SELETUSKIRI
maaeluministri määruse „Põllumajandusministri 5. augusti 2003. a määruse nr 79
„Newcastle̕ i haiguse tõrje eeskiri” muutmine” eelnõu juurde
1. Sissejuhatus
Määrus kehtestatakse loomatauditõrje seaduse § 43 lõike 2 alusel.
Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna
loomatervise büroo peaspetsialist Eva Peegel (625 6546, eva.peegel@agri.ee). Eelnõule on
juriidilise ekspertiisi teinud Maaeluministeeriumi õigusosakonna peaspetsialist Arvo-Mart
Elvisto (625 6151, arvo-mart.elvisto@agri.ee).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Põllumajandusministri 5. augusti 2003. a määrust nr 79 „Newcastle̕ i haiguse tõrje eeskiri”
(edaspidi määrus nr 79) muudetakse eesmärgiga ajakohastada rakendatavaid
bioohutusmeetmeid eelkõige ennetustegevuses.
Eelnõu kohaselt tunnistatakse kehtetuks määruse nr 79 § 4 lõike 3 punkt 7 ja § 4 ¹ lõige 8.
Kehtetuks tunnistatavate sätete kohaselt kaob loomapidajal vaktsineerimise tõhususe
hindamiseks seireproovide võtmise kohustus Veterinaar- ja Toiduameti koostatud ning tema
veebilehel avalikustatud seirekava kohaselt. Newcastle´i haiguse tõrjet reguleeriva nõukogu
direktiivi 92/66/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse meetmed Newcastle’i haiguse tõrjeks
(EÜT L 260, 5.9.1992, lk 1–20), muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 806/2003 (EÜT L
122, 16.5.2003, lk 1–35) ja nõukogu direktiividega 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk
352–367) ja 2008/73/EÜ (ELT L 219, 14.8.2008, lk 40–54) kohaselt on Newcastlei̕ haiguse
(edaspidi ND) vastu vaktsineerimine iga liikmesriigi otsustada ja artiklis 16 on sätestatud
kaks nõuet vaktsineerimisele. Artikli 16 kohaselt peavad liikmesriigid tagama, et Newcastle’i
haiguse vastu vaktsineerimist teostatakse pädeva asutuse lubatud vaktsiinidega ning seda võib
kasutada profülaktilisel eesmärgil või haiguse ilmnemise korral võetavate tõrjemeetmete
täiendamiseks. Kasutada tohib üksnes vaktsiine, millel on selle liikmesriigi pädeva asutuse
müügiluba, kus vaktsiini kasutatakse. Seega direktiiv ei nõua vaktsineerimise tõhususe
hindamist. Vaktsineerimise tõhususe hindamise kontroll oli määruses sätestatud, kuna
tegemist oli Eesti mõttes uue tegevusega, ning antikehade tiitrid ei olnud veel välja kujunenud
ja ühtlustunud. Kuna nüüdseks on linde vaktsineeritud ja tiitreid kontrollitud mitmeid aastaid
ning tulemused on olnud head, ei ole enam vajadust vaktsineerimise tõhusust kontrollida.
Seireproovide uuringute eest tasus siiani loomapidaja. 2008. a, kui Eestis alustati ND vastu
vaktsineerimist. Loomapidajad olid väga huvitatud sellest, et koheselt pärast ND haiguse
puhanguid alustataks vaktsineerimisega. Riigil ei oleks olnud võimalik olnud sellist kogust
vaktsiini pidevalt osta ning ka tõhususe kontrolli teha, seega jäid need loomapidaja
kohustuseks.
Määruse muutmise tulemusena maksab loomapidaja endiselt vaktsineerimise eest, aga
vaktsineerimise tõhususe kontrolli ei ole enam vajalik teha ning seeläbi saab loomapidaja
kulusid vähendada. Veterinaar- ja Toiduamet teeb üldist Newcastle¹i haiguse seiret § 5 lõike 1
kohaselt edasi, kuid enam ei kontrollita ND vaktsineerimise tõhusust, arvestades pikaajalist
järjepidevat vaktsineerimist karjades, saavutatud antikehade tiitrite ühtlust ja kasutatud
vaktsiinide head kvaliteeti.

3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
4. Määruse mõjud
Määruse mõju on otseselt loomapidajale, kes vabastatakse täiendavatest kulutustest
Newcastlei̕ haiguse vastu vaktsineeritud karjade vaktsineerimise tõhususe kontrolli eest.
5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse rakendamise
eeldatavad tulud
Määruste muudatuste rakendamisega ei kaasne lisakulutusi riigieelarve vahenditest.
6. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.
7. Eelnõu kooskõlastamine
Eelnõu esitatakse eelnõude infosüsteemis EIS kooskõlastamiseks ministeeriumidele ja
arvamuse esitamiseks Veterinaar- ja Toiduametile.

