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Riigikogu maaelukomisjoni menetluses on kollektiivne pöördumine „AITAB! Rahvaalgatus
Loomakaitseseaduse ja sellega seonduvate õigusaktide muutmiseks“.
Ühe ettepanekutest, mis käsitleb loomade müügi keelamist tänava- ja turukaubanduse
korras (ettepanek nr 24), on maaelukomisjon esitanud arvamuse avaldamiseks Eesti Linnade
ja Valdade Liidule.
Ettepaneku selgituste kohaselt tänavatel ja turgudel loomade müümisel esineb enam rikkumisi
ning müüjad ei suuda tagada turgudel-laatadel loomadele vajalikke tingimusi. Ka müüakse
turgudel, laatadel ja tänavatel tihitipeale haigeid ja vaktsineerimata loomi ning loomade müük
selliselt ei ole piisavalt kontrollitud.
Samuti on ettepanekus märgitud, et kaubandustegevuse seaduse kohaselt on juba asjakohane
piirang kehtestatud tänavakaubandusele, kuid seadus võimaldab jätkuvalt müüa loomi
turukaubanduse korras.
Ettepaneku kohaselt tuleks vastavaid sätteid muuta selliselt, et keelatud oleks loomade müük
ka turukaubanduse korras.
Olete ettepaneku esitanud arvamuse avaldamiseks Eesti Linnade ja Valdade Liidule, märkides,
et tänava- ja turukaubanduse korraldamine on kohalike omavalitsuste pädevuses.
Selgitame esmalt, et tänava- ja turukaubanduse korraldamine on kohalike omavalitsuse
pädevuses üksnes piiratud ulatuses. Ülalviidatud kaubandustegevuse seaduse kohaselt on
keelud ja lubatavuse tingimused sätestatud seaduses. Seaduse § 17 lg 4 kohaselt võib kohaliku
omavalitsuse üksus lisaks seaduses sätestatule kehtestada tänava- või turukaubanduse korra,
ehk seaduse rakendamist kohalikele oludele vastavalt reguleerida üksnes seadusega antud
piirides, sh määratledes nt kauplemiseks lubatud kohad. Lisame, et tänava- või turukaubanduse
täpsema korra kehtestamine on kohaliku omavalitsuse õigus, mitte kohustus, st kohalik
omavalitsus ei pea nimetatud korda kehtestama.
Samas märgime, et ettepanekus viidatud kaubandustegevuse seadus kaotab kehtivuse
01.05.2021 ning seega kaotab kehtivuse ka senine seaduses sätestatud piirang
tänavakaubandusele.
Ettepanekust tulenevalt on tegemist eelkõige loomade kaitse ja loomatauditõrje valdkonda
kuuluvate küsimustega. Nimetatud valdkonnad on seadusandja poolt reguleeritud
loomakaitseseaduse ja loomatauditõrje seadusega. Leiame, et juhul kui põhjaliku ja igakülgse
analüüsi tulemusena osutub vajalikuks täiendavaid piiranguid või keelde kehtestada nimetatud
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valdkondades, kuuluvad need küsimused seadusandja otsustuspädevusse ning peaks olema
reguleeritud seaduse tasandil. Lisame, et ilmselt ka ettepaneku mõte ei ole olnud jätta iga
kohaliku omavalitsuse otsustada, kas ja kuidas loomade müüki hakatakse keelama/lubama
konkreetse kohaliku omavalitsuse territooriumil, vaid eesmärk on olnud loomade kaitseks ja
loomataudi tõrjeks küsimused ühetaoliselt kogu riigis reguleerida.
Juhime tähelepanu, et loomakaitseseadus reguleerib loomade kaitset inimese tegevuse või
tegevusetuse eest, mis ohustab või võib ohustada loomade tervist või heaolu, sätestades mh
reeglid looma avalikule näitamisele ja kasutamisele loomanäitusel, -võistlusel, -laadal, oksjonil või loomade kokkutoomisega seotud muul avalikul üritusel; tehingutele loomadega;
lemmikloomade pidamisele kaupluses. Loomatauditõrje seadus omakorda reguleerib
loomanäituse, -võistluse, -laada, -oksjoni ja loomade kokkutoomisega seotud muu avaliku
ürituse korraldamise veterinaarnõudeid.
Kokkuvõtvalt leiame, et ettepanekus väljatoodud küsimused oma olemuselt kuuluvad
reguleerimisele seaduse tasandil.
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