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ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval põllumajanduse ja 
maaelu arengu komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et igal aastal veetakse miljoneid elusloomi tapmisele või paaritamisele nii ELis 
kui ka EList kolmandatesse riikidesse; on seisukohal, et määrusel (EÜ) nr 1/20051 on 
nõuetekohase rakendamise ja jõustamise korral positiivne mõju loomade heaolule 
vedamise ajal; kiidab heaks komisjoni sellealased suunised, kuid peab kahetsusväärseks, 
et need ja mõned komisjoni kavandatud meetmed hilinesid kuni viis aastat2; tõdeb, et 
endiselt esineb vedamisega seoses tõsiseid probleeme, ja täheldab, et määruse jõustamine 
näib olevat selle rakendamisega seotud osapooltele peamine murekoht;

2. peab kahetsusväärseks, et ikka veel on lahendamata mitmed määrusega (EÜ) nr 1/2005 
seotud probleemid, nagu veoruumi ületäitmine, ebapiisav puhaskõrgus, vajalike 
puhkepeatuste tegematajätmine, ebapiisav toit ja vesi, ebapiisavad ventilatsiooni- ja 
jootmisseadmed, vedamine äärmuslikus kuumuses, kehvas seisundis loomade vedamine, 
võõrutamata vasikate vedamine, vajadus kindlaks teha elusloomade tiinus, 
teekonnalehtede kontrollimise ulatus, rikkumise-jõustamise-sanktsioonide suhe, 
väljaõppe, hariduse ja tunnistuste andmise kombineeritud mõju ning ebapiisav allapanu, 
nagu on täheldanud ka Euroopa Kontrollikoda oma eriaruandes nr 31/20183 ja 
vabaühendused komisjonile esitatud kaebustes; nõuab eespool nimetatud valdkondade 
parandamist;

3. kutsub liikmesriike ja vedajaid üles oluliselt parandama määruse (EÜ) nr 1/2005 
jõustamist ja järgimist ning palub tungivalt, et komisjon algataks rikkumismenetlused 
nõudeid rikkuvate liikmesriikide vastu, et tagada loomade heaolu ja aus konkurents;

4. on komisjoniga nõus, et pädevate asutuste jaoks on hea tava kontrollida kõiki väljaspool 
ELi asuvatesse riikidesse suunduvaid loomapartiisid pealelaadimise etapis4; on seisukohal, 
et ka osa ELi-siseselt veetavaid loomapartiisid tuleks kontrollida pealelaadimise etapis; 
juhib tähelepanu sellele, et pädevad asutused peaksid pealelaadimise etapis veenduma, et 
täidetud oleksid määrusega kehtestatud ruuminõuded põrandapinna ja puhaskõrguse osas, 
ventilatsiooni- ja veesüsteemid töötaksid korralikult, jootmisseadmed töötaksid korralikult 
ja oleksid veetavatele liikidele sobivad, peale ei laaditaks kehvas seisundis loomi ning 
olemas oleks piisav sööt ja allapanu;

5. on mures selle pärast, et loomi laaditakse loomaveolaevadele sageli hoolimatult; palub 
pädevatel asutustel loomi enne pealelaadimist põhjalikult kontrollida, tagamaks, et nad on 
võimelised teekonda jätkama, ning veenduda, et pealelaadimine toimuks kooskõlas 

                                               
1 Nõukogu 22. detsembri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 1/2005, mis käsitleb loomade kaitset vedamise ja sellega 
seonduvate toimingute ajal ning millega muudetakse direktiive 64/432/EMÜ ja 93/119/EÜ ning määrust (EÜ) nr 
1255/97 (ELT 3, 5.1.2005, lk 1).
2 Euroopa Kontrollikoja 14. novembri 2018. aasta eriaruanne nr 31/2018: „Loomade heaolu ELis: kuidas 
vähendada lõhet ambitsioonikate eesmärkide ja tegeliku rakendamise vahel“.
3 Euroopa Kontrollikoja 14. novembri 2018. aasta eriaruanne nr 31/2018: „Loomade heaolu ELis: kuidas 
vähendada lõhet ambitsioonikate eesmärkide ja tegeliku rakendamise vahel“.
4 Euroopa Komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi aruanne „Final report of an audit carried out in The 
Netherlands from 20 February 2017 to 24 February 2017 in order to evaluate animal welfare during transport to 
non-EU countries“, 2017.
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määruse (EÜ) nr 1/2005 artikliga 20 ilma loomi karmilt kohtlemata ning regulaarselt 
keppe ja elektrilööke andvaid vahendeid kasutamata; palub pädevatel asutustel mitte 
kinnitada teekonnalehti sadamates, kus pole kasutusel vahendid, mis võimaldaksid 
loomade nõuetekohast kontrolli enne pealelaadimist;

6. toonitab, et loomade kannatused vedamise ajal tekitavad ühiskonnas suurt muret ja 
protesti; nendib, et 21. septembril 2017 sai komisjon üle miljoni allkirja kampaania 
#StopTheTrucks toetuseks, mille raames Euroopa kodanikud nõuavad loomade 
pikamaavedude kaotamist;

7. on seisukohal, et puudujäägid määruse (EÜ) nr 1/2005 rakendamisel on selge näide 
vajadusest teha rohkem selleks, et hoida ära loomade heaolu oluliselt kahjustavad tõsised 
vahejuhtumid ning seaduserikkujad vastutusele võtta;

8. palub komisjonil määrus (EÜ) nr 1/2005 kooskõlas selle põhjendusega 11 läbi vaadata, et 
viia see vastavusse praeguste teaduslike andmetega;

9. tuletab meelde parlamendi rohkeid küsimusi, kirju ja kaebusi, mida parlamendiliikmed on 
komisjonile saatnud ning milles on juhitud tähelepanu määruse süstemaatilistele 
rikkumistele ja mõistetud hukka vastuvõetamatud tingimused, mis põhjustavad liidu piires 
ja kolmandatesse riikidesse veetavatele elusloomadele stressi, valu, ängistust ja kannatusi;

10. peab kahetsusväärseks määruse selliseid rikkumisi, mis on seotud võõrutamata loomi, 
näiteks alles piimatoidul olevaid vasikaid, lambatallesid, kitsetallesid, põrsaid ja varssu, 
käsitlevate eeskirjade mittetäitmisega, ning nõuab üksikasjalikumate meetmete 
kasutuselevõtmist, et tagada nende loomade heaolu täielik kaitse vedamise ajal;

11. nõuab, et loomade veoaeg piirataks kaheksale tunnile, mille hulka kuulub ka peale- ja 
mahalaadimise aeg, ning et arvesse võetaks veterinaararstide liigipõhiseid nõuandeid 
sõltumata sellest, kas tegemist on maismaa-, mere- või õhutranspordiga; on seisukohal, et 
võõrutamata loomade veoteekond ei tohiks kesta kauem kui neli tundi;

12. peab kahetsusväärseks, et vaatamata Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) selgetele 
soovitustele ei vasta määruse teatavad osad uusimatele teaduslikele teadmistele loomade 
heaolu kohta, kuigi määrus ise seda nõuab; nõuab seepärast ajakohastatud ja parandatud 
eeskirju järgneva kohta:

– ventilatsioon ja jahutus kõikides sõidukites/laevades,

– asjakohased jootmissüsteemid, eriti võõrutamata loomade puhul,

– kehvas seisundis loomade vedu,

– suurem minimaalne puhaskõrgus,

– väiksem laadimistihedus;

13. rõhutab, et määruse (EÜ) nr 1/2005 kohaselt tuleb pikki vahemaid veetavatele loomadele 
võimaldada vett, toitu ja puhkust sobivate ajavahemike järel ning kooskõlas liigist ja 
vanusest tulenevate vajadustega; palub tungivalt, et komisjon kontrolliks tõhusamalt 
nende õiguslike nõuete täielikku ja ühtlustatud järgimist kõigis liikmesriikides;
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14. peab kahetsusväärseks pikki viivitusi piiridel, kus puhkuse, vee ja veterinaarabivahendite 
puudumine võib samuti kaasa tuua suuremad probleemid loomade tervise ja heaoluga, 
sealhulgas kannatused ja surmajuhtumid; kutsub liikmesriike üles tagama, et korraldajad 
planeeriksid teekondi paremini, ja rõhutab vajadust parandada eri liikmesriikide 
riigiasutuste vahelist teabevahetust, et vältida loomi transportivate veokite kogunemist 
piiridel;

15. juhib tähelepanu sellele, et jõustamine on eriti keeruline, kui teekond viib läbi mitme 
liikmesriigi ning kui teekonnalehe kinnitamise ning vedajale loa ja juhile 
pädevustunnistuse andmise eest vastutavad eri liikmesriigid; palub kõigil liikmesriikidel, 
kes avastavad rikkumisi, teavitada sellest esimesel võimalusel teisi asjaomaseid 
liikmesriike; nendib, et määruse (EÜ) nr 1/2005 artikliga 26 antakse liikmesriikidele suur 
jõustamispädevus, sh õigus vedaja luba tõsiste rikkumiste korral peatada või ära võtta, 
nõuda asjaomaselt vedajalt rikkumise kordumise vältimiseks süsteemide paikaseadmist ja 
rakendada vedaja suhtes täiendavaid kontrolle, nõudes näiteks veterinaararsti kohalolekut 
loomade pealelaadimisel; on mures, et paljudes liikmesriikides ei kasutata seda pädevust 
nõuetekohaselt ega kontrollita selle kasutamist; palub liikmesriikidel, keda teavitatakse 
rikkumistest, võtta nende rikkumiste kordumise vältimiseks õigeaegselt asjakohaseid 
meetmeid;

16. peab kahetsusväärseks, et liikmesriikide pädevate asutuste poolt määruse (EÜ) nr 1/2005 
kohaselt tehtud kontrollide üldarv on vähenenud, kuigi elusloomade vedu ELis on 
kasvanud1; kutsub liikmesriike üles oluliselt suurendama elusloomaveo kontrollide 
miinimumarvu, et tagada loomade heaolu;

17. on mures veotingimuste pärast kolmandates riikides; kutsub liikmesriike ja vedajaid üles 
rangelt kinni pidama Euroopa Kohtu otsusest, milles järeldati, et määrus (EÜ) nr 1/2005 
on kohaldatav ka ekspordi suhtes ELi mittekuuluvatesse riikidesse2 kuni sihtkohta 
jõudmiseni; palub liikmesriikidel teha ELi väljumispunktides täiendavaid kontrolle, 
veendumaks, et kõik loomad on suutelised jätkama teekonda väljaspool ELi piire;

18. kutsub komisjoni üles tagama, et liikmesriigid suurendaksid ja karmistaksid elusloomade 
vedude suhtes rakendatavaid ametlikke kontrolle ning annaksid tulemuste kohta aru 
üksikasjalikult ja läbipaistvalt; palub seepärast komisjonil teha süsteem TRACES 
avalikult kättesaadavaks;

19. rõhutab, kui oluline on juhtide väljaõpe, haridus ja pädevustunnistuste andmine loomade 
heaolu suurendamiseks vedamise ajal; kutsub liikmesriike üles koostöös komisjoniga 
tagama, et asjaomastele ettevõtjatele antaks asjakohast ja ühtlustatud väljaõpet;

20. kutsub liikmesriikide pädevaid asutusi üles tagama, et liidu väljumispunktides oleksid 
kohal riiklikud veterinaararstid, kelle ülesanne on veenduda, et loomade vedamiseks 
kasutatavates sõidukites oleksid piisavalt suured veoruumid, et loomad ei oleks paigutatud 

                                               
1 Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse (EPRS) uuring „Regulation (EC) No 1/2005 on the protection of 
animals during transport and related operations – European Implementation Assessment“ („Määrus (EÜ) nr 
1/2005, mis käsitleb loomade kaitset vedamise ja sellega seonduvate toimingute ajal – Euroopa 
rakendamishinnang“), 2018, lk 31.
2 Euroopa Kohtu 23. aprilli 2015. aasta otsus kohtuasjas C-424/13, Zuchtvieh-Export GmbH vs Stadt Kempten, 
ECLI:EU:C:2015:259.
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liiga tihedalt, ning et oleks olemas veetavate liikide ja loomade arvu jaoks sobivas 
koguses allapanu, toitu ja vett ning et loomade ventilatsiooni- ja joogiveesüsteemid 
töötaksid korralikult;

21. palub tungivalt, et komisjon uuriks, milliseid stiimuleid saaks pakkuda 
põllumajandustootjatele, tapamajadele ja lihatööstusele, et nad laseksid oma loomi tappa 
lähimas tapamajas, vältimaks loomade pikaajalist vedu ja vähendamaks heiteid; kutsub 
komisjoni üles soodustama selleks uuenduslikke lahendusi, nagu liikuvad 
tapmislahendused, tagades samas loomade heaolu kõrged standardid;

22. on seisukohal, et liha vedamine elusloomade asemel parandaks oluliselt loomade heaolu ja 
vähendaks seonduvate vedude mahtu, sellel aga oleks positiivne mõju ka keskkonnale; 
kutsub liikmesriike ja vedajaid üles töötama välja strateegiaid elusloomade vedamise 
asendamiseks lihatoodete ja rümpade vedamisega;

23. palub komisjonil määratleda puhkekohtade asukoha ja varustuse nõuded;

24. peab kahetsusväärseks, et on loomaveokeid ja loomaveolaevu, mida poleks tohtinud 
tunnistada loomade veoks sobivaks; tõdeb, et määruse (EÜ) nr 1/2005 artiklites 20 ja 21 
sätestatud nõudeid loomaveolaevadega vedamise kohta eiratakse sageli; kutsub 
liikmesriike üles mitte kinnitama ega pikendama nende loomaveokite ja/või 
loomaveolaevade lube, mis ei vasta määruse (EÜ) nr 1/2005 nõuetele, ja viima põhjalikult 
läbi nõutavad laadimiseelsed loomaveolaevade kontrollid;

25. nendib, et eri liikmesriikide põllumajandustootjad, vedajad ja pädevad asutused võivad 
määrust (EÜ) nr 1/2005 mitmeti tõlgendada, eriti mis puutub loomade veovalmidusse; 
palub komisjonil määrus läbi vaadata, et vajaduse korral veonõudeid täpsustada;

26. rõhutab vajadust muuta kohustuslikuks, et loomade mereveoks kasutatavatel laevadel 
viibiks veterinaararst, kes annaks aru ja peaks arvestust merereisi ajal surnud loomade 
kohta ja koostaks hädaolukorra plaanid selliste merel tekkivate olukordade lahendamiseks, 
millel võib olla negatiivne mõju veetavate loomade heaolule;

27. peab kahetsusväärseks, et komisjoni sõnul pole liikmesriikide esitatud andmed alati 
täielikud, järjepidevad, usaldusväärsed ega piisavalt üksikasjalikud, et nende põhjal oleks 
võimalik teha järeldusi ELi tasandil; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles välja töötama 
usaldusväärsed näitajad ja avalikud andmed loomade heaolu hindamiseks elusloomade 
vedamise ajal;

28. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid ühtlustaksid paremini karistusmäärasid 
rikkumiste eest, kuna mõnes liikmesriigis võivad need olla üle kümne korra suuremad kui 
teistes; tuletab meelde, et karistused peaksid olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad; kutsub komisjoni üles välja töötama tegevuskava karistuste ühtlustamiseks 
kõigis liikmesriikides;

29. soovitab, et EL investeeriks rohkem väikesemahulise kohaliku loomakasvatuse 
arendamisse ja tervisliku taimepõhise toitumise edendamisse, mis võiks asendada suurt 
loomsete toodete tarbimist tänapäeval;

30. palub komisjonil koostada kontrolli- ja rakendusaruannete alusel must nimekiri 
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ettevõtjatest, kes panevad toime määruse korduvaid ja tõsiseid rikkumisi; kutsub 
komisjoni üles nimetatud musti nimekirju sageli ajakohastama ja avaldama ning 
soodustama parimate tavade vahetamist liikmesriikide vahel nii vedamise kui ka 
haldamise valdkonnas;

31. nendib, et vasikaid võib vedada alates 14. elupäevast; on seisukohal, et vedamise ajal on 
võimatu täita väga noorte loomade vajadusi, sh vasikate loomulikku vajadust emapiima 
imeda, ja kutsub seepärast komisjoni üles sellele tavale lõppu tegema;

32. palub komisjonil tagada, et loomade heaolu vedamise ajal käsitlevate õigusaktide mis 
tahes läbivaatamine tulevikus põhineks objektiivsetel ja teaduslikult põhjendatud 
näitajatel, vältimaks meelevaldseid otsuseid, millel on elusloomasektoritele põhjendamatu 
majanduslik mõju;

33. palub komisjonil hinnata rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise 
konventsiooni (MARPOL 73/78) võimalikke rikkumisi;

34. palub komisjonil hinnata SOLASi konventsiooni (rahvusvaheline konventsioon inimelude 
ohutusest merel), direktiivi 2009/16/EÜ (mis käsitleb sadamariigi kontrolli)1 ning määruse 
(EÜ) nr 1/2005 artikli 19 võimalike rikkumisi;

35. peab kahetsusväärseks, et transpordi kontrollimise eest vastutavad liikmesriikide 
ametiasutused kasutavad osalt teatavate juurdepääsupiirangute tõttu harva süsteemist 
TRACES saadud teavet kontrollide suunamiseks, et jälgida loomade pikamaavedu ELis ja 
piiriüleselt2; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama ja lihtsustama selle 
interaktiivse otsinguvahendi kasutamist;

36. nõuab GPS-seiresüsteemi kasutamist olenemata vedude pikkusest;

37. nendib, et liikmesriikide ametiasutused delegeerivad harilikult vastutuse transpordi 
kontrollimise riskianalüüsi tegemise eest kohalikele omavalitsustele3; palub tungivalt, et 
liikmesriigid võtaksid kasutusele süsteemid kohalike riskianalüüside olemasolu, kvaliteedi 
ja rakendamise kontrollimiseks;

38. palub, et komisjon annaks igal aastal parlamendile aru oma tegevuse kohta loomade 
kaitsmiseks vedamise ajal;

39. palub tungivalt, et komisjon hindaks õigusaktide võimalikke rikkumisi loomade 
merevedudel kolmandatesse riikidesse, näiteks surnud loomade keelatud heitmine 
laevadelt Vahemerre (sageli on kõrvamärgid ära lõigatud), kuna korjuste kõrvaldamine 
pole sihtsadamas sageli võimalik.

                                               
1 ELT L 131, 28.5.2009, lk 57.
2 Euroopa Kontrollikoja 14. novembri 2018. aasta eriaruanne nr 31/2018: „Loomade heaolu ELis: kuidas 
vähendada lõhet ambitsioonikate eesmärkide ja tegeliku rakendamise vahel“.
3 Euroopa Kontrollikoja 14. novembri 2018. aasta eriaruanne nr 31/2018: „Loomade heaolu ELis: kuidas 
vähendada lõhet ambitsioonikate eesmärkide ja tegeliku rakendamise vahel“.
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