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Hobuste identifitseerimine

• Eestis sündinud hobuste identifitseerimine
• Passi duplikaat ja asendusdokument
• Eestisse toodud hobuste registreerimine, sh kolmandast riigist
• Muudatused passis
• Arvestuse pidamine tallis

Eestis sündinud hobuste identifitseerimine

• Hobune märgistatakse ja registreeritakse kuue kuu jooksul
sünnikuupäevast arvates.

Loomapidajad tagavad, et iga hobune on identifitseeritud:
• kordumatu koodiga/UELN
• süstitava transponderiga;
• kogu eluea jooksul kehtiva identifitseerimisdokumendiga- hobuse
passiga.

Identifitseerimise andmeid kajastavad elektroonilised andmebaasidEestis hobuslaste register.

Eestis sündinud hobuste identifitseerimine

Pass sisaldab vähemalt järgmist teavet:
• süstitava transpondri abil esitatav identifitseerimiskood;
• eluajaks määratud kordumatu kood või UELN;
• loomaliik;
• hobuse sugu;
• sünnikuupäev ja -riik;
• välja andnud asutuse nimi ja aadress;

• passi väljaandmise kuupäev;
• hobuse kujutis ja kirjeldus;
• vajadusel teave tõu kohta.

Eestis sündinud hobuste identifitseerimine

• Hobuse passi väljastab loomapidajale aretusühing.
• Hobuse passi saamiseks esitab loomapidaja aretusühingule
avalduse hiljemalt 30 päeva enne hobuse kuue kuu vanuseks
saamist või enne hobuse väljaviimist tallist, kus hobune sündis,
kui selliseks liikumiseks peab hobusega kaasas olema pass.

Loomapidajad tagavad, et hobustega on alati kaasas nende kogu
eluea jooksul kehtiv identifitseerimisdokument- hobuse pass.

Eestis sündinud hobuste identifitseerimine

Aretusühingud Eestis
Aretusühing
Ahhal-tekiini Assotsiatsioon

Tõug
Ahhal-Tekiin

UELN koodi 6 esimest nr
233004

Eesti Sporthobuste Kasvatajate Selts

Eesti sporthobune, Eesti
ratsaponi ja väikeponi

233001

Eesti Hobusekasvatajate Selts

Araabia täisvereline, tori
hobune (universaal- ja
aretussuud), trakeen, Eesti
hobune, Eesti
raskeveohobune

233002

Vana Tori Hobuse Ühing

Tori hobune (vana-tori)

233005

Eesti Traaviliit

Eesti soojavereline
traavihobune

233003

Eesti Tõugu Hobuste Kasvatajate ja
Aretajate Selts

Eesti hobune

233006

Eestis sündinud hobuste identifitseerimine

Loomapidajad tagavad:
• et hobused varustatakse süstitavate transpondritega samal ajal
või veidi aega enne seda kuupäeva, kui täidetakse
identifitseerimisvorm, mis on vajalik passi väljastamiseks.
• et transpondri loetamatuks muutumisel see asendatakse 20
päeva jooksul või enne, kui hobune lahkub harilikuks
viibimiskohaks olevast tallist.

Loomapidaja teavitab kahe päeva jooksul veterinaararsti, kes
paigaldab hobusele 20 päeva jooksul uue numbrikombinatsiooniga
transpondri.

Passi duplikaat ja asendusdokument

Passi duplikaat väljastatakse juhul, kui:
• passi originaaleksemplar on kadunud, kuid
hobuse saab identifitseerida, eelkõige transpondri
koodi abil;
• hobune ei ole tähtaegselt identifitseeritud.

Loomapidaja taotlusel:

• väljastab aretusühing kadunud esialgse passi duplikaadi;
• taotleb aretusühing kadunud esialgse passi väljastanud
asutuselt passi duplikaadi väljastamist, et see loomapidajale kätte
toimetada.

Passi duplikaat ja asendusdokument

Asendusdokument väljastatakse juhul, kui:
• passi originaaleksemplar on kadunud ja hobuse identsust ei ole
võimalik kinnitada ja puuduvad viited või tõendid selle kohta, et
hobusele on varem väljastatud pass;

• Füüsiline märgistus on eemaldatud, identifitseerimisvahendeid
on muudetud või asendatud ilma selle pädeva asutuse loata,
kelle pädevusalasse kuulub ettevõtte, kus neid hobuseid harilikult
peetakse.
Loomapidaja taotlusel väljastab aretusühing hobusele
asendusdokumendi.

Passi duplikaat ja asendusdokument viivad hobuse toidulooma
staatusest välja.

Eestisse toodud hobuste registreerimine, sh kolmandast riigist

Alaliselt Eestis paikneva hobuse teises liikmesriigis väljastatud
pass esitatakse Eestis tegevusloa saanud aretusühingule hobuse
andmete kandmiseks registrisse.

Andmed esitatakse iga hobuse puhul, keda peetakse tallis
kauem kui 30 päeva, välja arvatud järgmistel juhtudel:
• kuni 90-päevasel ajavahemikul võistlustel, võiduajamistel,
näitustel, harjutustel või veokatsetel osalevad hobused;

• aretamiseks ettenähtud täkud, keda peetakse paaritushooajal;
• aretamiseks ettenähtud märad, keda peetakse kuni 90 päeva.

Eestisse toodud hobuste registreerimine, sh kolmandast riigist

Kolmandast riigist liitu toodud hobuseid pidavad loomapidajad
taotlevad aretusühingult passi väljastamist või passi registreerimist
elektroonilises andmebaasis 30 päeva jooksul alates vabasse
ringlusse lubamiseks tehtavate tolliprotseduuride lõpule viimise
kuupäevast.

Kui olemasolev pass ei vasta liidu nõuetele, täidab aretusühing
passi nii, et see vastab sätestatud nõuetele.

Kui olemasolevat passi ei saa muuta nii, et see vastaks sätestatud
nõuetele, identifitseeritakse hobune uue passi väljastamisega, võttes
aluseks passis sisalduva teabe, mille alusel hobune liitu sisenes.

Muudatused passis

Loomapidajad tagavad, et passis on vähemalt järgmised andmed
igal ajal ajakohased ja õiged:
• hobuse staatus seoses tema sobivusega inimtoiduks tapmiseks;
• loetav transpondrikood;
• teave hobuse omaniku kohta, kui seda nõutakse riiklike
õigusaktidega.

Kui on vaja ajakohastada hobuse passi I–III jao
identifitseerimisandmeid, esitab loomapidaja hobuse passi
aretusühingule:
• vahetult pärast toidulooma staatuse muutuse tinginud sündmust;
• teistel juhtudel viie tööpäeva jooksul alates sündmusest, mis
mõjutas hobuse identifitseerimisandmeid.

Muudatused passis

Loomapidaja tagab, et passi IV–IX jaos (omanik, põlvnemistunnistus
jne) esitatud teavet ajakohastatakse ja parandatakse kooskõlas selle
aretusühingu kehtestatud eeskirjadega, kes dokumendi väljastas.

Omaniku vahetumise korral antakse korral kogu pass üle uuele
omanikule.

Pärast hobuse surma või kadumist tagastavad
loomapidajad kogu passi kordumatu koodi järgi
kindlaks tehtud asutusele.

Arvestuse pidamine tallis

Arvestus peab sisaldama järgmisi andmed:
• kordumatu kood/UELN;
• ettevõttes aset leidnud sünni kuupäev;
• iga tallis peetava hobuse sünnikuupäev;
• iga tallis aset leidnud hobuse loomuliku surma, kadumise või
tapmise kuupäev;

• elektroonilise identifitseerimisvahendi (transpondri) või
tätoveeringu liik ja asukoht, kui loom on sellega varustatud;
• iga identifitseeritud hobuse esialgne identifitseerimiskood, kui
seda koodi on muudetud, ja selle muutmise põhjus.

Hobuste identifitseerimist reguleerivad järgmised õigusaktid:
• Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL)
2016/429 (loomatervise määrus)
• Komisjoni 28. juuni 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/2035
maismaaloomade pidamise ettevõtete ja haudejaamade ning
jälgitavuse kohta
• Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/963 hobuslaste
identifitseerimise ja registreerimise kohta ning millega kehtestatakse
nende loomade identifitseerimisdokumentide näidised
• Maaeluministri 25.11.2021 määrus nr 74 „Põllumajanduslooma
märgistamise ja registreerimise ning veisepassi väljastamise kord,
põllumajanduslooma tapmisest ja hukkumisest ning kõrvaldamisest
teavitamise kord ning identifitseerimisvahendi eemaldamise ja
asendamise nõuded “

KOKKUVÕTE
• Igal hobusel peab olema pass.
• Hobuse passi väljastab (ka tõuraamatusse mitte kantud hobustele) ja
hobuse passi andmed kannab registrisse tegevusloaga aretusühing.
• Kui pass on kadunud, tuleb taotleda duplikaat või
asendusdokument.
• Alaliselt Eestis oleva hobuse passi andmed tuleb registreerida
hobuslaste registris.
• Passi andmed peavad olema õiged- muudatused tuleb
registreerida.
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