KÄSKKIRI
Kuupäev digiallkirjas nr 116

Täiendavate loomatauditõrje abinõude
kehtestamine seoses sigade klassikalise katku
ja sigade Aafrika katku diagnoosimisega
naaberriikides
Loomatauditõrje seaduse § 71, § 321 ning § 453 lõike 1 punkt 8 ja maaeluministri 16. augusti
2018. a määruse nr 48 „Veterinaar- ja Toiduameti põhimäärus“ § 8 lõike 2 alusel
ennetamaks sigade klassikalise ja Aafrika katku võimalikku levimist Eesti Vabariiki:
1.

Rakendan järgmised tauditõrje abinõud:
1.1 kõik Läti, Leedu, Poola, Rumeenia, Venemaa, Ukraina, Valgevene, Moldova ja teiste
riikide, kus on diagnoositud sigade Aafrika katk või sigade klassikaline katk,
territooriumidel viibinud elussigade veokid peavad enne farmi territooriumile sisenemist
ja loomapartii pealelaadimist olema viibinud vähemalt 48 tundi Eesti Vabariigi
territooriumil;
1.2 enne farmi territooriumile sisenemist ja loomapartii pealelaadimist peab olema punktis
1.1 nimetatud transpordivahendile teostatud pesu ja desinfektsioon Eesti Vabariigi
territooriumil;
1.3 punktis 1.1 nimetatud transpordivahendi pesu ja desinfektsioon peab olema dokumentaalselt tõestatud.

2. Kehtestan sigade kuumtöötlemata sööda sisseveo keelu Eesti Vabariiki:
2.1 komisjoni rakendusotsuse 2014/709/EL, 9. oktoober 2014, milles käsitletakse
loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates
liikmesriikides ja tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus 2014/178/EL kehtiva
versiooni lisas olevatest liikmesriikide piirkondadest.
3. Keelan sigade kuumtöötlemata sööda impordi Venemaa ja Ukraina kõikidest
piirkondadest (rajoonidest), kus sigade klassikaline katk või sigade Aafrika katk on
diagnoositud viimase kolme aasta jooksul. Keeldu ei kohaldata juhul, kui sööt on
kuumtöödeldud viisil, mis on piisav eelnimetatud haiguste tekitajate hävitamiseks ning
kuumtöötlemine on tõendatud sööda tootja originaaldokumendiga, mis on väljastatud
laadimise päeval konkreetsele kaubasaadetisele. Nimetatud dokumenti võib impordiloa
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taotlemisel eelnevalt esitada ka e-posti teel, sellisel juhul esitatakse originaaldokumendi
skaneeritud koopia importija avalikult/ametlikult e-posti aadressilt või lisatakse
dokumendile importija seadusliku esindaja digitaalallkiri.
4. Keelan sööda impordi kõikidest Valgevene piirkondadest (oblastitest) ja Moldova
piirkondadest (rajoonidest), kus sigade klassikaline katk või sigade Aafrika katk on
diagnoositud viimase kolme aasta jooksul. Kui sööt on pärit muust piirkonnast, peab
Valgevene või Moldova riigi pädev asutus seda tõendama sööda laadimise päeval
väljastatud originaaldokumendiga, mis liigub koos kaubasaadetisega. Nimetatud
dokumenti võib impordiloa taotlemisel eelnevalt esitada ka e-posti teel, sellisel juhul
esitatakse originaaldokumendi skaneeritud koopia importija avalikult/ametlikult e-posti
aadressilt või lisatakse dokumendile importija seadusliku esindaja digitaalallkiri.
5. Keelan mitteloomset päritolu sööda sisseveo isiklikuks otstarbeks Venemaalt,
Valgevenest, Ukrainast ja Moldovast. Keeldu ei kohaldata juhul, kui sööt on
müügipakendis ja mõeldud kalade söötmiseks.
6. Veterinaar- ja Toiduameti piirkondliku pädevusega osakondadel korraldada loomapidajate ja
söödakäitlejate teavitamine rakendatavatest täiendavatest loomatauditõrje abinõudest
ning juhtida loomapidajate tähelepanu bioohutusmeetmete rakendamise kohustusele
tulenevalt loomatauditõrje seadusest.
7. Tunnistan kehtetuks Veterinaar- ja Toiduameti 30. septembri 2019. a käskkirja nr 91.
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