SELETUSKIRI
põllumajandusministri määruse “põllumajandusministri 25. novembri 1999. a määruse
nr 34 “Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu
kinnitamine” muutmine” eelnõu juurde
Sissejuhatus
Põllumajandusministri määrus “põllumajandusministri 25. novembri 1999. a määruse nr 34
“Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu kinnitamine”
muutmine” kehtestatakse loomatauditõrje seaduse § 38 lõike 4 alusel.
Eelnõu ja seletuskirja valmistas ette Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna
loomatervise büroo peaspetsialist Eva Peegel (625 6546; eva.peegel@agri.ee). Juriidilise
ekspertiisi eelnõule tegi õigusosakonna peaspetsialist Arvo-Mart Elvisto (625 6151; arvomart.elvisto@agri.ee).
Eelnõu väljatöötamise tingisid valdkonda reguleeriva Euroopa Parlamendi ja Nõukogu
direktiivi 82/894/EL ühendusesisese loomahaiguste teatamise kohta (EÜT L 378, 31.12.1982)
lisas olevas teatamiskohustuslikke loomataudide loetelus tehtud muudatused. Euroopa
Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 82/894/EL muudetakse Euroopa Komisjoni
rakendusotsusega 2012/737/EL.
Eelnõu sisu
Eelnõu § 1 punktiga 1 tunnistatakse kehtetuks I peatüki 1. osa punkt 16, arvates sellega
teatamiskohustuslike loomataudide hulgast välja Teschen’i haiguse e. sigade enzootilise
entséfalomüeliidi, kuna haiguspuhanguid ei ole esinenud aastaid ning haiguse esinemise risk
on minimaalne.
Eelnõu § 1 punktiga 2 muudetakse I peatüki 2. osa 1 jagu, mis käsitleb zoonoose ja mitut liiki
loomataude. Selle jao punkti 5¹ muudetakse selliselt, et teatamiskohustuslik on üksnes
kodulindude ja tehistingimustes peetavate lindude madala patogeensusega lindude gripp.
Eelnõu § 1 punktidega 3 ja 4 muudetakse I peatüki 2. osa 4. jagu, mis käsitleb hobuste taude.
Kuna hobuste viiruslikku entsefalomüeliiti on erinevaid tüüpe, aga kõik tüübid ei ole
teatamiskohustuslikud, on selguse mõttes oluline neid ka loetelus eristada. Arvestades haiguse
geograafilist levikut ja viiruste omadusi eristatakse hobustel järgmisi ajupatoloogiaga
kulgevaid viroose hobuste Ida-Ameerika entsefalomüeliit, hobuste Lääne-Ameerika
entsefalomüeliit, Venezuela hobuste viiruslik entsefalomüeliit ning Jaapani entsefaliit ja
Lääne- Niiluse palavik.
Eelnõu § 1 punktiga 5 muudetakse I peatüki 2. osa 5. jagu 4, mis käsitleb lammaste ja kitsede
taude. Kuna punktis 4 nimetatud taudi ehk lammaste ja kitsede brutselloosi tekitajaks loetakse
üksnes Brucella melitensist ning tekitaja Brucella ovis on jäärade epididümiidi tekitaja, mis
on teatamiskohustulik sama jao punkti 1 kohaselt, siis segaduse vältimiseks lisatakse punkti 4
välistus, et selle punkti alla ei kuulu Brucella ovis. Vastasel juhul võib tekkida olukord, kus
Brucella ovise tekitaja avastades teavitatakse lammaste ja kitsede brutselloosi tekitaja
esinemisest.
Eelnõu § 1 punktiga 6 tunnistatakse kehtetuks I peatüki 2. osa 8. jao punkt 6.
Teatamiskohustuslike loomataudide loetelust jäetakse välja vesiviljelusloomade episootilise
haavandilise sündroom. 2011. aastal võttis Euroopa Toiduohutusameti (EFSA)
loomatervishoiu ja loomade heaolu teaduskomisjon vastu teadusliku arvamuse episootilise
haavandilise sündroomi kohta. Selles arvamuses jõudis EFSA järeldusele, et episootiline
haavandiline sündroom avaldab Euroopa Liidu vesiviljelusele vähest mõju või ei mõjuta seda

üldse. Seetõttu otsustati episootilise haavandilise sündroomi käsitlev kanne direktiivi
2006/88/EÜ IV lisa II osas esitatud eksootiliste loomataudide ja ka Euroopa Parlamendi ja
Nõukogu direktiivi 82/894/EL teavituskohustuslike loomataudide loetelust välja jätta.
Eelnõu § 1 punktiga 7 täiendatakse määruse normitehnilist märkust asjakohase direktiivi
muudatusega, mis jõustub 1. jaanuaril 2013. aastal ja on ühtlasi tinginud ka selle eelnõu
väljatöötamise.
Eelnõu § 2 sätestab määruse jõustumise, mille tähtpäevaks on vastavalt direktiivi 82/894/EL
muutvale rakendusotsusele 1. jaanuar 2013. a.
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Määruse muutmine on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega. Eelnõu määrusena vastuvõtmisel
ajakohastatakse siseriiklik määrus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivis 82/894/EL
tehtud muudatustega.
Määruse mõju
Määruse
muutmisega
ajakohastatakse
teatamiskohustuslike
loomataudide
ja
registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu. Loetelu on täpsem ja võimaldab vajadusel
paremini rakendada asjakohaseid meetmeid loomataudide tõrjumiseks.
Määruse rakendamine ja rakendamiseks vajalikud kulutused
Määruse rakendamine ei too kaasa lisakulutusi riigieelarvest.
Määruse jõustumine.
Määrus jõustub 01. jaanuaril 2013. aastal ehk samaaegselt kui Euroopa Liidu liikmesriikidel
peavad olema ülevõetud direktiivi 82/894 muudatused.
Eelnõu kooskõlastamine
Eelnõu esitatakse kooskõlastamiseks Sotsiaalministeeriumile õigusaktide
infosüsteemi EIS kaudu ja arvamuse avaldamiseks Veterinaar- ja Toiduametile.
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