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Teema: Tõsised rikkumised loomade veol kolmandatesse riikidesse 

Nõukogu määruses (EÜ) nr 1/2005 on kehtestatud sätted, mis käsitlevad loomade heaolu kaitset 
vedamise ajal Euroopa Liidus. Euroopa Kohus otsustas 2015. aastal, et nimetatud määruse sätteid 
tuleks kohaldada ka elusloomade vedamise suhtes EList kolmandasse riiki, mis hõlmab seega 
väljaspool ELi kulgevat teekonnaosa1. 

Viimastel aastatel on valitsusvälised organisatsioonid korduvalt kogunud tõendeid tõsiste ja korduvate 
struktuuriliste rikkumiste kohta elusloomade vedamisel ELis ja sellest väljaspool. Nende uurimiste 
käigus tuvastati järjepidevalt määruse (EÜ) nr 1/2005 olulisi rikkumisi. Kõige hiljutisemate tõendite 
kohaselt veeti loomi üle 30-kraadises kuumuses, nad olid paigutatud pungil täis veoautodesse, kus 
neil ei olnud ei toitu ega vett, ning kannatasid kuumastressi ja kurnatuse all. Loomaveolaeva 
laadimisel Horvaatias Rašas tõmmati üks pull jäsetpidi ülesriputatult veest välja ja sunniti laevale 
minema, vaatamata sellele, et loom ei olnud ilmselgelt transpordikõlblik2. 

1. Kas komisjonil on esitada tõendeid oma 31. mai 2018. aasta kirjas esitatud väite kohta, et 
veomääruse täitmise tase on viimase kahe aasta jooksul paranenud ja loomade veol üle ELi piiri 
on nõuete täitmise määr väga lähedal 100 %-le, ning kas komisjon oskab selgitada oma väite ja 
valitsusväliste organisatsioonide kogutud kohutavate tõendite vahelist lahknevust? 

2. Kas komisjon on nõus, et kui liikmesriigid ei suuda tagada, et elusloomade vedu EList 
kolmandatesse riikidesse vastab määruse (EÜ) nr 1/2005 sätetele, tuleks elusloomade eksport 
kolmandatesse riikidesse keelustada? 

3. Kas komisjon on nõus, et sadamad, kus on täheldatud tõsiseid rikkumisi elusloomade 
eksportimisel, ei tohiks mingil juhul saada ELilt rahalisi vahendeid oma tegevuse jätkamiseks või 
laiendamiseks? 
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1 

 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF
&num=C-
424%252F13&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C200
8E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&la
nguage=et&avg=&cid=6360796 

2  https://www.zdf.de/politik/frontal-21/qualvolle-tiertransporte-100.html 


