
 

 

Sigade Aafrika katku korral sealt ja metssealt pärit loomse saaduse tervisemärgi 

nõuded 

 

1. Sigade Aafrika katku korral  komisjoni rakendusotsuse 2014/709/EL, milles käsitletakse 

loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates 

liikmesriikides ja tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus 2014/178/EL (ELT L 295, 

11.10.2014, lk 63–78), lisa osas 1 nimetatud piirkonnast pärit metssea rümba ning juhul, kui 

rümp lõigatakse pool- või veerandrümpadeks või poolrümp lõigatakse kolmeks osaks, siis 

rümba iga osa märgistamisel kasutatakse kolmnurkset veterinaartemplit, mille mõõdud on 45 

x 50 x 50 mm. Märgil peab olema kolmnurga ülemises osas sõna “Eesti” või asjaomase 

maakonna nimi ning võrdse pikkusega külgedel sõna „veterinaarkontroll”, mille tähtede 

kõrgus on vähemalt 5 mm. Märgil peab kolmnurga keskel olema ettevõtte tunnusnumber, 

mille numbrite kõrgus on vähemalt 10 mm. Märgil olev teave peab olema selgelt loetav ja 

kustumatu ning numbrid ja tähemärgid peavad olema selgelt loetavad. 

 

2. Sigade Aafrika katku korral  komisjoni rakendusotsuse 2014/709/EL lisa osas 3 nimetatud 

piirkonnast pärit sea, välja arvatud metssea rümba ning juhul, kui rümp lõigatakse pool- või 

veerandrümpadeks või poolrümp lõigatakse kolmeks osaks, siis rümba iga osa märgistamisel 

kasutatakse kolmnurkset veterinaartemplit, mille mõõdud on 45 x 50 x 50 mm. Märgil peab 

olema kolmnurga ülemises osas sõna “Eesti” või asjaomase maakonna nimi ning võrdse 

pikkusega külgedel sõna „veterinaarkontroll”, mille tähtede kõrgus on vähemalt 5 mm. Märgil 

peab kolmnurga keskel olema tapamaja tunnusnumber, mille numbrite kõrgus on vähemalt 10 

mm. Märgil olev teave peab olema selgelt loetav ja kustumatu ning numbrid ja tähemärgid 

peavad olema selgelt loetavad. 

 

3. Punktis 1 nimetatud metssea ja  punktis 2 nimetatud sea rümbast või selle osast valmistatud 

loomse saaduse märgistamisel kasutatakse võrdkülgset kolmnurkset identifitseerimismärki. 

Märgil peavad olema kolmnurga ülemises tipu osas tähed „EE” ja kolmnurga keskel ettevõtte 

tunnusnumber. Märgil olev teave peab olema selgelt loetav ja kustumatu ning numbrid ja 

tähemärgid peavad olema selgelt loetavad. Loomse saaduse märgistamiseks kasutatav märk 

peab asetsema selgelt nähtaval kohal. 

 

4. Sigade Aafrika katku korral  komisjoni rakendusotsuse 2014/709/EL lisa osades  2 ja 3 

nimetatud piirkonnast pärit metssea rümba ning juhul, kui rümp lõigatakse pool- või 

veerandrümpadeks või poolrümp lõigatakse kolmeks osaks, siis rümba iga osa märgistamisel 

kasutatakse nelinurkset veterinaartemplit, mille mõõdud on 50 x 50 mm. Märgil peab olema 

nelinurga ülemises osas sõna „Eesti“ või asjaomase maakonna nimi ning külgedel sõna 

„veterinaarkontroll“, mille tähtede kõrgus on vähemalt 5 mm. Märgil peab nelinurga keskel 

olema ettevõtte tunnusnumber, mille numbrite kõrgus on vähemalt 10 mm. Märgil olev teave 

peab olema selgelt loetav ja kustumatu ning numbrid ja tähemärgid peavad olema selgelt 

loetavad.  

 

5. Punktis 4 nimetatud metssea rümbast või selle osast valmistatud loomse saaduse 
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märgistamisel kasutatakse nelinurkset identifitseerimismärki. Märgil peavad olema nelinurga 

ülemises osas tähed „EE“ ja nelinurga keskel ettevõtte tunnusnumber. Märgil olev teave peab 

olema selgelt loetav ja kustumatu ning numbrid ja tähemärgid peavad olema selgelt loetavad. 

Loomse saaduse märgistamiseks kasutatav märk peab asetsema selgelt nähtaval kohal. 

 


