutsioonide ja akrediteerimisorganisatsioonidega. 

 

Kolledž tegeleb ka loomaarstide spetsialiseerumise küsimustega andes põhimõtteliselt välja 

spetsialisti tunnistusi. Kolledž on püstitanud teatud kriteeriumid täienduskoolituse küsimustes 

ning eeldatakse, et iga loomaarst osaleb ja peab arvestust läbitud täienduskoolituse üle.  

Formaalset järelevalvet täienduskoolituses osalemise üle ei peeta, kuid teatud ametikohtade 

saamiseks on see oluline. 

Kolledž on kehtestanud professionaalse käitumise koodeksi (Guide to professional conduct). 

Loomaarstide professionaalse tegevuse kohta esitatud kaebuste arutamine toimub kaheastmelises 

süsteemis. Esmalt arutab kaebusi esmase juurdluse komitee (Preliminary Investigation 

Committee), kes teeb oma järeldused teatavaks RCVS juhatusele. Juhatusel on protseduur 

juhtumite lahendamiseks. Kui see osapooli ei rahulda või nõuab seda eksimuse raskus, 
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saadetakse küsimus ärakuulamiseks distsiplinaarkomiteele. 1999. aastal läks 750 kaebusest 

distsiplinaarkomitees arutamisele üks. Distsiplinaarkomitee istungid on avalikud ja otsused 

kuuluvad avalikustamisele. 

Võib öelda, et kogu mandri Euroopas on loomaarsti ameti reguleerimisel rakendatud 

eelkirjeldatud printsiipe, küll aga teatud variatsioonidega registreerimise, organisatoorse 

ülesehituse ja muudes küsimustes. 

 

Seevastu skandinaavia maades ühendavad loomaarste vaid ühingulist laadi 

erialaorganisatsioonid. Riigi kanda on jäetud eelkõige loomaarstide registri pidamine, ühtlasi 

loomaarstina tegutsemise õigus saadakse riigilt. Lisaks on seaduse alusel määratud valitsuse 

poolt distsiplinaar-komisjon (Rootsi, Taani) professionaalsete eksimuste arutamiseks ja 

menetlemiseks.  

Ühingu roll on seega peamiselt seotud loomaarsti hariduse ja täienduskoolituse küsimustega. Siia 

hulka kuulub nii haridusstandardi monitooring loomaarste koolitavates kõrgkoolides, kui 

spetsialisti koolitus ja vastavate tunnistuste väljastamine. Huvitav on tõdeda, et ka 

spetsialistikoolitusel on näiteks Soome riik tõhusalt appi tulnud, rajades spetsialisti koolitaja 

ametipositsiooni, mida ka riigi poolt finantseeritakse.  

Seega ei saa Skandinaavia maade puhul kõnelda täiel määral ise-reguleerivast professioonist, 

pigem on see suurel määral riigi poolt reguleeritud.  

 

(4) Olukorrast Eestis 
 

 Registreerimine 

Loomaarstide registreerimine on teatud määral seadustatud ja toimib, nimelt tegevusluba 

omavate loomaarstide registri näol, mida peab Veterinaar- ja Toiduamet. Nimetatud register 

hõlmab küll vaid aktiivselt veterinaar-praksisega tegelevaid arste, kuid samasugust praktikat võib 

näha ka mitmes teises Euroopa riigis. Registreerimise kriteeriumid on tegevusloa taotlemise 

korraga kindlaksmääratud. Ka registrist kõrvaldamise mehhanismid on olemas ja seadusega 

kehtestatud (tegevusloa äravõtmine, või selle pikendamisest keeldumine veterinaarkorralduse 

seaduse alusel) 
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 Haridus ja täiendus-koolitus 

Seni on meie erialaorganisatsiooni osalemine hariduse standardite ja õpetamisele esitatavate 

nõuete kehtestamisel olnud suhteliselt passiivne ja piirdunud mõne memorandumiga 

teaduskonna nõukogule, milles juhitakse tähelepanu kitsaskohtadele õppekavades. 

Tudengiõppe ja kraadiõppe jälgimist (monitooringut) ei ole selle sõna otseses mõttes toimunud.   

Täiendus-koolituse organiseerimine praktiseerivatele kolleegidele on olnud ühingu tegevuse üks 

prioriteete ja kas või iga-aastase konverentsi näol ka pidevalt toiminud. On häid märke, et see 

tegevusvaldkond on tõhusalt arenemas edasi. Jääb loota, et spetsialisti õppega jõuame samuti 

järje peale. 

 

• Ametialase tegevuse järelevalve 

Veterinaarkorralduse seaduse alusel on järelevalvet seatud pidama Veterinaar- ja Toiduamet.  

Otsuse veterinaarteenuse kvaliteedisuhtes tulnud kaebuse suhtes peab tegema VTA direktor või  

VTA kohaliku asutuse juht. Kui üks pooltest selle otsusega ei nõustu, siis võib ta pöörduda 

põllumajandusministri poole, kes peab moodustama veterinaarteenuse kvaliteedi hindamise 

komisjoni, mis hakkab kaebusega siis tegelema.  

 

(§ 39. Veterinaarteenuse kvaliteedi hindamise ekspertkomisjon  

 (2) Veterinaarteenuse kvaliteedi hindamise ekspertkomisjon (edaspidi ekspertkomisjon) on 

põllumajandusministri poolt moodustatav komisjon, kuhu kuuluvad üks Veterinaar- ja 

Toiduameti esindaja, üks Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi esindaja, üks Eesti 

Põllumajandusülikooli loomaarstiteaduskonna esindaja ja kaks erialaorganisatsioonide 

esindajat.) 

Ühtlasi on veterinaarkorralduse seadusega kehtestatud ka võimalikud sanktsioonid rikkumiste 

eest. Lisaks on ELÜ üldkoosolek kinnitanud eetika-koodeksi ja valinud aukohtu, mis omakorda 

tegeleb rikkumistega nii professionaalse tegevuse kui eetika vallas ning on kehtestanud ka 

omapoolsed meetmed kolleegide distsiplineerimiseks.  
 
(5) Kokkuvõte 

Eeltoodust võib teha järelduse, et Eestis on praktiliselt kõik vajalikud instrumendid professiooni 

reguleerimiseks olemas. Nende täielik ja tõhus rakendamine on loomaarstkonna ees seisev 

ülesanne.  
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Eestis kujunenud süsteem professiooni reguleerimiseks sarnaneb suuresti Skandinaavia 

mudeliga. Suureks probleemiks on aga ühingutesse koondunud loomaarstide väike arv, mis 

vähendab nende mõju ja autoriteeti ameti viljelejate hulgas. 

 

 

9. Loomade nakkushaiguste tõrje riiklik strateegia 

 
9.1. Loomataudide ennetamise süsteemi põhilised instrumendid 
A. Loomataudide seire 

• Aktiivne seire –  

o  süstemaatiline loomapopulatsiooni uurimine looma või karja tasandil, 

juhuvalimist või  totaaluuringuna (laboruuringud) 

o  haigusjuhu avastamisel meetmed taudi leviku vältimiseks ja kolde 

likvideerimiseks  

• Passiivne seire – (kahtlastest) kliinilistest juhtudest teavitamine ja nende uurimine 

o positiivse juhu avastamisel meetmed taudi leviku vältimiseks ja kolde 

likvideerimiseks  

• Monitooring 

o süstemaatiline loomapopulatsiooni uurimine looma või karja tasandil, 

juhuvalimist või  totaaluuringuna (laboruuringud) 

o haigusjuhtude registreerimine, kuid aktiivset tegevust ei järgne 

 

B. Veterinaarsed registrid 

o Loomade,  

o loomakasvatusettevõtete ja loomapidajate,  

o loomakauplejate, 

o seemenduskeskuste 

o loomakasvatussaaduste töötlejate  

o jäätmekäitlusettevõtete 

o jne. registreerimine  

 

C.  Teavitamine 

o Veterinaarsüsteemi sisene 
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o Liikmesriikide vahel 

o EL komisjonile 

• Teatamiskohustuslikud loomataudid  (list of notifyable diseases) 

 

D. Veterinaarne sertifitseerimine 

o loomade ekspordisertifikaadid 

 

E. Taudikahjude õiglane hüvitamine 

 

9.2. Nakkushaiguste tõrje strateegia Euroopa Liidus 

 

A. Haiguste kategoriseerimine 

a. Teatamiskohustuslikud eriti ohtlikud loomataudid 

b. Teatamiskohustuslikud ohtlikud loomataudid  

c. Liikmesriigi valikul tõrjutavad loomataudid  

d. Zoonoosid 

 

9.2.1 Haiguste kategoriseerimine 

Teatamiskohustuslikud eriti ohtlikud 

loomataudid 

1) hobuste aafrika katk; 

2) hobuste viiruslik entsefalomüeliit; 

3) lammaste ja kitsede rõuged; 

4) lammaste katarraalne palavik; 

5) lindude gripp e lindude klassikaline katk; 

7) Newcastle'i haigus e lindude aasia katk; 

8) nodulaarne dermatiit; 

9) Rift Valley palavik; 

11) sigade aafrika katk; 

12) sigade klassikaline katk; 

13) sigade vesikulaarhaigus; 

15) suu- ja sõrataud; 

17) veiste katk; 

18) veiste kontagioosne pleuropneumoonia; 

20) vesikulaarne stomatiit; 

21) väikemäletsejaliste katk.  

22) veiste spongiformne entsefalopaatia; 

23) kalade viiruslik hemorraagiline 

septitseemia; 

24) kalade vereloomeorganite infektsioosne 

nekroos; 
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Teatamiskohustuslikud ohtlikud loomataudid 

Veiste tuberkuloos 

Veiste brutselloos 

Sigade brutselloos 

Lammaste ja kitsede brutselloos 

Veiste enzootiline leukoos 

Skreipi 

 

Liikmesriigi valikul tõrjutavad loomataudid 

1) Sigade haigused 

• Aujeszky haigus 

• Brucella suis infektsioon 

• Transmissiivne gastroenteriit 

2)Veiste haigused 

• IRT/IPV 

3) Lammaste haigused 

• Maedi/Visna 

 

Teatud lindude haigused 

Teatud kalahaigused 

 

Zoonoosid 

Marutaud 

Salmonelloos 

Kampülobakterioos 

Listerioos 

Ehhinokokoos 

Trihhinelloos 

jt. 
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Nakkushaiguste tõrje strateegia Euroopa Liidus (H.J.Bendixen 1992 modifitseeritud) 
  
Haiguste kategooria Haiguse nimetus Tõrjemeetmed 

1 
Teatamiskohustuslikud eriti ohtlikud 

loomataudid 

 
1) hobuste aafrika katk; 
2) hobuste viiruslik entsefalomüeliit; 
3) lammaste ja kitsede rõuged; 
4) lammaste katarraalne palavik; 
5) lindude gripp e lindude klassikaline katk; 
7) Newcastle'i haigus e lindude aasia katk; 
8) nodulaarne dermatiit; 
9) Rift Valley palavik; 
11) sigade aafrika katk; 
12) sigade klassikaline katk; 
13) sigade vesikulaarhaigus; 
15) suu- ja sõrataud; 
17) veiste katk; 
18) veiste kontagioosne pleuropneumoonia; 
20) vesikulaarne stomatiit; 
21) väikemäletsejaliste katk.  
22) veiste spongiformne entsefalopaatia; 
23) kalade viiruslik hemorraagiline 
septitseemia; 
24) kalade vereloomeorganite infektsioosne 
nekroos; 

 
Erakorralised abinõud 
 
Territoriaalsed kitsendused: 

 Riik, 
 Piirkond 

 
Kitsendused 

 Loomade liikumisele 
 Loomsete saaduste 

liikumisele 
 
Taudikolde likvideerimine  

2 
Teatamiskohustuslikud ohtlikud 

loomataudid 

 
Aujeszky haigus 
Veiste tuberkuloos 
Veiste brutselloos 
Lammaste ja kitsede brutselloos 
Veiste enzootiline leukoos 
Skreipi 

 
Tõrjeprogrammid 
 
Kitsendused karjadele 
 
Kitsendused piirkondadele 

3 
Vabatahtlikuse alusel tõrjutavad 

loomataudid 

 
IRT/IPV 
Maedi/Visna 
Teatud sigade haigused 
Teatud veiste haigused 
Teatud lindude haigused 
Teatud kalahaigused 

 
EL kehtestab reeglid  

 Tõrjemeetmed 
 Uurimisskeemid 
 Elimineerimine 
 Taudivaba staatus 

4 
Zoonoosid 

 
Marutaud 
Salmonelloos 
Kampülobakterioos 
Listerioos 
Ehhinokokoos 
Trihhinelloos 
jt. 
 

 
EL kehtestab reeglid 

 Vaktsineerimine 
 Ennetamine 
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10. Tauditõrje plaan (situatsioonplaan) 

Euroopa Liidu veterinaariaalastes direktiivides ja vastavalt ka Eesti Loomatauditõrje seaduses 

nähakse ette tauditõrje situatsioonplaanide koostamine eriti ohtlike loomataudide tõrjeks. 

Situatsioonplaanid koostatakse kas konkreetse haiguse või haiguste rühma jaoks, kindla kava 

kohaselt. Koostatakse riiklikud ja kohaliku tasandi (veterinaarkeskused) plaanid. Riiklikus 

situatsioonplaanis tuuakse ära detailsed juhised veterinaarjärelevalve asutuste ja teiste 

tauditõrjega seotud ametkondade (näiteks politsei ja päästeamet) tegevuseks haiguse puhangu 

korral ning tõrje korraldamise printsiibid, samuti selleks olemasolevad ressursid ning 

seadusandlik alus tõrjemeetmete rakendamiseks.  

Euroopa Liidu direktiivis 92/119/EEC on sätestatud miinimumkriteeriumid liikmesriikide 

situatsioonplaanidele. Ka ÜRO Toidu ja Põllumajandusorganisatsioon (FAO) on välja andnud 

omad soovitused situatsioonplaanide koostamiseks. Lähtuvalt nimetatud kriteeriumidest ja 

soovitustest koosneb situatsioonplaan järgmistest alaosadest: 

1) Seadusandlik raamistik 

See peatükk sisaldab seadusandlike aktide loetelu ja viiteid konkreetsetele paragrahvidele (või 

nende sisukokkuvõtteid), millel rajaneb riikliku veterinaarteenistuse õigus tauditõrje menetlusi 

rakendada ja on loomaarstide tegevuse ja volituste aluseks; 

2) Tauditõrje finantseerimine 

Siin näidatakse, milline on tauditõrjeks määratud rahaliste ressursside hetkeseis ja milliste 

ressurssidega saab arvestada erandolukordades, millistes konkreetsetes riigieelarve alapunktides 

need kajastuvad. 

Tuuakse ära konkreetsed allikad, millest kaetakse: 

a) personalile minevad kulud (nii koosseisulised kui mittekoosseisulised töötajad) 

b) kulud seadmetele, väikevahenditele ja kulumaterjalidele 

c) loomade tapmise, korjuste ja saastunud materjalide hävitamise, desinfektsiooni jms.-ga 

seotud kulud 

d) kompensatsioonid loomaomanikele 
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e) erakorralise vaktsineerimise kulud 

Kirjeldatakse kuidas toimub ressursside eraldamine veterinaarjärelevalve asutusele, milline on  

ressursside kasutamise kord ja isikute volitused rahaliste vahendite kasutamisel ning rahaliste 

kohustustega seotud lepingute sõlmimisel, samuti millised on ressursi käsutamise piirid (millisest 

summast alates vajab järelevalveasutus täiendavaid volitusi) 

3) Käsuliin 

Selles alaosas kirjeldatakse milline on vastutuse delegatsioon ja aruande kohustus tauditõrjega 

seotud riiklikes struktuurides alustades valdkonna eest vastutava ministriga ja lõpetades käsuliini 

esmatasandil asuvate isikutega. 

4) Üleriigiline tauditõrje keskus 

Vastavalt EL ja FAO soovitustele peaks igas riigis olema püsivalt tegutsev üleriigiline tauditõrje 

keskus, mis on varustatud kõige vajalikuga tauditõrje organiseerimiseks (sidevahendid, 

arvutitarkvaral põhinevad topograafilised kaardid, karjaregistrid ning isikute ja asutuste 

andmebaas jne.). 

Tauditõrje keskust käsitlevas peatükis tuuakse ära selle asukoht (kontaktandmed), keskuse 

konkreetsed kohustused, kes nimeliselt kuuluvad selle koosseisu, milline on keskuse tehniline 

varustus (varustuse loetelu ja kirjeldus). 

5) Kohalikud tauditõrje keskused 

Lisaks üleriigilisele tauditõrjekeskusele peaks olema loodud ka nn. piirkondlikud e. kohaliku 

tasandi tauditõrje keskused, mis oleksid võimelised juhtima tauditõrjet kohapeal. Sarnaselt 

eelmisele peatükile tuuakse ka siin ära kohaliku tauditõrje keskuse kohustused ja vastutus, nende 

asukoht ja kontaktandmed, kohalike keskuste isikkoosseis ja tehniline varustus. 

6) Ekspertide grupid 

Soovituste kohaselt peaks igas riigis olema loodud püsivalt tegutsev ekspertide grupp, kuhu 

kuuluksid isikud, kes omavad põhjalikke teadmisi antud loomataudi kohta ning tunnevad taudi 

ennetamise ja likvideerimise meetodeid. Ekspertgrupi roll on abistada järelevalve ametnikke 

taudi kliinilisel diagnoosimisel ja proovide võtmisel, epidemioloogilise uuringu läbiviimisel ning 
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anda nõu taudi likvideerimise ja ennetamise küsimustes. Ekspertgrupp allub otse riigi 

peaveterinaararstile, kellel on õigus taudipuhangu korral see kokku kutsuda igal ajahetkel. 

Situatsioonplaani vastavas peatükis tuuakse ära isikute nimekiri, kes on kaasatud nimetatud 

ekspertgrupi koosseisu ja nende kontaktandmed. Ühtlasi kirjeldatakse ekspertgrupi ülesandeid 

taudipuhangu korral ja selle tegevust muul ajal. Nimelt peaks ekspertgrupp tegelema koolituse 

andmisega tauditõrjega seotud isikutele mistahes institutsioonides ning hoolitsema ka 

loomapidajate ja ka laiema avalikkuse teavitamise eest taudiga seonduvates küsimustes. 

Situatsioonplaanis tuuakse andmed ekspertgrupi varustuses kohta (loetelu ja kirjeldus) kliiniliste 

ja  postmortem uuringute läbiviimiseks ja proovide võtmiseks. 

7) Inimressursid, laboratooriumid, tehniline varustus 

Antud alalõigus esitatakse andmed esiteks inimressursside kohta (loomaarstid, 

veterinaartehnikud jm. abitööjõud), keda on võimalik kaasata tauditõrje menetlustesse. Ühtlasi 

tuuakse ära viited tauditõrje keskuses hoitavatele andmebaasidele, kus on olemas andmed 

nimetatud isikute kohta. Loomaarstide andmestik peaks sisaldama ka informatsiooni nende 

koolitusest antud taudi osas ja selle tõrje kogemustest, samuti võõrkeelte valdamisest (juhuks kui 

läheb vaja rahvusvahelist abi taudi tõrjel). 

Kui tauditõrje menetlustes rakendatakse inimesi, kes ei ole veterinaarjärelevalve asutuse 

otseses alluvuses (eraloomaarstid, tehniline abipersonal loomade hukkamisel ja korjuste 

likvideerimisel ning  desinfitseerimistöödel), siis kirjeldatakse, milliste lepingute alusel 

nimetatud isikuid rakendatakse. 

Teiseks tuuakse laboratooriumide loetelu, millised on võimelised antud haigust diagnoosima, 

samuti nende administratiivne alluvussuhe. Esitatakse metoodikate loetelu, mis on 

laboratooriumides rakendatud, samuti loetelu laboratooriumi käsutuses olevatest proovide 

võtmise vahenditest. Kirjeldatakse ka proovide laboratooriumisse transportimise korraldust. 

Kolmandaks kirjeldatakse tehnilisi vahendeid, mis on veterinaarteenistuse käsutuses 

tauditõrjemenetluste läbiviimiseks, sealhulgas ka varustust loomade tapmiseks, korjuste 

likvideerimiseks ja desinfektsioonitöödeks. Kui viimatinimetatud varustus on olemas muudes 

riiklikes või erastruktuurides, siis tuuakse viited lepingutele, mille alusel on võimalik nende 

kohene rakendamine. 
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8) Juhendmaterjalid (käsiraamat) 

Kirjalikud juhendid ja juhised tegutsemiseks taudtaudikahtluse või -puhangu korral peaks 

olema koondatud üheks käsiraamatuks, mida perioodiliselt ajakohastatakse ja mille koopia peaks 

olemas olema organisatsiooni igal tasandil.  

Käsiraamatus peaks detailselt ja praktilisest vaatenurgast kirjeldama kõiki meetmeid, mida 

rakendatakse taudi tõrjeks. Käsiraamat sisaldab ühtlasi detailseid instruktsioone konkreetsete 

menetluste läbiviimiseks (loomade tapmine, korjuste hävitamine, desinfektsioon, territooriumi 

sulgemine jne.), aga ka asjakohase informatsiooni levitamise kohta (kellel on õigus millist 

informatsiooni avalikustada); 

Käsiraamat on situatsioonplaani lahutamatu osa ja esitatakse selle lisana. Situatsioonplaanis 

näidatakse ka, millal käsiraamatut viimati ajakohastati. 

  

9) Vaktsineerimine 

Kuigi enamuse eriti ohtlike taudide puhul rakendatakse Euroopas mittevaktsineerimise 

poliitikat võib erandkorras vaktsineerimine siiski vajalikuks osutuda. Seetõttu peab ka 

situatsioonplaan sellist võimalust ette nägema ja sisaldama täpseid juhiseid vaktsineerimise 

läbiviimiseks.  

Situatsioonplaani vastavas alalõigus tuuakse ära järgmine informatsioon: 

a) Taudile vastuvõtlike loomade arv riigis 

b) Vaktsiini kirjeldus, varude suurus ja asukoht, hankelepingud jms. 

c) Vaktsineerimise korraldus: kes vastutab vaktsiini hankimise ja jaotamise eest, kes 

vaktsineerivad, vaktsiini transportimise, säilitamise ja jaotamise kord (nn. külma-ahela 

tagamine) jne. 

d) Vaktsineerimise läbiviimiseks vajaminevad ressursid: inimeste nimekirjad, keda saab 

kasutada vaktsineerimise läbiviimisel; tehnilised vahendid (loetelu, hulk, seisund ja 

asukoht) 
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10)  Personali koolitus  

Edu taudi likvideerimisel sõltub suurel määral sellest, kuivõrd oskuslikult tegutsevad 

inimesed, kes tauditõrje menetlusi läbi viivad. Seepärast on vajalik personali pidev koolitus 

nendes küsimustes.  

Sellest tulenevalt on ka vastav alalõik situatsioonplaanis. Siin loetletakse erinevatele 

sihtgruppidele läbiviidavad kursused ja õppused koos sisu kirjeldusega ning märgitakse ära  

nende toimumise perioodilisus. 

11)  Loomaarstkonna ja loomaomanike teadlikkuse ja valmisoleku säilitamine 

Taudipuhangu avastamise kiirus sõltub suurel määral loomaomaniku taiplikkusest ja 

praktiseeriva loomaarsti kompetentsusest, kuna just nemad on esimesed inimesed, kes nakatunud 

loomi näevad. Seepärast on vajalik informeerida ka loomaomanikke taudiga seonduvatest 

ohtudest, selle avaldumise vormidest ja haigusetunnustest. Samuti peab ka praktiseerivate 

loomaarstide teadmisi selles osas perioodiliselt värskendama. Ka selle jaoks peavad riiklikud 

struktuurid omalt poolt samme astuma.  

Situatsioonplaani vastavas peatükis esitatakse vastavate meetmete loetelu ja kirjeldus 

(informatsiooni levitamise kampaaniad meedias, trükiste väljaandmine, kursused 

eraloomaarstidele) ning nende läbiviimise perioodilisus;  

Nagu eelpool juba nimetatud, koostatakse riikliku situatsioonplaani alusel situatsioonplaanid 

ka kohalikul tasandil. Ideaalis nähakse, et iga kohaliku tauditõrje keskuse (loe veterinaarkeskuse) 

töötaja, kaasaarvatud sekretäri ja arveametniku, jaoks on olemas kirjalik tegevusjuhis 

eriolukorras tegutsemiseks e. tema individuaalne situatsioonplaan. Kohaliku tasandi 

situatsioonplaanis täpsustatakse neid riikliku situatsioonplaani punkte, mille kohta seal detailne 

informatsioon puudub ja mis tuleneb konkreetsest olukorrast koha peal. Siia hulka kuulub 

kohalike loomaarstide nimed ja kontaktandmed, tugistruktuuride kontaktandmed, lepingud 

kolmandate isikute kaasamiseks tauditõrje tegevusse jms. Samuti veterinaarkeskuse iga töötaja 

konkreetsed tööülesanded ja vastutus taudipuhanguga tegelemisel. Kohaliku tasandi 

situatsioonplaanis kirjutatakse detailideni lahti need üldprintsiibid, mida püstitab riiklik 

situatsioon plaan. 
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Kokkuvõtvalt võib öelda, et situatsioonplaan kirjeldab riigi veterinaarteenistuse ja teiste 

asjaomaste struktuuride tegelikku valmisolekut taudiga kohtumiseks ning ühtlasi motiveerib 

tauditõrjega seotud isikuid ja institutsioone vastavate probleemidega süstemaatiliselt tegelema.  

 

11. Veterinaarne sertifitseerimine 
 
1. Veterinaarse sertifitseerimise üldised põhimõtted 

 

– Sertifitseerimine on, nagu sõna tähendus ka ütleb – tõendamine. 

 

Veterinaarsel sertifitseerimisel tõendatakse, et loom või loomne saadus või mõni muu 

veterinaarjärelevalve alla kuuluv kaup vastab veterinaarnõuetele 

 

Veterinaarnõuded – kehtestatud seadusandlusega 

 

Kauplemisel veterinaarkontrolli alla kuuluvad kaubad - Kauplemise veterinaarjärelevalve seadus 

(ja vastavad EL-i direktiivid): 

 

– Loomad, sugurakud, embrüod 

– Loomne toit 

– Toiduks mittekasutatavad loomsed saadused 

– Loomade patogeenid 

 

Nõuetele vastavuse tõendamiseks antakse välja sertifikaat 

– Veterinaarsertifikaat 

– Tervisesertifikaat 

– loomatervisesertifikaat 

 

FVE 12 printsiipi 

 

1) Loomaarst saab tõendada vaid asju,  

 mida ta teab isiklikult, 

 mida ta võib isiklikult kinnitada 
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 mille kohta on teise loomaarsti poolt välja antud “toetav” sertifikaat 

 

 Asjaolud, mille kohta loomaarstil puudub teave ja mille suhtes puudub toetav 

sertifikaat, kuid mille suhtes omavad teavet muud isikud peavad olema deklareeritud 

nimetatud isikute poolt 

 

2) Ei loomaarstilt ega kelleltki teiselt isikult ei tohi nõuda, et see kinnitaks allkirjaga asjaolusid, 

mida ta isiklikult kinnitada ei saa. 

 

3) Loomaarst ei tohi väljastada sertifikaati, kui sellega kaasneb huvide konflikt 

 

4) Sertifikaadil peab kasutama termineid, mis on kergesti arusaadavad 

 

5) Ei tohi kasutada termineid, mida võib mitmeti tõlgendada  

 

6)  Sertifikaat peab olema: 

 a. Välja antud ühel lehel või kui sellel on rohkem kui üks leht, siis vormis mis tagab, et 

kõik lehed moodustaksid ühtse ja lahutamatu terviku 

 b. Nummerdatud unikaalse numbriga. Sertifikaati väljaandev ametiasutus peab arvestust 

selle üle, millistele isikutele millise numbriga sertifikaadi blanketid väljastati 

 

7) Sertifikaat antakse välja loomaarsti emakeeles ning selle kõrvale antakse ametlik tõlge 

sihtmaa riigikeeles.  

 

8) Loomad peavad sertifikaadil olema individuaalselt identifitseeritavad v.a. juhud kui see on 

ebapraktiline. 

 

9)  Loomaarstilt ei saa nõuda, et sertifikaadil kinnitataks mingitele nõuetele vastavust, ilma et 

vastavad nõuded oleks toodud sertifikaadil või need antud sertifikaati väljakirjutavale arstile.  

 

10) Seal, kus asjakohane peaks vastutav ametiasutus andma välja detailsed juhendid 

loomaarstidele, kes väljastavad sertifikaate 
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11) Sertifikaadid  väljastatakse ainult originaalidena. Koopiad ei ole aktsepteeritavad. 

 

Seejuures: 

a.  Sertifikaadi koopia (selgelt märgistatud “KOOPIA”) saadetakse alati vastutavale 

ametiasutusele 

b. Kui mingil olulisel põhjusel on vaja sertifikaadist anda välja uus eksemplar (näiteks 

sertifikaadi hävimine), siis antakse välja sertifikaadi duplikaat vastutava asutuse poolt. Duplikaat 

peab olema selgelt tähistatud kui duplikaat enne selle väljastamist. 

 

12) Sertifikaati allkirjastades peab loomaarst veenduma, et: 

 a. ta kasutaks tinti, mida ei ole lihtne fotokopeerida (muu kui must)  

 b. sertifikaat ei sisaldaks mahakriipsutusi ega parandusi 

c. sertifikaadil oleks lisaks allkirjale loetavalt kirjutatud tema nimi, kvalifikatsioon ja 

aadress ning (kus asjakohane) ka ametliku või isikliku templi jäljend 

 d. sertifikaadil oleks selle välja andmise kuupäev ja kehtivuse aeg 

 e. sertifikaadi ükski osa ei oleks tühi, nii et seda võiks täita mõni muu isik. 

 

2. Seadusandlik raamistik 

 

–LOOMADE JA LOOMSETE SAADUSTEGA KAUPLEMISE NING NENDE IMPORDI JA 

EKSPORDI VETERINAARJÄRELEVALVE SEADUS 

–Vastu võetud 22. aprillil 2004. a  

 

–Põllumajandusministri määrused:  

– nn siseturul kauplemise veterinaarnõuded 

– Põllumajandusministri 19. oktoobri 2004. a määrus nr 167 “Imporditavate loomade ja 

loomsete saaduste veterinaarnõuded” 

 

–Euroopa Liidu määrused, direktiivid, otsused 

 http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/reg/en_register_035030.html
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LOOMADE JA LOOMSETE SAADUSTEGA KAUPLEMISE NING NENDE IMPORDI 

JA EKSPORDI VETERINAARJÄRELEVALVE SEADUS 

Vastu võetud 22. aprillil 2004. a  

 

 

§ 2. Pädev asutus  

(1) Veterinaarjärelevalvet ja põllumajandusloomade aretuse järelevalvet teostav pädev asutus on 

Veterinaar- ja Toiduamet (edaspidi Amet).  

 

1. jagu: Veterinaarnõuded kauplemisel 

 

§10 (2) Kauplemisel veterinaar...kontrolli alla kuuluvate loomade ja ... loomsete saaduste kohta 

esitatavad veterinaarnõuded kehtestab … põllumajandusminister ...  

 

§ 11. Veterinaarnõuded loomade ja toiduks mittekasutatavate loomsete saadustega 

kauplemisel  

 

§ 12. Nõuded vastuvõtlike loomade päritolule ja vastuvõtlikelt loomadelt pärinevate 

toiduks  

mittekasutatavate loomsete saaduste päritolule  

 

§ 13. Nõuded loomsele toidule 

 

5. Peatükk: TÕENDAMINE  

 

§ 46. Nõuetekohasust tõendav sertifikaat  

(1) Nõuetekohasust tõendava sertifikaadi tüübi ja vormi ning tõendava ametniku allkirjastatava 

sertifikaadil oleva teksti loomade ja loomsete saaduste kaupa kehtestab Euroopa Liidu 

õigusaktide nõudeid arvestades Ameti peadirektor. Amet avalikustab sertifikaadid oma 

veebilehel.  

(3) Sertifikaadi koostab Ameti kohaliku asutuse veterinaarjärelevalve ametnik, kelle järelevalve 

alla kuulub ettevõte ..., kust pärineb loom või loomne saadus, mille nõuetekohasust tõendatakse.  
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§ 47. Nõuded tõendavale ametnikule  

(1) Sertifikaadi väljaandmise õigus on Ameti kohaliku asutuse juhi poolt selleks volitatud 

veterinaarjärelevalve ametnikul … 

(2) Tõendaval ametnikul peavad olema vajalikud teadmised õigusaktidega kehtestatud nõuetest 

tõendatavate loomade või loomsete saaduste kohta.  

(3) Tõendav ametnik peab olema informeeritud reeglitest, mida tuleb järgida sertifikaatide 

koostamisel ja väljastamisel, ning olema teadlik vajaduse korral enne tõendamist tehtavate 

järelepärimiste, testide või uurimiste laadist ja ulatusest.  

 

§ 48. Tõendamise tingimused  

(1) Tõendav ametnik ei tohi tõendada andmeid, mille kohta tal endal ei ole teadmisi või mida tal 

ei ole võimalik kindlaks teha. 

(2) Tõendav ametnik ei tohi allkirjastada täitmata või puudulikult täidetud sertifikaati või 

sertifikaati loomade ja loomsete saaduste kohta, mida ta ei ole kontrollinud või mille 

kontrollimiseks ta ei ole pädev. Kui tõendav ametnik kirjutab sertifikaadile alla teise sertifikaadi 

või muu dokumendi alusel, peab see dokument olema tema valduses enne sertifikaadi 

allkirjastamist.  

(3) Tõendaval ametnikul on õigus sertifikaadi koostamisel kasutada andmeid: 

1) mille on kindlaks teinud teine isik, kellele Ameti kohaliku asutuse juht on andnud sellekohase 

volituse ja kes tegutseb veterinaarjärelevalve ametniku kontrolli all, tingimusel, et ta võib 

veenduda andmete täpsuses, või 

2) mis on saadud järelevalve programmide raames või ametlikult kinnitatud kvaliteedi tagamise 

süsteemi või riikliku loomatauditõrje programmi kaudu. 

Seadusandlik raamistik 

 

§ 49. Meetmed tõendamise terviklikkuse tagamiseks  

(1) Amet rakendab vajalikke meetmeid, et tagada sertifikaatide terviklikkus.  

(2) Ameti kohaliku asutuse juht tagab, et: 

1) tõendaval ametnikul on staatus, mis tagab tema erapooletuse ...; 

2) tõendav ametnik on teadlik iga tema allkirjastatava sertifikaadi sisu tähtsusest.  

(3) Sertifikaat koostatakse vähemalt eesti keeles ja ühes sihtkohaliikmesriigi ametlikus keeles.  

(4) Looma või loomse saaduse kohta tõendava ametniku väljastatud sertifikaadi koopiat 

säilitatakse Ameti kohalikus asutuses kolm aastat sertifikaadi väljaandmisest arvates. Koopiaid 
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säilitatakse eraldi loomade ja loomsete saaduste liikide ning sertifikaadid väljastanud ametnike 

kaupa.  

 

3. Sertifikaadi ülesehitus 

 

1)  EL-i sisekaubandus 

 

– Komisjoni määrus Nr 599/2004 30.03.2004, mis käsitleb loomade ja loomsete saaduste 

ühendusesisese kaubandusega seotud sertifikaadi harmoniseeritud mudeli ja 

inspekteerimisraporti vastuvõtmist 

 

– Sertifikaat EL-i sisekaubanduseks 

 

Koosneb kolmest osast 

I osa: Saadetise kohta käivad detailid 

II osa: Tõendamine - seadusandusest tulenevad veterinaarnõuded 

III osa: Läbiviidud kontroll - tehtud uuringute tulemused 

 

2) Rahvusvaheline kaubandus 

 

OIE Terrestrial Animal Health Code 2003   

 

MODEL INTERNATIONAL VETERINARY CERTIFICATES 

 

  Sertifikaat rahvusvaheliseks kaubanduseks 

  

http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_sommaire.htm

 
4. Sertifitseerimine 
 
Tõendatavad andmed 
 

Looma ja karja identifitseerimisandmed 
Looma tervislik seisund 
Karja, piirkonna või riigi loomatervishoiualane seisund 
Nõutud uuringute tulemused 
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12. Rahvusvahelised veterinaarorganisatsioonid ja rahvusvaheline koostöö 

Veterinaaria erinevaid valdkondi hõlmav rahvusvaheline koostöö toimub peamiselt 

kolme rahvusvahelise organisatsiooni raames, milleks on: 

1) Rahvusvaheline Epizootiate Büroo –  OIE – Office International des Epizooties, World 

Animal Health Organisation 

 

2) ÜRO Toidu ja Põllumajanduse Organisatsioon – FAO –Food and Agriculture Organization of 

the United Nations 

 

3) Maailma Tervishoiu Organisatsioon – WHO – World Health Organization  

 

Lisaks sellele on veterinaaria eriala eksperdid kaasatud rahvusvahelisse koostöösse Codex 

alimentarius´e raames, mis kehtestab standardeid toidule ning Euroopa Farmakopöa raames, mis 

kehtestab standardeid ravimite sh. veterinaarravimite tootmisele. 

 

Siinjuures leiab käsitlemist esimese kolme organisatsiooni raames toimuv rahvusvaheline 

koostöö.  

 

12.1. OIE 

OIE on riikide valitsuste vaheline organisatsioon, mis loodi 28 riigi 

vahel sõlmitud lepinguga 25. jaanuaril 1924. 2003. aasta mais oli 

OIE-l 164 liikmesmaad. OIE peakorter asub Pariisis rue de Proni 

12 ja seda juba aastast 1939.     

 

OIE asutamise ajendiks sai veiste katku puhang Belgias 1920. 

aastal, kuhu haigus levis Indiast seebudega, mida transporditi 

Brasiiliasse Antverpeni sadama kaudu. Sellele järgnevalt asuti 

tegema pingutusi loomaks rahvusvahelist organisatsiooni, mis 

aitaks kaasa loomataudide leviku riikide vahelise leviku tõkestamisele. 

 

ÜRO asutas 1940ndate aastate lõpus kaks eriorganisatsiooni – FAO (1946) ja WHO (1948). 

Nende organisatsioonide eesmärgid katsid osaliselt OIE eesmärke, mis tõstatas küsimuse OIE 
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vajalikkusest ja kaaluti ka selle tegevuse lõpetamist. Siiski, tänu paljude liikmesriikide 

vastuseisule OIE tegevus jätkus ja täna on see peamine foorum, kus maailma riikide valitsuste 

veterinaarteenistused oma asju arutavad. 

OIE eesmärgid 

OIE peamised eesmärgid on: 

1) Tagada loomade haiguste alase olukorra läbipaistvus maailmas 

Liikmesmaad on võtnud kohustuse teavitada OIE-d loomataudidest, mis levivad tema 

territooriumil. OIE levitab seda informatsiooni teistele liikmesmaadele. Olenevalt haiguse 

ohtlikkusest saadetakse informatsioon edasi koheselt või teavitatakse liikmesmaid teatud 

ajavahemiku tagant.  

Informatsiooni edastatakse OIE kodulehe ja e-maili kaudu ning perioodiliste väljaannete 

vahendusel:  

a) “Disease Information”, nädalaväljaanne,  

b) “OIE Bulletin” igakahe kuu tagant ilmuv väljaanne,  

c) “World Animal Health” kord aastas ilmuv kokkuvõte. 

2) Koguda, analüüsida ja levitada veterinaaria alast teaduslikku informatsiooni  

Oie kogub ja analüüsib eelkõige loomataudide tõrjega seonduvat teaduslikkuinformatsiooni. 

Kogutud infot edastatakse liikmesmaadele kolm korda aastas ilmuva väljaande: “OIE Scientific 

and Technical Review” kaudu peamiselt.  

  

3) Pakkuda oskusteavet ja edendada rahvusvahelist solidaarsust loomataudide tõrje alal 

maailmas 

OIE annab tehnilist abi loomataudide tõrje korraldamisel liikmesmaadele, kes seda soovivad. 

Eelkõige on selline abi suunatud vaesematele riikidele. 

4) Garanteerida ohutu loomade ja loomsete saadustega kauplemine maailmas töötades 

välja vastavaid rahvusvahelise kauplemise veterinaarseid reegleid. 
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OIE töötab välja normatiivseid dokumente, mida liikmesmaad saavad kasutada enda kaitseks 

taudide eest, ilma et püstitataks kaubandusele õigustamatuid barjääre.  

Peamised normatiivaktid, mida OIE välja annab on:  

1) International Animal Health Code 

2) Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines 

3) International International Aquatic Animal Health Code  

4) Diagnostic Manual for Aquatic Animal Diseases. 

OIE standardeid tunnustab ka Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO) 

Loetletud standardid valmistavad ette spetsialistide komisjonid (Specialist Commission) ja 

vastavad töörühmad, kuhu kuuluvad oma alal maailmas tunnustatud teadlased, kellest enamus 

töötavad OIE koostöö keskustes (Collaborating Centres) ja referentlaboratooriumides (kokku 

152 üle maailma). Standardid kinnitab OIE Rahvusvaheline Komitee 

Rahastamine 

The OIE's financial resources are derived principally from regular annual contributions backed 

up by voluntary contributions from Member Countries. 

 

Juhtimine ja tegevus 

OIE järelevalve oraganiks on Rahvusvaheline Komitee, mis koosneb liikmesmaade valitsuste 

esindajatest. Komitee plenaaristungite vahel (toimuvad kord aastas) esindab komiteed 

Administratiivne Komisjon, mis tegeleb jooksvalt tehniliste ja eelarve küsimustega ning jälgib 

Büroo tegevusprogrammi. 

OIE igapäevast tegevust korraldab keskbüroo (Central Bureau) Pariisis, mida juhib peadirektor 

(Director General), kes on ametisse valitud Rahvusvahelise komitee poolt.  

Lisaks on moodustatud OIE poolt 5 piirkondlikku komisjoni (Regional Commissions), 

edendamaks riiklike veterinaarteenistuste vahelist koostööd regionaalsel tasandil: 

a) Aafrika  

b) Ameerika 

c) Aasia,  Kaug-Ida ja Okeaania 
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d) Euroopa  

e) Lähis-Ida  

 Piirkondlikud komisjonid korraldavad konverentse, mis on pühendatud mõnelekindlale 

probleemile, mis on oluline antud piirkonnale. Töötavad regionaalseid haiguste tõrje programme.  

Regionaalne komisjon annab aru ja teeb ettepanekuid tehnilistes küsimustes Rahvusvahelisele 

Komiteele. 

OIE tegevuse üks tähtsamaid väljundeid on eelpoolloetletud standardite väljatöötamine. 

Standardite uuendamisega tegeletakse pidevalt ja selleks on iga standardi tarbeks loodud alaliselt 

tegutsev spetsialistide komisjon.  

 Spetsialistide komisjonide töö tugineb suurel määral OIE koostöökeskustes ja 

referentlaboratooriumides tehtaval uurimistööl ja neis töötavate teadlaste oskusteabel.  

 

OIE koostöökeskus on teaduskeskus, mis omab kompetentsi teatud üldisemat laadi küsimuses 

loomatervishoiu alal (näiteks epidemioloogia, riskianalüüs). 

Koostöökeskuse mandaat on:  

• Toimida uurimistöö, teabe- ja standardiseerimiskeskusena oma kompetentsi 

valdkonnas; 

• Esitada või töötada välja protseduure, mis aitavad harmoniseerida rahvusvahelisi 

regulatsioone loomade haiguste järelevalve ja tõrje valdkonnas 

• Anda OIE käsutusse eksperte, konsultante.  

Lisaks sellele võivad nad:  

• Läbi viia teaduslikku ja tehnilist väljaõpet liikmesmaade spetsialistidele;  

• Korraldada teadusüritusi OIE egiidi all;  

• Koordineerida teaduslikke ja tehnilisi uurimisi laboratooriumide ja teiste 

organisatsioonide vahel;  

• Publitseerida ja levitada informatsioni liikmesmaadele oma kompetentsi 

valdkonnas.  

OIE-l on koostöökeskused järgmistes valdkondades 

• Veterinaarravimid 
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• AFSSA Agence nationale du médicament vétérinaire  

Fougčres  

FRANCE  

ELISA ja molekulaarsed analüüsimeetodid looamde haiguste daignoosimisel 

• FAO/IAEA Centre for ELISA and Molecular Techniques in Animal Disease 

Diagnosis 

International Atomic Energy Agency 

AUSTRIA  

• Loomade haiguste diagnoosimine ja tõrje troopilistes piirkondades 

• CIRAD/EMVT 

Campus international de Baillarguet 

Montferriez-sur-Lez 

Montpellier  

FRANCE 

  

Loomade haiguste järelevalve ja tõrje Aafrikas 

• Onderstepoort Veterinary Institute 

Agricultural Research Council 

SOUTH AFRICA 

  

• Loomade haiguste järelevalve süsteemid ja riskianalüüs 

• Centers for Epidemiology and Animal Health 

USDA/APHIS-VS 

USA  

• Loomade haiguste diagnoosimine ja tõrje Ida-Euroopas, Kesk-Aasias ja 

Transkaukaasias. 

• All-Russian Research Institute for Animal Health (ARRIAH) (1) 

Ministry of Agriculture of the Russian Federation 
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Rossia  

 

• All-Russian Research Institute for Control, (2) 

Standardisation and Certification of Veterinary Preparations 

Ministry of Agriculture and Food 

Rossia  

• Epidemioloogia ja veterinaarteenistuste organisatsioon arengumaades  

• Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise ‘G. Caporale’ 

Via Campo Boario 

Italia  

• Lomade haiguste diagnoosimine ja vaktsiinide hindamine Ameerikas 

• National Veterinary Services Laboratories (1) 

USDA, APHIS, Veterinary Services 

USA 

• Center for Veterinary Biologics (2) 

USDA, APHIS, Veterinary Services 

USA  

• Institute for International Cooperation in Animal Biologics (3) 

College of Veterinary Medicine 

Iowa State University 

USA  

• Toidus esinevad zoonootilised parasiidid 

• Canadian Food Inspection Agency 

Centre for Animal Parasitology 

  

Vees elavate organismide haiguste alane informatsioon 
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• The Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Sciences (CEFAS) 

Weymouth Laboratory UK 

  

OIE referentlaboratoorium on määratud tegelema kõikide teadulike ja tehniliste 

probleemidega, mis on seotud tema pädevusse antud haigusega. 

Referentlaboratooriumi roll on funktsioneerida teabe- ja standardiseerimiskeskusena tema 

pädevusse antud haiguse diagnoosimismeetodite osas.  

Referentlaboratoorium annab ka teaduslikku ja tehnilist abi ja konsultatsioone haiguste 

järelevalve ja tõrje küsimustes. 

Referentlaboratoorium võib ka korraldada liikmesmaade spetsialistide väljaõpet ning 

teaduslikke ja tehnilisi uuringuid koostöös teiste laboratooriumidega. 

Igas referentlaboratooriumis on ka isikuliselt nimetatud vastava haiguse OIE ekspert, 

kelle poole on abivajajail võimalik personaalselt pöörduda. 

Lisaks eeltoodule on OIE referentlaboratooriumi ülesandeks 

• mikroobitüvede tüpiseerimine ja säilitamine, teiste laboratooriumide varustamine 

mikroobide referenttüvedega; 

• standard seerumite säilitamine ja teiste laboratooriumide varustamine nendega, 

muude standard-reagentide säilitamine ja teiste laboratooriumide varustamine 

nendega; 

• uute diagnoosimismeetodite väljatöötamine, erinevate diagnoosimismeetodite 

tõhususe võrdlemine. 

• abistada teisi laboratooriumeid nakkushaiguste diagnoosimisel, laboratoorse 

diagnoosi kinnitamisega, isolaatide tüpiseerimisega ning epidemioloogilise 

uurimise osas. 

 

Sarnaselt koostöökeskusega on referentlaboratooriumil õigus: 

• Läbi viia teaduslikku ja tehnilist väljaõpet liikmesmaade spetsialistidele;  
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• Korraldada teadusüritusi OIE egiidi all;  

• Publitseerida ja levitada informatsiooni liikmesmaadele oma kompetentsi 

valdkonnas.  

 

OIE on nimetanud referentlaboratooriumid kõikidele eriti ohtlike loomataudide nimekirja 

kuuluvatele loomataudidele, lisaks paljudele muudele loomataudidele. 
 

12.2. FAO Food and Agriculture Organization 

of the United Nations (FAO) 

Viale delle Terme di Caracalla, Rome, Italy 

  

FAO asutati 1945.aastal eesmärgiga aidata maailmas tõsta toitumuse taset ja elustandardit 

tervikuna, samuti põllumajanduse produktiivsust ning parandada maaelanikkonna elutingimusi.  

Täna on FAO üks suurematest ÜRO eriorganisatsioonidest, mille ülesandeks on juhtida ÜRO 

tegevust põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja maaelu arengu valdkondades. FAO-ga on 

liitunud 183 riigi valitsused. EL-on FAO liikmeks organisatsioonina. 

FAO tegevus on olnud asutamise algusest peale suunatud peamiselt vaesuse ja nälja 

leevendamisele maailmas edendades põllumajanduse arengut ning püüdlus toiduturvalisuse 

poole. 

Toiduturvalisus (food security) – inimese varustatus toiduga, mis on talle vajalik aktiivseks ja 

tervislikuks eluks igal ajal. 

Oma eesmärke püüab FAO saavutada mitmesuguste programmide abil, millega antakse 

liikmeriikide valitsustele abi põllumajandusega seonduvate sfääride arendamiseks. Programmide 

koordineerimisega tegelevad erinevad FAO osakonnad. Loomatervishoiu alane tegevus on 

allutatud …  

FAO Loomakasvatuse ja –tervishoiu osakond (Animal Production and Health Division) 

Osakond tegeleb FAO programmidega, mis on seotud loomakasvatusliku tootmise, 

loomatervishoiuga ning tegeleb sellega seonduva informatsiooni kogumise ja levitamisega ning 

poliitika kujundamisega.  
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Loomatervishoiuga konkreetselt tegeleb osakonna allüksus – Loomatervishoiu teenistus 

(Animal Health Service AGAH) 

Selles omakorda on järgmised töögrupid: 

Veterinaarteenistuse grupp (Veterinary Service Group VSG) 

Senior Officer (Non-Infectious Diseases)  

Animal Health Officer/FAOR Paraguay     

Animal Health Officer (Emergency Support) 

Nakkushaiguste grupp (Infectious Diseases Group IDG) 

Senior Officer (Infectious Diseases/EMPRES) 

Animal Health Officer (Virology/GREP Secretary) 

Animal Health Officer (Bacterial & Zoonotic Diseases 

Animal Health Officer (Inf. Dis. Emergency) 

Animal Health Officer (EMPRES Early Reaction)     

Parasiithaiguste grupp (Parasitic Diseases Group PDG) 

Senior Officer (Parasitology)  

Senior Officer (Insect Pest Management)  

Animal Health Officer (Integrated Health Mngmt) 

Animal Health Officer (Integr. Parasite Control) 

Programmid 

FAO programmide eesmärk on teadmiste ja informatsiooni levitamine ja valitsuste abistamine 

jätkusuutlike korralduslike süsteemide kujundamisel. Lisaks sellele on loomatervishoiu 

valdkonnas käsil ka programme, mis on suunatud konkreetsete probleemide lahendamisele – 

näiteks nagu globaalne veiste katku likvideerimise programm. 

 

 EMPRES - Emergency System for Transboundary Animal and Plant Pests and Diseases 

 Environmental Management of Insect Borne Diseases 

 Veterinary Public Health and Food and Feed Safety 

 Contribution of Livestock to Poverty Alleviation 

 Developing the Global Strategy for the Management of Farm Animal Genetic Resources 

 Technologies and Systems for Efficient Natural Resource Use in Livestock Production 

 Livestock Sector Analysis and Strategy Development 
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 Global Livestock Information System and Knowledge Framework 

 Advice to Member Countries and Support to the Field Programme 

 The Global Rinderpest Eradication Programme (GREP)

 Programme Against African Trypanosomiasis (PAAT)

 

12.3. WHO 

Maailma Tervishoiu Organisatsioon loodi 7 aprillil 1948. aastal. WHO täidab mitmes mõttes 

OIE-ga sarnaseid funktsioone inimese tervishoiu valdkonnas, ka tema organisatsiooniline 

ülesehitus on sarnane OIE-le. WHO-ga on ühinenud 192 riigi valitsused.  

Sarnaselt OIE-ga on WHO-l kosstöökeskused, mille ülesanded ja tegevus kattub suuresti OIE 

kosstöökeskuste omaga, selle erinevusega, et WHO koostöökeskused kannavad sageli ka 

referentlaboratooriumi funktsioone. 

Riikide veterinaarteenistuste rahvusvaheline koostöö WHO raames toimub eelkõige marutaudiga 

seonduvates küsimustes, kuna WHO pädevusse on antud kõik marutaudiga seotud küsimuste 

lahendamine. 

Nii on tegutsevad ka koostöökeskused ja referentlaboratooriumid marutaudi alal WHO egiidi all. 

 

WHO koostöökeskused marutaudi alal  

WHO Collaborating Centre for Control, Pathogenesis and Epidemiology of Rabies in Carnivores  

Centre of Expertise (COFE) for Rabies 

Ottawa Laboratory Fallowfield (OLF) 

Canadian Food Inspection Agency 

WHO Collaborating Centre for Reference & Research on Rabies  

Rabies Laboratory 

Division of Viral & Rickettsial Zoonoses (DVRD) 

National Center for Infectious Diseases (NCID) 

Centers for Disease Control & Prevention (CDC) 

United States of America  

WHO Collaborating Centre for Reference & Research on Rabies  

The Wistar Institute 

United States of America  

WHO Collaborating Centre for Rabies Surveillance & Research  
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Institute of Epidemiology 

Federal Research Institute for Animal Virus Diseases 

Germany  

WHO Collaborating Centre for the Characterization of Rabies & Rabies-related Viruses  

Veterinary Laboratories Agency - Weybridge 

Department of Virology 

New Haw, Addlestone 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  

WHO Collaborating Centre for Research on Rabies Pathogenesis and Prevention  

Queen Saovabha Memorial Institute 

The Thai Red Cross Society 

  

Kasutatud allikad: 

http://www.fao.org 

http://www.oie.int/eng/en_index.htm

http://www.who.int/about/en/

 

12.4. Rahvusvahelised erialaorganisatsioonid 

Loomaarstide ühingud üle maailma on koondunud peamiselt kahte organisatsioone ühendavasse 

maailmaorganisatsiooni: 

 World Veterinary Association (WVA) 

 World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) 

Ka tegutseb piirkondlikul alusel organisatsioone ühendavaid ühendusi. Näiteks Euroopa Liidus – 

Euroopa Loomaarstide Föderatsioon – FVE. 

 

Lisaks tegutseb loomaarstide ühendusi, mis ühendab kitsama eriala huvilisi ja spetsialiste: 

Linnumeditsiini ühing, hobusemeditsiini ühing, veterinaarepidemioloogia ühing jne. 

 

(1) Veterinaaria Maailmaassotsiatsioon WVA 

 

1) Loomine 

John Gamgee Edinburgh’i Veterinaar Kolledžist algatas 1863. Aasta aprillis loomaarstide 

üleeuroopalise kokkutulemise, mis sai teoks sama aasta juulis Hamburgis Saksamaal. Kohtumise 
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teemaks oli loomataudide epizootiatega võitlemise strateegiad. Seda kokkutulekut on hakatud 

nimetama esimeseks Rahvusvahelisels Veterinaaria Kongressiks, mis hiljem sai nimeks Maailma 

Veterinaaria Kongress.  

VIII-ndal kongressil Budapestis Ungaris 1906. Aastal asutati Alaline Komitee (Permanent 

Committee), mis hoidis organisatsioonilist sidet osalejate vahel kongressidevahelisel ajal. XV-

ndal kongressil Stokholmis Rootsis 1953. aastal otsustati luua rahvusvaheline assotsiatsioon ja 

Alaline Komitee asus tööle põhikirja kallal. XVI kongressil Madridis Hispaanias 1959. aastal sai 

Assotsiatsioon loodud. 

 

2) Liikmed 

Rahvuslikud loomarstide ühingud 

Spetsialistide ühendused 
 
 

3) WVA eesmärgid (missioon) 

 Esindab kogu loomaarsti professiooni kõigis tema aspektides rahvusvahelisel tasandil kogu 

maailmas. 

 WVA seisab loomaarstide professiooni, veterinaarmeditsiini ja veterinaarteaduse õiguste 

eest ja hoolitseb nende standardite ja kompetentsuse edendamise eest. 

 WVA teenib maailma veterinaarorganisatsioone. 

 WVA hoolitseb loomade ja inimese tervise ja heaolu edendamise eest loomade jätkusuutliku 

ja humaanse kasutamise ja pidamise läbi. 

 WVA toetab keskkonna jätkusuutlikkuse kaitset. 

 

5) WVA tegevus 

• Arendab organisatsioonide ja isikute vahelist infovahetus 

• Annab välja ajakirja “Bulletin of the WVA” 

• Arendab kodulehte: http://www.worldvet.org/ 

• Osaleb valitsuste ja valitsustevaheliste organite ja organisatsioonide tegevuses 

• Suhtleb aktiivselt pressiga 

• Korraldab Maailma Veterinaarkongressi ja toetab teisi eriala konverentse ja 

sümpoosiume piirkondlikul tasandil 
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 Kujundab loomaarsti professiooni ja veterinaarteadusega seonduvat poliitikat 

♦ Tehniliste komiteede tegevus 

Haridus ja arendus − 

− 

− 

− 

Loomade heaolu ja tervis 

Veterinaarne rahvatervishoid 

Veterinaarabi õnnetuste ja katastroofide puhul 

♦ Edastab (kommunikeerib) poliitikaid ühiskonnale; 

 
 
(2) Euroopa Loomaarstide Föderatsioon  FVE 

 

1) Ajalugu 

1961. aastal alustas tööd Veterinaaria Koostöökomitee 

(Veterinary Liaison Committee), mille eesmärk oli jõuda 

kokkuleppele professiooni sees veterinaarharidusele seatavate nõuete osas Euroopa 

Majandusühenduses. Seega osalesid komitee töös vaid EMÜ liikmesmaade (6) 

erialaorganisatsioonid.  

1975 asendati Veterinaaria Koostöökomitee EMÜ Loomaarstide Föderatsiooniga 

(Federation of Veterinarians of the EEC), mille täisliikmeks said olla endiselt EMÜ 

liikmesmaade veterinaarorganisatsioonid, kuid teised Euroopa riigid võisid ühineda vaatlejatena.  

1994. aastal sai FVEEC-st Euroopa Loomaarstide Föderatsioon (Federation of Veterinarians of 

Europe) ja selle liikmeteks võisid saada kõik nn. EFTA liikmesriigid. 1998. aastal laienes 

liikmelisuse õigus ka Kesk- ja Ida-Euroopa riikidele.  

 

2) Eesmärgid 

Kaitsta loomaarsti professiooni huvisid Euroopas pidades tihedaid sidemeid ja esitades kirjalikke 

seisukohavõtte asjakohastele Euroopa institutsioonidele (loe EL-i institutsioonidele). 

 

3) Struktuur ja Liikmed 

FVE-l on Alaline Büroo (Permanent Office) Brüsselis, mida juhib tegevdirektor. Alaline Büroo 

tegeleb organisatsiooni igapäevatöö korraldamisega ja  vastutab FVE juhatuse ees (FVE Board). 
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FVE juhatus koosneb presidendist ja kolmest asepresidendist, kes valitakse peaassamblee poolt 

(General Assembly).  

 

FVE liikmed on järgmiste riikide veterinaarorganisatsioonid: 

Austria, Belgia, Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Tšehi, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, 

Makedoonia, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Island, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Luxembourg, 

Malta, Holland, Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi, 

Šveits (esindab ka Liechtensteini), Ühendatud Kuningriigid, Türgi ja Jugoslaavia.  

 

Sektsioonid  

  

♦ Praktiseerivad loomaarstid UEVP Practising Veterinarians  

♦ Hügienistid ja rahvatervishoiuga tegelevad loomaarstid UEVH Hygienists and Public 

Health Veterinarians.  

♦ Riigi veterinaarametnikud EASVO State Veterinary Officers  

♦ Loomaarstid tööstuses ja uurimistööl FEVIR Veterinarians in Industry and Research  

 

Euroopa Veterinaarharidust Andvate Asutuste Assotsiatsioon (The European Association of 

Veterinary Educational Establishments (EAEVE) omab FVE-s vaatleja liikme staatust. 

 

Töörühmad  

Tegevus toimub Alaliste ja ajutiste töörühmade kaudu, kes töötavad spetsiifiliste küsimuste 

kallal 

 

Koosolekud 

Peaassamblee koguneb kaks korda aastas (General Assemblies (plenary sessions)  

Neil osalevad kõikide liikmesmaade esindajad ja seal kinnitatakse FVE olulised seisukohavõtud 

ja arutatakse läbi poliitilised küsimused.  

Peaassamblee koosoleku eel kogunevad tavaliselt ka sektsioonid. 

Juhatus koguneb kuni kuus korda aastas. Juhatuse koosolekul osalevad ka sektsioonide juhid. 
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Esindatus 

FVE osaleb EL-i Nõuandva komitee tegevuses (Advisory Committee on Agricultural Product 

Health and Safety (ACAPHS) varem  Veterinary Advisory Committee).  

FVE on esindatud selle kahes alalises töögrupis (standing group): SG on Veterinary Matters ja 

SG on Animal Welfare.  

 

FVE osaleb ka Euroopa Ravimite Hindamise Agentuuri Veterinaarravimite Komitee briifingutel  

(Committee for Veterinary Medicinal Products (CVMP) of the European Agency for the 

Evaluation of Medicinal Products (EMEA)).  

 

FVE on esindatud ka Euroopa Nõukogu loomaheaolu küsimusi käsitlevatel koosolekutel. 

  

 Kasutatud allikad: 

Arvo Viltrop, Loomaarsti ameti reguleerimine Lääne-Euroopas. Eesti Loomaarstlik Ringvaade, 
2000 
http://www.fve.org/index.html

http://www.worldvet.org/
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