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ETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. peab kahetsusväärseks määruse (EÜ) nr 1/2005 puudulikku rakendamist, mille 
tagajärjeks on pidevad tõsised loomade heaolu probleemid vedamise ajal; on arvamusel, 
et määruse nõudeid ei ole piisavalt täidetud; palub komisjonil esitada parlamendile 
korrapäraselt aruandeid kehtiva määruse rakendamise ja jõustamise kohta, kasutades 
selleks konkreetseid andmeid;

2. kordab, et vedu on looma elu üks kõige raskemaid hetki ja et isegi kõige paremini 
planeeritud transport põhjustab loomadele stressi; on seetõttu seisukohal, et veetavate 
loomade suhtes tuleb kohaldada kõige kõrgemat ja rangemat õiguskaitset;

3. nõuab rohkem kui kaheksa tundi kestvate vedude keelustamist ja tapamajja vedamise 
kestuse puhul nelja tunni piirangu kehtestamist sõltumata transpordiliigist; on 
veendunud, et võõrutamata loomi ei tohiks vedada kauem kui neli tundi;

4. pooldab tõhusamat, kokkuhoidlikumat ja eetilisemat transpordisüsteemi, mille puhul 
pannaks esmajärjekorras rõhku liha, mitte tapale viidavate loomade vedamisele;

5. pooldab loomade tapmist ja liha töötlemist võimalikult lähedal kasvatuskohale ning 
kutsub seetõttu komisjoni üles edendama piirkondlike ja/või mobiilsete tapamajade 
väljaarendamist;

6. juhib tähelepanu sellele, et ligikaudu 70–80 % sõitudest on seotud tapale viidavate 
loomadega, ning et halvasti korraldatud või liiga pika veo tagajärjel tekkinud 
majanduslik kahju võib olla väga suur ja oluliselt vähendada loomade heaolu;

7. tunnistab, et paljusid probleeme on võimalik avastada ja parandada enne sõidu algust, 
ning nõuab seetõttu tungivalt, et liikmesriigid kontrolliksid kõiki saadetisi, mis on ette 
nähtud saatmiseks ELi mittekuuluvatesse riikidesse ja vähemalt minimaalset arvu 
sõidukeid nende laadimise ajal, proportsionaalselt valitsusväliste organisatsioonide ning 
Veterinaar- ja Toiduameti läbiviidud kontrollide arvuga; nõuab loomade 
sõidukitele/laevadele peale- ja mahalaadimiseks vajalike rajatiste ja asjakohaselt 
koolitatud personali olemasolu;

8. tunnistab praegust turumoonutust, mida põhjustavad elusloomade ja liha suhtes 
kohaldatavad erinevad tariifid, mis tugevalt soodustab elusloomadega kauplemist; 
nõuab tungivalt, et komisjon vaataks oma kaubanduspartneritega selle moonutuse läbi, 
et vähendada elusloomadega kauplemist ja vajaduse korral asendada selline müük 
lihaga;

9. taunib piirikontrolli tingimusi kolmandate riikide piiridel, kus rajatiste suur puudus 
põhjustab pikki järjekordi ja ülekuumenemist, mis põhjustab paljude loomade surma ja 
tekitab neile kohutavaid kannatusi;

10. toetab Euroopa Liidu Kohtu otsust C-424/13, mille kohaselt peavad kauplejad ELis 
määruse sätetest kinni pidama kuni lõppsihtkohani isegi pärast saadetise lahkumist 
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liidust; on veendunud, et kuni määruse järgimist ei ole võimalik tagada, ei tohiks sellist 
elusloomavedu lubada; palub komisjonil edendada loomade heaolu rahvusvahelisel 
tasandil ja teha algatusi, et suurendada teadlikkust ELi mittekuuluvates riikides;

11. rõhutab, et liikmesriigid peavad tagama loomade transpordi nõuetekohase korraldamise, 
võttes arvesse ilmastikutingimusi ja transpordi liiki;

12. rõhutab, et kui loomad tuleb kolmandates riikides 24-tunniseks puhkeperioodiks maha 
laadida, peab korraldaja kindlaks määrama puhkuse koha, kus on ELi kontrollpunkti 
omadele samaväärsed rajatised; kutsub pädevaid asutusi üles neid rajatisi korrapäraselt 
kontrollima ja mitte heaks kiitma teekonnalehti, kui ole kinnitatud, et kavandatava 
puhkuse kohas on ELi kontrollpunkti omadega samaväärsed rajatised;

13. kutsub ELi väljumispunktide riiklikke veterinaararste üles kontrollima, et loomade 
tervise seisund lubab neil teekonda jätkata ning et sõidukid ja/või laevad vastavad 
määruse nõuetele;

14. rõhutab vajadust parandada meretranspordi tingimusi, nagu see on sätestatud kehtivas 
määruses, ning nõuab, et:

 liikmesriigid ja pädevad asutused kehtestaksid rangema laevade sertifitseerimise 
ja lubade andmise korra ning parandaksid enne iga laadimist teostatavaid 
kontrolle, millega määratakse kindlaks, kas loomade tervise seisund lubab neil 
teekonda jätkata;

 enne kui liikmesriigid hakkavad kasutama mis tahes sadamat loomade 
väljumiskohana, esitavad nad komisjonile oma kontrollirajatiste kohta 
üksikasjaliku plaani, ning komisjon koostab liikmesriikidelt saadud teabe põhjal 
nimekirja sadamatest, kus on olemas asjakohased loomade kontrolli rajatised;

 veterinaararst (või vähemalt veterinaartehnik) oleks kohal kõikide merevedude 
kogu kestuse vältel;

15. tõstab samuti esile halbu veotingimusi maanteevedude korral ning nõuab, et

– liikmesriigid kehtestaksid rangema korra nii veokite sertifitseerimiseks ja lubade 
andmise menetluseks kui ka veokijuhtidele pädevustunnistuste väljastamiseks;

– pädevad asutused tagaksid, et sõiduki vaheseina põhja või põranda või sõiduki 
vaheseina välisserva ja sõiduki seina vahel ei oleks tühimikke ning et kogu 
teekonna vältel oleks piisavalt puhast allapanu;

– ettevõtjad peavad tagama juhtide põhjaliku väljaõppe, mis on vajalik loomade 
õige kohtlemise tagamiseks kooskõlas IV lisaga;

16. märgib, et vaatamata Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) selgetele soovitustele ei vasta 
määruse teatavad osad uusimatele teaduslikele teadmistele: kordab nõudmist eeskirjade 
ajakohastamiseks, pidades silmas lünki õigusaktide ja EFSA poolt kindlaks tehtud 
uusimate teaduslike tõendite vahel; rõhutab eriti järgnevat:
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 kõikides sõidukites peab olema piisav ventilatsioon ja asjakohane 
temperatuurikontroll;

 asjakohased jootmissüsteemid, eriti võõrutamata loomade puhul;

 kindel minimaalne puhaskõrgus;

 vähendatud loomkoormus;

17. kutsub liikmesriike üles oluliselt parandama määruse 1/2005 järgimist; nõuab, et 
liikmesriigid, kes avastavad määruse nõuetekohase rakendamise rikkumisi, kasutaksid 
rangeid jõustamisvolitusi, mis on ette nähtud selle määruse artikliga 26, et vältida 
selliste rikkumiste kordumist; kutsub eelkõige liikmesriike üles võtma 
parandusmeetmeid ja kohaldama sanktsioone, et hoida ära loomade kannatused ja 
välistada ebaaus konkurents, sealhulgas kohaldades vedaja loa kehtivuse peatamist või 
tühistamist, ning teavitama võetud meetmetest komisjoni;

18. palub komisjonil, kui aluslepingute täitmise järelevalvajal, võtta meetmeid 
liikmesriikide vastu, kes süstemaatiliselt ei rakenda ja jõusta määrust, ning kaardistada 
olemasolevad karistussüsteemid ja tagada, et karistused oleksid tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad;

19. palub komisjonil pärast siseriiklike kontaktpunktidega konsulteerimist koostada 
kontrolli- ja rakendusaruannete alusel nimekiri ettevõtjatest, kes panevad toime 
finantsmääruse korduvaid ja tõsiseid rikkumisi; kutsub komisjoni üles nimetatud 
nimekirja avaldama ja sageli ajakohastama ning esitama nendes positiivseid näiteid 
parimate tavade kohta nii vedamise kui ka haldamise puhul;

20. palub komisjonil jätkata koostööd Maailma Loomatervise Organisatsiooni (OIE), 
Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) ja liikmesriikidega, et toetada määruse 1/2005 
rakendamist ja nõuetekohast jõustamist, et edendada tõhusamat loomade heaolu alast 
dialoogi transpordiküsimustes, keskendudes eelkõige järgmisele:

 ELi eeskirjade (mis käsitlevad loomade heaolu vedamise ajal) parem kohaldamine 
teabe ja parimate tavade vahetamise ning sidusrühmade otsese kaasamise kaudu;

 juhtidele ja transpordiettevõtetele suunatud koolituste toetamine;

 transpordikavade ja teabelehtede (mis puudutavad loomade transporti ja on 
tõlgitud kõigisse ELi keeltesse) parem levitamine;

 vabatahtlike kohustuste väljatöötamine ettevõtjate poolt ja nende kasutamine 
loomade heaolu edasiseks parandamiseks vedamise ajal;

 teabe ja parimate tavade intensiivsem vahetamine riikide ametiasutuste vahel, et 
vähendada transpordiettevõtjate ja sõidukijuhtide põhjustatud rikkumiste arvu;

21. peab kahetsusväärseks kontrollide ja ametlike auditite vähest ja ebapiisavat arvu ning on 
veendunud, et Toidu- ja Veterinaarameti iga-aastaste kontrollide arvu tuleks 
suurendada; nõuab tõhusamat ja läbipaistvamat seiresüsteemi, sealhulgas üldsuse 
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juurdepääsu kaubanduse kontrolli- ja ekspertsüsteemi (TRACES) kaudu kogutud 
teabele; kutsub komisjoni tungivalt üles toetama uuringuid, mis käsitlevad loomade 
asukohatuvastuse süsteemide tehnilist teostatavust ja finantsilist jätkusuutlikkust, et 
oleks võimalik jälgida nende asukohta ja transpordivahendites toimuvate reiside kestust, 
ning transpordi sõiduplaanide mittejärgimist;

22. nõuab tungivalt, et komisjon kiidaks heaks ja esitaks ettepaneku nõukogu määruse (EÜ) 
nr 1/2005 (mis käsitleb loomade kaitset vedamise ja sellega seonduvate toimingute ajal) 
läbivaatamise kohta, et luua tõhustatud mehhanismid selle tagamiseks, et liikmesriigid 
järgiksid eeskirju elusloomade kaitsmise kohta veo ajal.
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