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	30.10.2014 nr 1-4.1/14/481


Sigade aafrika katku tsoonides kütitud metssigadest teavitamine


Asjaolud ja põhjendus

Veterinaar- ja  Toiduamet on 18.09.2014 kirjaga nr 15.1-1/4180 pöördunud Keskkonnaministeeriumi poole ettepanekuga täiendavate tauditõrjemeetmete rakendamiseks seoses sigade aafrika katku diagnoosimisega Eesti Vabariigi territooriumil. Muuhulgas palutakse välja töötada mehhanism, mille kaudu saaks Veterinaar- ja Toiduamet operatiivselt teavet kõikide tsoonides kütitud metssigade kohta.

	Keskkonnaministeerium omakorda tuginedes jahiseaduse § 23 lg 4 p 5  on Veterinaar- ja Toiduameti ettepaneku edastanud 25.09.2014 kirjaga nr 13-11/14/7932-2 täitmiseks Keskkonnaametile.


	Põllumajandusministri 23.11.2004 määruse nr 179 "Sigade klassikalise katku ja sigade aafrika katku tõrje eeskiri" (edaspidi määrus nr 179) § 40 lg 2 alusel moodustub sigade aafrika katku nakatunud metssea leiukoha ümber taudistunud ala suurusega vähemalt 200 km2, kus rakendub Keskkonnaameti peadirektori 30.09.2014 käskkiri                  nr 1-4.1/14/438 „Tauditõrjemeetmete rakendamine sigade aafrika katku tõkestamiseks metssigade populatsioonis Eesti Vabariigi territooriumil“.


	Euroopa Nõukogu 26.06.1990 direktiivi, milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle (90/425/EMÜ) art 10 alusel vaatab Euroopa Komisjoni alaline veterinaarkomitee tekkinud taudiolukorra võimalikult kiiresti läbi ja moodustab määruse nr 179 § 40 lg 2 alusel moodustunud taudistunud ala asemele, lähtudes ohuanalüüsist, vastavalt I, II või III tsooni. Tsoonid jõustuvad avaldamisega Euroopa Liidu Teatajas.


	III tsooni moodustab loetelu liikmesriikide haldusüksustest, kus sigade aafrika katk (edaspidi SAK) on diagnoositud nii kodu- kui metssigadel, II tsoon on loetelu liikmesriikide haldusüksustest, kus SAK on diagnoositud metssigadel ja I tsoon on nn „puhvertsoon“, mis külgneb aladega kus taud on diagnoositud metssigadel. Kehtestatud I tsoonist tohib välja viia üksnes SAKile uuritud ja negatiivse uurimistulemusega kütitud sigade rümpasid, nende osi või nendelt sigadelt pärinevat liha sisaldavaid tooteid tingimusel, et selliste loomsete saaduste turustamine toimub üksnes sama liikmesriigi territooriumil. II ja III tsoonis tuleb läbi viia kõigi kütitud ja surnuna leitud metssigade uurimist SAK-le, kütitud metssigade, nendelt pärineva liha või nendelt sigadelt pärinevat liha sisaldavaid tooteid, on keelatud tsoonist välja viia. Määrus nr 179 § 40 lg 3 p 2 alusel korraldatakse iga lastud või surnult leitud metssea epidemioloogiline uurimine ja veterinaarjärelevalveametniku või volitatud veterinaararsti tehtav kontroll ning proovide võtmine ja saatmine Veterinaar- ja Toidulaboratooriumisse. Kõikidest  määruse nr 179  § 40 lg 2 alusel moodustunud taudistunud alal ja  Euroopa Komisjoni kehtestatud SAK-i II ja III tsoonis ning vajadusel I tsoonis kütitud metsseaisenditelt vajalike proovide võtmiseks teavitab jahimees vastava maakonna veterinaarkeskust või vastava omavalitsusüksuse volitatud veterinaari. 


	Jahiseaduse § 23 lg 4 p 5 kohaselt korraldab jahipidamist uluki kaudu leviva haiguse   tõkestamiseks Keskkonnaamet.


Otsustus

Arvestades käesoleva käskkirja punktis 1 toodud asjaolusid ning põhjendusi ning jahiseaduse § 23 lg 4 p 5 ja keskkonnaministri 20.05.2014  määruse nr 13 “Keskkonnaameti põhimäärus” § 5 lg 2 p 42, § 6 lg 2 p 19 alusel,


OTSUSTAN:
        
	Jahipiirkonna kasutajal korraldada Veterinaar- ja Toiduameti maakondlikku veterinaarkeskus teavitamine kütitud metssigadest järgmiselt:
	Veterinaar- ja Toiduameti maakondlikku veterinaarkeskust tuleb teavitada võimalikult kiiresti pärast küttimist igast põllumajandusministri 23.11.2004 määruse nr 179 "Sigade klassikalise katku ja sigade aafrika katku tõrje eeskiri" § 40 lg 2 alusel moodustunud taudistunud alal ja Euroopa Komisjoni kehtestatud II ja III tsoonis kütitud metsseast.


	Veterinaar- ja Toiduameti maakondlikku veterinaarkeskust tuleb teavitada võimalikult kiiresti pärast küttimist igast Euroopa Komisjoni kehtestatud I tsoonis kütitud metsseast, keda soovitakse transportida I tsoonist välja


	Veterinaar- ja Toiduameti maakondlikule veterinaarkeskusele esitatakse alljärgnevad andmed: 
	Andmete esitaja ees- ja perekonnanimi
	Andmete esitaja kontakttelefon
	Küttimise kuupäev
	Jahiloa number
	Kütitud metssea sugu
	Kütitud metssea vanus (hinnanguliselt)
	Küttimise koht (maakond, vald, küla, jahipiirkond)


	Veterinaar- ja Toiduameti maakondlikku veterinaarkeskust teavitatakse käesolevas käskkirjas ettenähtud juhtudel e-kirjaga küttimisjärgse Veterinaar- ja Toiduameti maakondliku veterinaarkeskuse üldisel e-posti aadressil (kättesaadav http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=160" http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=160).


	Käesoleva käskkirja punktis 1.1 ja 1.2 määratletud aladel ja juhtudel kütitud metssea jahiloal peab olema selle tagastamisel veterinaararsti märge liha analüüsimisest sigade aafrika katku suhtes.


	Kontrolli käesoleva käskkirja ajakohastamise üle panen Keskkonnaameti metsaosakonna jahinduse peaspetsialist Jaan Ärmusele.


                                                                                                                                                     

/allkirjastatud digitaalselt/

Andres Onemar
peadirektor 


Jaotuskava:	metsaosakond, looduskaitseosakond, regioonide juhatajad, metsanduse juhtivspetsialistid,  peadirektori asetäitja eluslooduse alal, pressiesindaja, sisekommunikatsiooni peaspetsialist, nõunik


Saata:	Keskkonnaagentuuri ulukiseireosakond (peep.mannil@envir.ee); 
	Keskkonnainspektsioon (valve@kki.ee); 
	Veterinaar- ja Toiduamet (vet@vet.agri.ee); 
	Keskkonnaministeerium (keskkonnaministeerium@envir.ee). 







Teet Koitjärv
nõunik

Lüüli Junti
peajurist
üldosakond



