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NÕUKOGU DIREKTIIV 2008/120/EÜ,
18. detsember 2008,
milles sätestatakse sigade kaitse miinimumnõuded
(kodifitseeritud versioon)

Artikkel 1
Käesoleva direktiiviga kehtestatakse tarbe- ja nuumsigade kaitse miini
mumnõuded.

Artikkel 2
Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:
1. „siga” – mistahes vanuses siga, keda peetakse aretuse või nuuma
mise eesmärgil;
2. „kult” – suguküps isane siga, keda peetakse aretamise eesmärgil;
3. „nooremis” – suguküps emane siga enne poegimist;
4. „emis” – emane juba poeginud siga;
5. „poegiv emis” – emane siga sünnituseelsest perioodist kuni põrsaste
võõrutusperioodini;
6. „mitteimetav tiine emis” – emis alates põrsaste võõrutusperioodist
kuni sünnituseelse perioodini;
7. „põrsas” – siga alates sünnist kuni võõrutusperioodini;
8. „võõrdepõrsas” – siga võõrutusperioodist kuni kümnenädalaseks
saamiseni;
9. „tarbesiga” – kümne nädala vanune siga kuni tapmise või paarita
miseni;
▼M1
10. „pädevad asutused” – pädevad asutused Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määruse ►C1 (EL) 2017/625 ◄ (1) artikli 3 punktis 3
määratletud tähenduses.
(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta määrus ►C1 (EL)
2017/625 ◄, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid,
mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning
loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste
õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009,
(EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja
(EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009
ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ
ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direk
tiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ,
96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli
määrus) (►C1 ELT L 95, 7.4.2017, lk 1 ◄).
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Artikkel 3
1.
Liikmesriigid tagavad, et kõik põllumajandusettevõtted vastavad
järgmistele nõuetele:
a) iga rühmas peetava võõrdepõrsa või tarbesea, välja arvatud paari
tatud nooremise kasutatav vaba põrandapind peab olema vähemalt:
Kehamass (kilogrammides)

m2

Mitte rohkem kui 10

0,15

Rohkem kui 10, aga mitte rohkem kui 20

0,20

Rohkem kui 20, aga mitte rohkem kui 30

0,30

Rohkem kui 30, aga mitte rohkem kui 50

0,40

Rohkem kui 50, aga mitte rohkem kui 85

0,55

Rohkem kui 85, aga mitte rohkem kui 110

0,65

Rohkem kui 110

1,00

b) nooremiste ja/või emiste rühmas pidamise korral peab igal paaritatud
nooremisel olema kasutada vähemalt 1,64 m2 ja igal emisel vähemalt
2,25 m2 vaba põrandapinda; kui kõnealuseid loomi peetakse vähem
kui kuueliikmelistes rühmades, tuleb vaba põrandapinda suurendada
10 %; kui kõnealuseid loomi peetakse vähemalt 40-liikmelistes
rühmades, võib vaba põrandapinda vähendada 10 %.
2.
Liikmesriigid tagavad, et põrandapinnad vastavad järgmistele
nõuetele:
a) paaritatud nooremiste ja tiinete emiste puhul: osa lõike 1 punktis b
nõutud põrandapinnast, mille suurus on vähemalt 0,95 m2 nooremise
kohta ja vähemalt 1,3 m2 emise kohta, peab olema sile ja jäigast
materjalist ning kuni 15 % sellest peab olema ette nähtud äravoolua
vade jaoks;
b) kui rühmas peetavate sigade puhul kasutatakse restiga betoonist
põrandat
i) peab avade suurim laius olema:
— 11 mm põrsaste puhul;
— 14 mm võõrdepõrsaste puhul;
— 18 mm tarbesigade puhul;
— 20 mm paaritatud nooremiste ja emiste puhul;
ii) peab resti avade minimaalne laius olema:
— 50 mm põrsaste ja võõrdepõrsaste puhul ja
— 80 mm tarbesigade, paaritatud nooremiste ja emiste puhul.
3.
Liikmesriigid tagavad, et selliste rajatiste ehitamine või rajatiste
ümberehitamine sellisteks, kus emiseid ja nooremiseid lõastatakse, on
keelatud. Alates 1. jaanuarist 2006 keelatakse emiste ja nooremiste
lõastamine.
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4.
Liikmesriigid tagavad, et emiseid ja nooremiseid peetakse
rühmades ajavahemiku jooksul, mis algab nelja nädala möödumisel
paaritamisest ja kestab kuni ühe nädalani enne oodatavat poegimist.
Rühmasulu külgede pikkus peab olema üle 2,8 m. Kui rühma kuulub
alla 6 sea, peab rühmasulu külgede pikkus olema üle 2,4 m.
Erandina esimese lõigu sätetest võib alla 10 emisega põllumajanduset
tevõttes kasvatatavaid emiseid ja nooremiseid selles lõikes nimetatud
ajavahemiku jooksul pidada individuaalsetes sulgudes tingimusel, et
nad saavad end vabalt ümber pöörata.
5.
Liikmesriigid tagavad, ilma et see piiraks I lisas sätestatud
nõudeid, et emistel ja nooremistel on pidevalt juurdepääs tuhnimisma
terjalile, mis vastab vähemalt kõnealuse lisa asjakohastele nõuetele.
6.
Liikmesriigid tagavad, et rühmades peetavaid emiseid ja nooremi
seid söödetakse süsteemiga, mille puhul on tagatud, et iga siga saaks
piisaval hulgal sööta, ka võistlejate kohaloleku korral.
7.
Liikmesriigid tagavad, et kõikidele mitteimetavatele tiinetele emis
tele ja nooremistele antakse nälja kustutamiseks ja närimisvajaduse
rahuldamiseks piisav kogus mahukat või kiudainerikast sööta ning ener
giasööta.
8.
Liikmesriigid tagavad, et rühmas peetavaid sigu, kes on eriti agres
siivsed, keda teised sead on rünnanud või kes on haiged või vigastatud,
võib ajutiselt pidada individuaalsulgudes. Sel juhul peab kasutatav indi
viduaalsulg võimaldama loomal end hõlpsalt ümber pöörata, kui see ei
ole vastuolus veterinaararsti konkreetse soovitusega.
9.
Lõike 1 punktiga b, lõigetega 2, 4 ja 5 ette nähtud sätteid ning
lõike 8 viimast lauset kohaldatakse kõikide uute või ümberehitatud või
pärast 1. jaanuari 2003 esimest korda kasutusele võetud seakasvatuset
tevõtete suhtes. Alates 1. jaanuarist 2013 kohaldatakse neid sätteid
kõikide seakasvatusettevõtete suhtes.
Lõike 4 esimese lõiguga ette nähtud sätteid ei kohaldata seakasvatuset
tevõtete suhtes, kus on vähem kui kümme emist.

Artikkel 4
Liikmesriigid peavad tagama, et seapidamisnõuded vastavad I lisaga ette
nähtud üldsätetele.

Artikkel 5
I lisa sätteid võib muuta vastavalt artikli 11 lõikes 2 osutatud korrale
teaduse arengu arvessevõtmiseks.

Artikkel 6
Liikmesriigid tagavad, et
a) mis tahes isik, kes võtab tööle või kaasab töösse isikuid, kes peavad
sigade eest hoolitsema, tagab, et loomade eest hoolitsev isik on
saanud juhendid ja suunised I lisa ja artikli 3 asjakohaste sätete
kohta;
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b) asjakohased koolituskursused on kättesaadavad; sellised koolituskur
sused peavad keskenduma eelkõige heaoluküsimustele.

Artikkel 7
1.
Soovitavalt enne 1. jaanuari 2005 ning igal juhul hiljemalt
1. juuliks 2005 esitab komisjon nõukogule aruande, mis on koostatud
Euroopa Toiduohutusameti arvamuse põhjal. Aruande koostamisel
võetakse arvesse sotsiaal-majanduslikke ja sanitaarseid tagajärgi, mõju
keskkonnale ning erinevaid ilmastikutingimusi. Samuti võetakse arvesse
seakasvatuse ja lihatöötlemise meetodite ja süsteemide arengut, mis võib
tõenäoliselt vähendada kirurgilise kastreerimise kasutamise vajadust.
Aruandele lisatakse vajaduse korral võõrdepõrsaste ja tarbesigade heaolu
suhtes kohaldatavad asjakohased õigusloomealased ettepanekud erine
vate ruumivõimaluste ja põrandatüüpide mõju kohta.
2.
Hiljemalt 1. jaanuaril 2008 esitab komisjon nõukogule aruande,
mis on koostatud Euroopa Toiduohutusameti arvamuse põhjal.
Aruanne hõlmab eelkõige järgmist teavet:
a) loomkoormuse, sealhulgas rühma suuruse ja loomade rühmitamise
meetodite mõju sigade heaolule ja tervisele erinevates põllumajan
dustootmise süsteemides;
b) sulu konstruktsiooni ja erinevate põrandatüüpide mõju sigade heao
lule, sealhulgas tervisele, võttes arvesse erinevaid ilmastikutingimusi;
c) sabade hammustamisega seotud ohutegurid ja soovitused sabade
lõikamise vajaduse vähendamiseks;
d) tiinete emiste rühmas pidamise süsteemi täiustamine, võttes arvesse
nii eri süsteemide patoloogilisi, zooloogilisi, füsioloogilisi ja etoloo
gilisi aspekte ning nende mõju tervisele ja keskkonnale kui ka erine
vaid ilmastikutingimusi;
e) ruuminõuete, sealhulgas üksikult peetavate täiskasvanud tõukultide
puhul paaritamisala kindlaksmääramine;
f) tiinete emiste ning imetavate emiste lahtiselt pidamise süsteemi täius
tamine, mis vastab emiste vajadustele ilma põrsaste elu ohtu sead
mata;
g) tarbijate käitumine ja hoiakud sealiha suhtes vastavalt loomade
heaolu parandamise tasemele;
h) erinevate seakasvatussüsteemide sotsiaal-majanduslikud põhjused
ning nende mõju ühenduse majanduspartneritele.
Vajaduse korral lisatakse aruandele asjakohased õigusloomealased ette
panekud.
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Artikkel 8
▼M1

__________
3.
Liikmesriigid esitavad komisjonile iga aasta 31. augustiks aasta
aruande kontrollide kohta, millega pädev asutus on eelmisel aastal kont
rollinud vastavust käesoleva direktiivi nõuetele. Aruandele on lisatud
kõige tõsisemate tuvastatud rikkumiste analüüs ja riiklik tegevuskava
kindlakstehtud rikkumiste vältimiseks või nende esinemise vähendami
seks eelseisvatel aastatel. Komisjon esitab nende aruannete kokkuvõtted
liikmesriikidele.

▼B
Artikkel 9
Kolmandatest riikidest ühendusse imporditavate loomadega peab olema
kaasas asjaomase riigi pädeva asutuse poolt väljastatud sertifikaat, mis
kinnitab, et neid on koheldud vähemalt samaväärselt käesolevas direk
tiivis ühendusest pärit loomade kohta sätestatuga.
▼M1

__________

▼B
Artikkel 11
1.
Komisjoni abistab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari
2002. aasta määruse (EÜ) nr 178/2002 (millega sätestatakse toidualaste
õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa
Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menet
lused) (1) artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja looma
tervishoiu komitee, edaspidi „komitee”.
2.
Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ
artikleid 5 ja 7.
Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse
kolm kuud.

Artikkel 12
Liikmesriigid võivad vastavalt asutamislepingu üldnõuetele siiski säili
tada või kohaldada sigade kaitseks rangemaid sätteid, kui on ette nähtud
käesoleva direktiiviga. Liikmesriigid peavad teatama komisjonile kõigist
taolistest meetmetest.

Artikkel 13
Direktiiv 91/630/EMÜ, mida on muudetud II lisa A osas loetletud õi
gusaktidega, tunnistatakse kehtetuks; see ei mõjuta liikmesriikide kohus
tusi, mis on seotud II lisa B osas esitatud direktiivide ülevõtmise täht
päevadega.
(1) EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.
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Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile käsitatakse viidetena käesole
vale direktiivile kooskõlas III lisas esitatud vastavustabeliga.
Artikkel 14
Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avalda
mist Euroopa Liidu Teatajas.
Artikkel 15
Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.
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I LISA
I PEATÜKK
ÜLDNÕUDED
Lisaks direktiivi 98/58/EÜ lisa vastavatele sätetele kohaldatakse järgmisi
nõudeid:

1. Hoone osas, kus peetakse sigu, välditakse pidevat müra, mis ületab 85 detsi
belli. Püsivat või ootamatut müra tuleb vältida.

2. Sigade pidamise puhul peab valgustuse intensiivsus olema vähemalt 40 luksi
vähemalt kaheksa tunni pikkuse ajavahemiku jooksul päevas.

3. Sigade pidamise ruumide konstruktsioon peab loomadel võimaldama:

— pääseda füüsiliselt ja termiliselt mugavale lamamispinnale, mis peab olema
asjakohase äravooluga ja puhas ning võimaldama lamada kõikidel
loomadel samal ajal;

— puhata ja takistuseta üles tõusta;

— näha teisi sigu; viimasel nädalal enne oodatavat poegimist ja poegimise
ajal võib emised ja nooremised liigikaaslaste vaateväljast eemal hoida.

4. Olenemata artikli 3 lõikest 5, peab sigadel olema juurdepääs piisavale kogu
sele uurimist ja tuhnimist võimaldavale materjalile, näiteks õlgedele, heinale,
puidule, saepurule, seenekompostile, turbale või nende materjalide segudele,
mis ei ohusta loomade tervist.

5. Põrandad peavad olema siledad, aga mitte libedad, et vältida sigadel vigastusi,
ning kujundatud nii, et need ei põhjustaks sigadele vigastusi või kannatusi.
Põrandad peavad sobima sigade suuruse ja kaaluga; allapanu puudumise
korral peab põrandapind olema jäik, tasane ja kindel.

6. Kõiki sigu tuleb sööta vähemalt kord päevas. Kui sigu söödetakse rühmades
ning neid ei saa sööta soovi kohaselt või individuaalse automaatse söötmis
süsteemiga, peab iga siga söödale juurde pääsema teiste sigadega samal ajal.

7. Kõikidel üle kahe nädala vanustel sigadel peab olema püsiv juurdepääs piisa
vale kogusele värskele veele.

8. Kõik sekkumisena kavandatud protseduurid, mis viiakse läbi muul kui tera
peutilisel või diagnostilisel eesmärgil või sigade identifitseerimiseks vastavalt
asjakohastele õigusaktidele ning mis põhjustavad tundliku kehaosa kahjusta
mist või kaotamist või luustruktuuri muutusi, keelatakse, välja arvatud järg
mistel juhtudel:

— põrsaste silmahammaste ühtlane tasandamine lihvimise või lõikamise teel,
mis toimub hiljemalt põrsaste seitsmendal elupäeval ning mille tulemusena
jääb lõikepind terveks ja siledaks; kultide kihvu võib vajaduse korral
muude loomade vigastamise vältimiseks või ohutuse tagamiseks tasan
dada;

— sabaosa lõikamine;
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— kultide kastreerimine kudesid rebimata;

— ninarõnga paigaldamine siseriiklike õigusaktide kohaselt, kui loomi
peetakse väliskeskkonnas.

Sabasid ei lõigata ega silmahambaid ei tasandata regulaarselt, vaid üksnes siis,
kui on tõendeid, et emiste nisadele või teiste sigade kõrvadele või sabadele on
tekkinud vigastusi. Enne kõnealuste protseduuride läbiviimist võetakse muid
meetmeid sabade hammustamise ja muude voomade vältimiseks, võttes arvesse
keskkonda ja loomkoormust. Sel põhjusel tuleb muuta ebaadekvaatseid keskkon
natingimusi või korraldussüsteeme.

Kõiki ülal kirjeldatud protseduure viib läbi üksnes veterinaararst või artikli 6
kohaselt väljaõpetatud isik, kellel on kogemusi kasutatavate tehniliste võtete
sooritamisel asjakohaste vahenditega ja hügieenilistes tingimustes. Üle seitsme
päevaste põrsaste kastreerimisel või saba lõikamisel viib operatsiooni läbi üksnes
veterinaararst, kasutades tuimastusvahendit või täiendavat pika toimega valutus
tamist.

II PEATÜKK
ERISÄTTED ERI KATEGOORIATE SIGADELE
A. Kuldid
Kuldisulud peavad olema paigutatud ja konstrueeritud nii, et kuldil oleks
võimalik end ümber pöörata ning kuulda, haista ja näha teisi sigu. Täiskas
vanud kult peab saama kasutada vähemalt 6 m2 suurust vaba põrandapinda.

Kui sulgusid kasutatakse ka loomulikuks seemendamiseks, peab täiskasvanud
kuldi kasutatava vaba põrandapinna suurus olema vähemalt 10 m2.

B. Emised ja nooremised
1. Võetakse meetmed agressiooni vähendamiseks rühmades.

2. Tiinetel emistel ja nooremistel tuleb vajaduse korral teha sise- ja välispa
rasiitide tõrjet. Kui tiined emised ja nooremised paigutatakse poegimissul
gudesse, tuleb nad täielikult puhastada.

3. Nädal enne oodatavat poegimist tuleb emistele ja nooremistele anda
piisavas koguses sobivat pesamaterjali, kui see on lägasüsteemi puhul
ettevõttes tehniliselt teostatav.

4. Emise või nooremise taga peab olema vaba pinda, et lihtsustada loomu
likku või kaasaaitamisega poegimist.

5. Poegimissulgudes, kus emiseid peetakse vabalt, peavad olema teatavad
abivahendid põrsaste kaitseks, näiteks kaitsepiirded.

C. Põrsad
1. Osa põrandapinnast, mis võimaldab loomadel samal ajal koos puhata, peab
olema kõvast materjalist või kaetud matiga või õlgedest või muust sobivast
materjalist allapanuga.
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2. Poegimissulu kasutamisel peab põrsastel olema piisavalt ruumi, et takistu
seta imeda.
3. Põrsaid ei võõrutata emisest vähem kui 28 päeva vanuses, välja arvatud
juhul, kui võõrutamata jätmine mõjub emise või põrsa tervisele kahjuli
kult.
Põrsaid võib siiski võõrutada kuni seitse päeva varem, kui nad viiakse
spetsiaalsetesse ruumidesse, mis on enne uue rühma tulekut tühjaks tehtud
ning põhjalikult puhastatud ja desinfitseeritud ning mis on haiguste edasi
kandmise vähendamiseks eraldatud ruumidest, kus peetakse emiseid.
D. Võõrdepõrsad ja tarbesead
1. Kui sigu peetakse rühmades, tuleb võtta meetmeid, et vältida normaalse
käitumise piire ületavat võitlemist.
2. Sigu tuleks pidada püsivates rühmades võimalikult väheste muutustega.
Kui üksteisele tundmatuid sigu tuleb koos elama panna, peab seda tegema
võimalikult noores eas, soovitavalt enne võõrutamist või kuni ühe nädala
möödumiseni pärast võõrutamist. Kui sead pannakse koos elama, tagatakse
neile asjakohased võimalused põgenemiseks ja teiste sigade eest varjumi
seks.
3. Kui täheldatakse tõsise võitluse märke, uuritakse viivitama selle põhjuseid
ning võetakse asjakohased meetmed, näiteks võib sigadele uurimiseks
anda suure hulga õlgi või võimaluse korral muud materjali. Ohustatud
loomi või konkreetselt agressiivseid loomi peetakse rühmast eraldi.
4. Rahustite kasutamine searühmade kombineerimise hõlbustamiseks piirdub
erandlike asjaoludega ning seda võib teha üksnes pärast veterinaararstiga
konsulteerimist.
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II LISA
A OSA
Kehtetuks tunnistatud direktiiv koos muudatustega
(vastavalt artiklile 13)
Nõukogu direktiiv 91/630/EMÜ
(EÜT L 340, 11.12.1991, lk 33)
Nõukogu direktiiv 2001/88/EÜ
(EÜT L 316, 1.12.2001, lk 1)
Komisjoni direktiiv 2001/93/EÜ
(EÜT L 316, 1.12.2001, lk 36)
Nõukogu määrus (EÜ) nr 806/2003
(ELT L 122, 16.5.2003, lk 1)

ainult III lisa punkt 26

B OSA
Siseriiklikku õigusesse ülevõtmise tähtpäevad
(vastavalt artiklile 13)
Direktiiv

Ülevõtmise tähtpäev

91/630/EMÜ

1. jaanuar 1994

2001/88/EÜ

1. jaanuar 2003

2001/93/EÜ

1. jaanuar 2003
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III LISA
VASTAVUSTABEL
Direktiiv 91/630/EMÜ

Käesolev direktiiv

Artiklid 1 ja 2

Artiklid 1 ja 2

Artikli 3 sissejuhatav osa

—

Artikli 3 punkt 1

Artikli 3 lõige 1

Artikli 3 punkt 2

Artikli 3 lõige 2

Artikli 3 punkt 3

Artikli 3 lõige 3

Artikli 3 punkti 4 alapunkt a

Artikli 3 lõike 4 esimene lõik

Artikli 3 punkti 4 alapunkt b

Artikli 3 lõike 4 teine lõik

Artikli 3 punkt 5

Artikli 3 lõige 5

Artikli 3 punkt 6

Artikli 3 lõige 6

Artikli 3 punkt 7

Artikli 3 lõige 7

Artikli 3 punkt 8

Artikli 3 lõige 8

Artikli 3 punkt 9

Artikli 3 lõige 9

Artikli 4 lõike 1 esimene lõik

Artikkel 4

Artikli 4 lõike 1 teine lõik

—

Artikli 4 lõige 2

—

Artikkel 5

Artikkel 5

Artikli 5a sissejuhatav osa

Artikli 6 sissejuhatav osa

Artikli 5a punkt 1

Artikli 6 punkt a

Artikli 5a punkt 2

Artikli 6 punkt b

Artikkel 6

Artikkel 7

Artikkel 7

Artikkel 8

Artikkel 8

Artikkel 9

Artikkel 9

Artikkel 10

Artikkel 10

Artikkel 11

Artikli 11 lõige 1

—

Artikli 11 lõige 2

Artikkel 12

—

Artikkel 13

—

Artikkel 14

Artikkel 12

Artikkel 15

Lisa

I lisa

—

II lisa

—

III lisa

