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Muudatusettepanek 1
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tervitab komisjoni aruannet määruse 
(EÜ) nr 1/2005 mõju kohta, milles jõutakse 
järeldusele, et määrus on mõjunud 
kasulikult loomade heaolule vedamise ajal, 
kuid esineb endiselt tõsiseid probleeme1; 
avaldab kahetsust, et aruandes jäetakse 
tähelepanuta määruse põhjendus 5, milles 
sätestatakse, et „loomade kaitse huvides 
tuleb loomade pikki teekondi võimalikult 
piirata”;

1. tervitab komisjoni aruannet määruse 
(EÜ) nr 1/2005 mõju kohta, milles jõutakse 
järeldusele, et määrus on mõjunud 
kasulikult loomade heaolule vedamise ajal, 
kuid esineb endiselt tõsiseid probleeme; 
avaldab kahetsust, et komisjon ei kavatse 
esitada loomade vedamist käsitlevate 
õigusaktide muudatusettepanekuid; 
avaldab kahetsust, et aruandes jäetakse 
tähelepanuta määruse põhjendus 5, milles
sätestatakse, et „loomade kaitse huvides 
tuleb loomade pikki teekondi võimalikult 
piirata”;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tervitab komisjoni aruannet määruse 
(EÜ) nr 1/2005 mõju kohta, milles jõutakse 
järeldusele, et määrus on mõjunud 
kasulikult loomade heaolule vedamise ajal, 
kuid esineb endiselt tõsiseid probleeme1; 
avaldab kahetsust, et aruandes jäetakse 
tähelepanuta määruse põhjendus 5, milles 
sätestatakse, et „loomade kaitse huvides 
tuleb loomade pikki teekondi võimalikult 
piirata”;

1. tervitab komisjoni aruannet määruse 
(EÜ) nr 1/2005 mõju kohta, milles jõutakse 
järeldusele, et määrus on mõjunud 
kasulikult loomade heaolule vedamise ajal, 
kuid esineb endiselt probleeme, kuna 
erinevuste tõttu määruse tõlgendamisel on 
määruse rakendamine puudulik; tuletab 
meelde määruse põhjendust 5, milles 
sätestatakse, et „loomade kaitse huvides 
tuleb loomade pikki teekondi võimalikult 
piirata”; 

Or. es
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Muudatusettepanek 3
Horst Schnellhardt

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. avaldab kahetsust määruse (EÜ) nr 
1/2005 ebapiisava rakendamise üle 
mõningates liikmesriikides; kutsub 
komisjoni üles kiirelt tegutsema, et 
määrus kõikides liikmesriikides täielikult 
rakendada;

Or. de

Muudatusettepanek 4
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. väljendab kahetsust asjaolu üle, et 
aruandes jäetakse tähelepanuta Euroopa 
Toiduohutusameti (EFSA) soovitus töötada 
välja strateegiad tapaloomade veo ja 
pikamaaveo mahu vähendamiseks ning veo 
kestuse lühendamiseks, et vähendada 
veoga seonduvate haiguspuhangute ohtu2;

2. väljendab kahetsust asjaolu üle, et 
aruandes jäetakse tähelepanuta Euroopa 
Toiduohutusameti (EFSA) soovitus töötada 
välja strateegiad lõppnuumale
toimetatavate loomade või tapaloomade 
veo ja pikamaaveo mahu vähendamiseks 
ning veo kestuse lühendamiseks, et 
vähendada veoga seonduvate 
haiguspuhangute ohtu2;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Arvamuse projekt
Lõige 2
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. väljendab kahetsust asjaolu üle, et 
aruandes jäetakse tähelepanuta Euroopa 
Toiduohutusameti (EFSA) soovitus töötada 
välja strateegiad tapaloomade veo ja 
pikamaaveo mahu vähendamiseks ning veo 
kestuse lühendamiseks, et vähendada 
veoga seonduvate haiguspuhangute ohtu2;

2. võtab teadmiseks Euroopa 
Toiduohutusameti (EFSA) soovituse
töötada võimaluse korral välja strateegiad 
tapaloomade veo ja pikamaaveo mahu 
vähendamiseks ning veo kestuse 
lühendamiseks, et vähendada veoga 
seonduvate haiguspuhangute ohtu2;

Or. es

Muudatusettepanek 6
Kartika Tamara Liotard

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. avaldab kahetsust, et komisjoni 
aruandes ei ole ühtegi viidet EFSA 
teaduslikus arvamuses esitatud 
soovitusele seada esikohale peatusteta (nt 
kariloomade turud) otsevedu, kuna 
peatustega kaasneb oht, et loomad 
puutuvad otseselt või kaudselt kokku 
teistest põllumajandusettevõtetest pärit 
loomadega1;
__________________
1 Euroopa Toiduohutusameti teaduslik 
arvamus loomade heaolu kohta vedamise 
ajal, EFSA Journal 2011, 9(1), 1966, lk 
86.

Or. en

Muudatusettepanek 7
Julie Girling, Anna Rosbach

Arvamuse projekt
Lõige 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. leiab, et veomahu vähendamisel,
vedades elusloomade asemel rümpasid,
oleks soodne mõju keskkonnale, saastuse 
vähendamisele, transpordisektori CO2-
jalajälje vähendamisele ning kohaliku 
tootmise ja tarbimise soodustamisele;

3. leiab, et veomahu vähendamisel,
lühendades ja/või piirates veo kestust ja 
rajades uuesti kohalikud tapamajad 
paljude tapaloomade veoteekonna 
lühendamiseks, oleks soodne mõju 
keskkonnale, loomade heaolule ning 
haigustõrjele, mis omakorda soodustaks 
kohalikku tootmist ja tarbimist;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Karl-Heinz Florenz

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. leiab, et veomahu vähendamisel, 
vedades elusloomade asemel rümpasid, 
oleks soodne mõju keskkonnale, saastuse 
vähendamisele, transpordisektori CO2-
jalajälje vähendamisele ning kohaliku 
tootmise ja tarbimise soodustamisele;

3. leiab, et veomahu vähendamisel, 
vedades elusloomade asemel rümpasid ja 
liha, oleks soodne mõju keskkonnale, 
saastuse vähendamisele, transpordisektori 
CO2-jalajälje vähendamisele ning kohaliku 
tootmise ja tarbimise soodustamisele; juhib 
lisaks tähelepanu sellele, et rümpade või 
liha vedamine on elusloomade vedamisest 
jätkusuutlikum; on seetõttu seisukohal, et 
põhimõtteliselt tuleks pikkadel 
teekondadel vedada ainult rümpasid või 
liha;

Or. de

Muudatusettepanek 9
Horst Schnellhardt

Arvamuse projekt
Lõige 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. leiab, et veomahu vähendamisel, 
vedades elusloomade asemel rümpasid, 
oleks soodne mõju keskkonnale, saastuse 
vähendamisele, transpordisektori CO2-
jalajälje vähendamisele ning kohaliku 
tootmise ja tarbimise soodustamisele;

3. kutsub komisjoni üles kontrollima, 
millistel tingimustel oleks veomahu 
vähendamisel, vedades elusloomade 
asemel rümpasid, soodne mõju 
keskkonnale, saastuse vähendamisele, 
transpordisektori CO2-jalajälje 
vähendamisele ning kohaliku tootmise ja 
tarbimise soodustamisele;

Or. de

Muudatusettepanek 10
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. leiab, et veomahu vähendamisel, 
vedades elusloomade asemel rümpasid, 
oleks soodne mõju keskkonnale, saastuse 
vähendamisele, transpordisektori CO2-
jalajälje vähendamisele ning kohaliku 
tootmise ja tarbimise soodustamisele;

3. leiab, et oleks vaja analüüsida
elusloomade asemel rümpade vedamise 
eeliseid, et tõendada, kumb nendest kahest 
veoliigist on keskkonnahoidlikum, et 
vähendada saastust ja parandada 
transpordisektori CO2-jalajälge; rõhutab 
samuti vajadust kaaluda kohaliku 
tootmise ja tarbimise eeliseid ja puudusi;

Or. es

Muudatusettepanek 11
Kartika Tamara Liotard

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. leiab, et pidades silmas ka veoga 
seonduvate haiguspuhangute ohu 
vähendamist, toidu kvaliteeti ja ohutust, 
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oleks otstarbekas luua stiimulid loomade 
piirkondlikuks kasvatamiseks, 
turustamiseks ja tapmiseks, et lühendada 
loomade veo tarbetult pikka kestust; 

Or. en

Muudatusettepanek 12
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. kutsub nõukogu ja komisjoni üles 
välja töötama strateegia, et minna üle 
loomade tootmise piirkondlikumale 
mudelile, nii et vajaduse ja võimaluse 
korral loomad sünnivad, nad nuumatakse 
ja tapetakse ühes ja samas piirkonnas, 
selle asemel, et neid äärmiselt pikkade 
vahemaade taha vedada;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Kartika Tamara Liotard

Arvamuse projekt
Lõige 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. kutsub komisjoni üles kaotama 
loomade eksporditoetused, et vältida ja 
lühendada kariloomade veo tarbetult 
pikka kestust;

Or. en
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Muudatusettepanek 14
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib, et määruse sätted veoaja, 
puhkeaja ja veoruumi mõõtmete kohta ei 
tugine loomade tervishoiu ja heaolu 
teaduskomitee (SCAHAW) ega Euroopa 
Toiduohutusameti teaduslikul arvamusel, 
vaid on võetud eelmisest direktiivist3;
märgib kahetsusega, et vaatamata Euroopa 
Toiduohutusameti selgetele järeldustele ei 
ole osa määrusest kooskõlas olemasolevate 
teaduslike andmetega, eelkõige hobuste 
vedamise, veoruumi mõõtmete ja 
veoruumide minimaalse kõrguse osas, ning
aruandega ei kaasne ühtegi ettepanekut;

4. märgib, et määruse sätted veoaja, 
puhkeaja ja veoruumi mõõtmete kohta ei 
tugine loomade tervishoiu ja heaolu 
teaduskomitee (SCAHAW) ega Euroopa 
Toiduohutusameti teaduslikul arvamusel, 
vaid on võetud eelmisest direktiivist3;
märgib kahetsusega, et vaatamata Euroopa 
Toiduohutusameti selgetele järeldustele ei 
ole osa määrusest kooskõlas olemasolevate 
teaduslike andmetega, eelkõige hobuste, 
kodulindude ja küülikute vedamise, 
veoruumi mõõtmete ja veoruumide 
minimaalse kõrguse osas, ning aruandega 
ei kaasne ühtegi ettepanekut;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib, et määruse sätted veoaja, 
puhkeaja ja veoruumi mõõtmete kohta ei 
tugine loomade tervishoiu ja heaolu 
teaduskomitee (SCAHAW) ega Euroopa 
Toiduohutusameti teaduslikul arvamusel, 
vaid on võetud eelmisest direktiivist3;
märgib kahetsusega, et vaatamata Euroopa 
Toiduohutusameti selgetele järeldustele ei 
ole osa määrusest kooskõlas olemasolevate 
teaduslike andmetega, eelkõige hobuste 
vedamise, veoruumi mõõtmete ja 
veoruumide minimaalse kõrguse osas, ning 
aruandega ei kaasne ühtegi ettepanekut;

4. märgib, et määruse sätted veoaja, 
puhkeaja ja veoruumi mõõtmete kohta ei 
tugine loomade tervishoiu ja heaolu 
teaduskomitee (SCAHAW) ega Euroopa 
Toiduohutusameti teaduslikul arvamusel, 
vaid on võetud eelmisest direktiivist3;
märgib kahetsusega, et vaatamata Euroopa 
Toiduohutusameti selgetele järeldustele ei 
ole osa määrusest kooskõlas olemasolevate 
teaduslike andmetega, eelkõige hobuste 
vedamise, veoruumi mõõtmete, 
temperatuurinõuete ja veoruumide 
minimaalse kõrguse osas, ning aruandega 
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ei kaasne ühtegi ettepanekut;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib, et määruse sätted veoaja, 
puhkeaja ja veoruumi mõõtmete kohta ei 
tugine loomade tervishoiu ja heaolu 
teaduskomitee (SCAHAW) ega Euroopa 
Toiduohutusameti teaduslikul arvamusel, 
vaid on võetud eelmisest direktiivist3;
märgib kahetsusega, et vaatamata 
Euroopa Toiduohutusameti selgetele 
järeldustele ei ole osa määrusest kooskõlas 
olemasolevate teaduslike andmetega,
eelkõige hobuste vedamise, veoruumi 
mõõtmete ja veoruumide minimaalse 
kõrguse osas, ning aruandega ei kaasne 
ühtegi ettepanekut;

4. on seisukohal, et määruse sätted peavad 
põhinema parematel kättesaadavatel 
teaduslikel andmetel; märgib, et osa 
määrusest ei ole kooskõlas Euroopa 
Toiduohutusameti (EFSA) viimase 
aruande järeldustega, eelkõige hobuste 
vedamise, veoruumi mõõtmete ja 
veoruumide minimaalse kõrguse osas, ning 
aruandega ei kaasne ühtegi ettepanekut;

Or. es

Muudatusettepanek 17
Karl-Heinz Florenz

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. märgib, et määruse (EÜ) nr 1/2005 
põhjendus 9 sätestab, et kodulindude 
vedamise eritingimused esitatakse 
asjakohastes ettepanekutes pärast 
Euroopa Toiduohutusametilt (EFSA) 
asjakohase arvamuse saamist; avaldab 
seetõttu kahetsust, et uutele teaduslikele 
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tõenditele ja EFSA soovitustele1 

vaatamata ei ole komisjoni aruandele 
lisatud seadusandlikke ettepanekuid 
kodulindude vedamise kohta, kuigi 
kodulinnud on Euroopas kõige 
sagedamini veetav loomaliik;
1EFSA Journal 2011; 9(1):1966

Or. de

Muudatusettepanek 18
Julie Girling, Anna Rosbach

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. nõuab, et hobuseid käsitletaks eraldi 
teistest põllumajandusloomadest, et 
kajastada hobuste kehalist, füsioloogilist 
ja käitumise eripära, nagu märgitud 
EFSA aruandes1. Nõuab, et koheselt 
jõustuks (tapale viidavate) hobuste täpne 
veoteekonna pikkuse piirang; 
__________________
1 Euroopa Toiduohutusameti teaduslik 
arvamus loomade heaolu kohta vedamise 
ajal (2011), lk 86.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. leiab, et mõned vedamist käsitleva 
määruse sätted jätavad liikmesriikide 
pädevatele asutustele liiga palju 
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tõlgendamisruumi, tuues kaasa 
ebaühtlase jõustamise; kutsub komisjoni 
üles esitama vajadusel praeguste 
õigusaktide tehnilised 
muudatusettepanekud;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Karl-Heinz Florenz

Arvamuse projekt
Lõige 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. kutsub komisjoni üles kontrollima 
tarbesõidukite 4 meetriga piiratud 
maksimumkõrgust ja seda loomaveokitel 
vajadusel suurendama, et hoida ära 
veoruumide liiga väikesest kõrgusest 
põhjustatud probleeme vedamisel;

Or. de

Muudatusettepanek 21
Elisabetta Gardini

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tuletab meelde, et määruse artiklis 32 
sätestatakse, et komisjoni aruandes 
võetakse arvesse „teaduslikke tõendeid 
loomade heaolu kohta” ning et vajaduse 
korral võib kõnealusele aruandele lisada 
asjakohase seadusandliku ettepaneku 
pikkade teekondade kohta; kutsub 
seetõttu komisjoni ja nõukogu üles 
vaatama üle määrust 1/2005, et piirata 
tapaloomade veo ajalist kestust kuni 8 
tunnile;

välja jäetud
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Or. it

Muudatusettepanek 22
Kartika Tamara Liotard

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tuletab meelde, et määruse artiklis 32 
sätestatakse, et komisjoni aruandes 
võetakse arvesse „teaduslikke tõendeid 
loomade heaolu kohta” ning et vajaduse 
korral võib kõnealusele aruandele lisada 
asjakohase seadusandliku ettepaneku 
pikkade teekondade kohta; kutsub seetõttu 
komisjoni ja nõukogu üles vaatama üle 
määrust 1/2005, et piirata tapaloomade veo 
ajalist kestust kuni 8 tunnile;

5. tuletab meelde, et määruse artiklis 32 
sätestatakse, et komisjoni aruandes 
võetakse arvesse „teaduslikke tõendeid 
loomade heaolu kohta” ning et vajaduse 
korral võib kõnealusele aruandele lisada 
asjakohase seadusandliku ettepaneku 
pikkade teekondade kohta; kutsub seetõttu 
komisjoni ja nõukogu üles vaatama üle 
määrust 1/2005, et piirata tapaloomade veo 
ajalist kestust kuni 8 tunnile; on lisaks 
seisukohal, et loomade veo pikema kui 6-
tunnilise kestuse korral tuleks nõuda 
põhjendust, mille veoettevõtjad on 
kohustatud kandma teekonnalehele koos 
märkusega, et veo kestuse lühendamine ei 
ole võimalik;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Karl-Heinz Florenz

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tuletab meelde, et määruse artiklis 32 
sätestatakse, et komisjoni aruandes 
võetakse arvesse „teaduslikke tõendeid 
loomade heaolu kohta” ning et vajaduse 
korral võib kõnealusele aruandele lisada 
asjakohase seadusandliku ettepaneku 
pikkade teekondade kohta; kutsub seetõttu 

5. tuletab meelde, et määruse artiklis 32 
sätestatakse, et komisjoni aruandes 
võetakse arvesse „teaduslikke tõendeid 
loomade heaolu kohta” ning et vajaduse 
korral võib kõnealusele aruandele lisada 
asjakohase seadusandliku ettepaneku 
pikkade teekondade kohta; tuletab lisaks 
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komisjoni ja nõukogu üles vaatama üle 
määrust 1/2005, et piirata tapaloomade veo 
ajalist kestust kuni 8 tunnile;

meelde Euroopa Parlamendi enamuse 
poolt allkirjastatud kirjalikku 
deklaratsiooni 49/2011, milles nõutakse 
tapaloomade veo kestuse piiramist kuni 8 
tunnile ja enam kui miljoni Euroopa 
kodaniku toetatavat 8 tunni algatust; 
kutsub seetõttu komisjoni ja nõukogu üles 
vaatama üle määrust 1/2005, et piirata 
tapaloomade veo ajalist kestust tunduvalt 
alla 8 tunni;

Or. de

Muudatusettepanek 24
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tuletab meelde, et määruse artiklis 32 
sätestatakse, et komisjoni aruandes 
võetakse arvesse „teaduslikke tõendeid 
loomade heaolu kohta” ning et vajaduse 
korral võib kõnealusele aruandele lisada 
asjakohase seadusandliku ettepaneku 
pikkade teekondade kohta; kutsub seetõttu 
komisjoni ja nõukogu üles vaatama üle 
määrust 1/2005, et piirata tapaloomade veo 
ajalist kestust kuni 8 tunnile;

5. tuletab meelde, et määruse artiklis 32 
sätestatakse, et komisjoni aruandes 
võetakse arvesse „teaduslikke tõendeid 
loomade heaolu kohta” ning et vajaduse 
korral võib kõnealusele aruandele lisada 
asjakohase seadusandliku ettepaneku 
pikkade teekondade kohta; kutsub seetõttu 
komisjoni ja nõukogu üles vaatama üle 
määrust 1/2005, et piirata tapaloomade veo 
ajalist kestust kuni 8 tunnile, nagu nõuab 
enamik Euroopa Parlamendi liikmeid 15. 
märtsil 2012. aastal vastu võetud 
kirjalikus deklaratsioonis nr 49/2011;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Arvamuse projekt
Lõige 5
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tuletab meelde, et määruse artiklis 32 
sätestatakse, et komisjoni aruandes 
võetakse arvesse „teaduslikke tõendeid 
loomade heaolu kohta” ning et vajaduse 
korral võib kõnealusele aruandele lisada 
asjakohase seadusandliku ettepaneku 
pikkade teekondade kohta; kutsub seetõttu 
komisjoni ja nõukogu üles vaatama üle 
määrust 1/2005, et piirata tapaloomade veo 
ajalist kestust kuni 8 tunnile;

5. tuletab meelde, et määruse artiklis 32 
sätestatakse, et komisjoni aruandes 
võetakse arvesse „teaduslikke tõendeid 
loomade heaolu kohta” ning et vajaduse 
korral võib kõnealusele aruandele lisada 
asjakohase seadusandliku ettepaneku 
pikkade teekondade kohta; kutsub seetõttu 
komisjoni ja nõukogu üles vaatama üle 
määrust 1/2005, et piirata tapaloomade veo 
ajalist kestust kuni 8 tunnile, mille puhul 
on lubatud erandid geograafiliste 
tingimuste, hõreda asustuse, hajutatud 
infrastruktuuri alusel, ja lubada mõnede 
loomaliikide pikema kestusega vedu 
teaduslike uuringute tulemustega 
tõestatud alustel, tingimusel, et järgitakse 
loomade heaolu põhimõtteid;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Julie Girling, Anna Rosbach

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tuletab meelde, et määruse artiklis 32 
sätestatakse, et komisjoni aruandes 
võetakse arvesse „teaduslikke tõendeid 
loomade heaolu kohta” ning et vajaduse 
korral võib kõnealusele aruandele lisada 
asjakohase seadusandliku ettepaneku 
pikkade teekondade kohta; kutsub seetõttu 
komisjoni ja nõukogu üles vaatama üle 
määrust 1/2005, et piirata tapaloomade veo 
ajalist kestust kuni 8 tunnile;

5. tuletab meelde, et määruse artiklis 32 
sätestatakse, et komisjoni aruandes 
võetakse arvesse „teaduslikke tõendeid 
loomade heaolu kohta” ning et vajaduse 
korral võib kõnealusele aruandele lisada 
asjakohase seadusandliku ettepaneku 
pikkade teekondade kohta; kutsub seetõttu 
komisjoni ja nõukogu üles vaatama üle 
määrust 1/2005, et piirata tapaloomade veo 
ajalist kestust kuni 8 tunnile ja parandada 
järgmist:
- veokite tehnilised kirjeldused;
- juhtide koolitus, et nad suudaksid 
eelkõige hädaolukordades toime tulla 



PE486.155v01-00 16/28 AM\897583ET.doc

ET

veetavate loomadega; 
- kohalike tapamajade taasrajamine, et 
ergutada tootmiskoha lähedal toimuvat 
tapmist;
- liikuvate tapamajade kasutamise 
ergutamine;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Carl Schlyter

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tuletab meelde, et määruse artiklis 32 
sätestatakse, et komisjoni aruandes 
võetakse arvesse „teaduslikke tõendeid 
loomade heaolu kohta” ning et vajaduse 
korral võib kõnealusele aruandele lisada 
asjakohase seadusandliku ettepaneku 
pikkade teekondade kohta; kutsub seetõttu 
komisjoni ja nõukogu üles vaatama üle 
määrust 1/2005, et piirata tapaloomade veo 
ajalist kestust kuni 8 tunnile;

5. tuletab meelde, et määruse artiklis 32 
sätestatakse, et komisjoni aruandes 
võetakse arvesse „teaduslikke tõendeid 
loomade heaolu kohta” ning et vajaduse 
korral võib kõnealusele aruandele lisada 
asjakohase seadusandliku ettepaneku 
pikkade teekondade kohta; kutsub seetõttu 
komisjoni ja nõukogu üles vaatama üle 
määrust 1/2005, et muuhulgas piirata 
tapaloomade veo ajalist kestust kuni 8 
tunnile, suurendada veoruumi mõõtmeid 
ning karmistada tiinete ja/või haavatud 
loomade vedamise eeskirju;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Andreas Mölzer

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tuletab meelde, et määruse artiklis 32 
sätestatakse, et komisjoni aruandes 

5. tuletab meelde, et määruse artiklis 32 
sätestatakse, et komisjoni aruandes 
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võetakse arvesse „teaduslikke tõendeid 
loomade heaolu kohta” ning et vajaduse 
korral võib kõnealusele aruandele lisada 
asjakohase seadusandliku ettepaneku 
pikkade teekondade kohta; kutsub seetõttu 
komisjoni ja nõukogu üles vaatama üle 
määrust 1/2005, et piirata tapaloomade veo 
ajalist kestust kuni 8 tunnile;

võetakse arvesse „teaduslikke tõendeid 
loomade heaolu kohta” ning et vajaduse 
korral võib kõnealusele aruandele lisada 
asjakohase seadusandliku ettepaneku 
pikkade teekondade kohta; kutsub seetõttu 
komisjoni ja nõukogu üles vaatama üle 
määrust 1/2005, et piirata tapaloomade veo 
ajalist kestust kokku kuni 8 tunnile;

Or. de

Muudatusettepanek 29
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tuletab meelde, et määruse artiklis 32 
sätestatakse, et komisjoni aruandes 
võetakse arvesse „teaduslikke tõendeid 
loomade heaolu kohta” ning et vajaduse 
korral võib kõnealusele aruandele lisada 
asjakohase seadusandliku ettepaneku 
pikkade teekondade kohta; kutsub seetõttu 
komisjoni ja nõukogu üles vaatama üle 
määrust 1/2005, et piirata tapaloomade 
veo ajalist kestust kuni 8 tunnile;

5. tuletab meelde, et määruse artiklis 32 
sätestatakse, et komisjoni aruandes 
võetakse arvesse „teaduslikke tõendeid 
loomade heaolu kohta” ning et vajaduse 
korral võib kõnealusele aruandele lisada 
asjakohase seadusandliku ettepaneku 
pikkade teekondade kohta; kutsub seetõttu 
komisjoni ja nõukogu üles tegema 
põhjalikumaid uuringuid loomade heaolu 
kohta loomaliikide kaupa, et saada 
vajalikud teaduslikud andmed määruse 
võimalikuks muutmiseks tulevikus 
järgmise loomade heaolu strateegia 
raames, mis algab 2016. aastal;

Or. es

Muudatusettepanek 30
Horst Schnellhardt

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. juhib tähelepanu sellele, et loomade 
heaolu mõjutavad vedamise ajal olulisel 
määral ka teised tegurid, eelkõige 
sõidukiiruse kohandamine ning hoolikas 
peale- ja mahalaadimine; kutsub 
komisjoni üles tagama, et tapaloomade 
veo kestuse piiramine 8 tunnile ei tooks 
kaasa soovimatuid tagajärgi, mis 
suurendavad loomade stressi vedamise 
ajal;

Or. de

Muudatusettepanek 31
Karl-Heinz Florenz

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. avaldab kahetsust selle üle, et määrus 
(EÜ) nr 1/2005 ei ole täitnud oma 
ülesannet vähendada loomade vedamist ja 
et endiselt esineb loomade vedamisel 
tõsiseid probleeme; kutsub komisjoni 
seetõttu üles võtma vastavaid meetmeid 
piirkondliku tootmise, tapmise ja 
turustamise edendamiseks, et loomade 
vedamine pikkade või väga pikkade 
vahemaade taha ei oleks enam vältimatult 
vajalik;

Or. de

Muudatusettepanek 32
Anja Weisgerber

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. märgib, et loomade heaolu ja tervise 
oluline näitaja ei ole mitte üksnes veo 
kestus, vaid loomade heaolus on tähtis osa 
ka veotingimustel, nagu näiteks 
peatuskohad, joogiveega varustamine, 
temperatuur ning õhuniiskus;

Or. de

Muudatusettepanek 33
Elisabetta Gardini

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. kutsub komisjoni üles tagama 
loomade vedu käsitlevate olemasolevate 
ühenduse õigusaktide tõhus ja ühtne 
kohaldamine kõikides ELi liikmesriikides. 
See peaks koos piisavate kontrollidega 
riigi tasandil tagama ja säilitama siseturu 
sujuva toimimise, vältides 
konkurentsimoonutusi ELi liikmesriikide 
vahel.

Or. it

Muudatusettepanek 34
Horst Schnellhardt

Arvamuse projekt
Lõige 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. kutsub komisjoni üles uurima 
võimalust viia veokijuhtidele läbi eraldi 
koolitusi ja eksameid, mis annavad 
oskused vedamise ajal loomi säästa; 



PE486.155v01-00 20/28 AM\897583ET.doc

ET

Or. de

Muudatusettepanek 35
Julie Girling, Anna Rosbach

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on seisukohal, et liikmesriikide iga-
aastased aruanded on äärmiselt olulised, et 
mõista õigusaktide mõju ja võtta sobivaid 
parandusmeetmeid; kutsub komisjoni üles 
võtma 1. jaanuariks 2013 vastu meetmeid 
järelevalve ja ühtlasema aruandluse 
struktuuri kohta;

6. on seisukohal, et liikmesriikide igal 
aastal esitatavad aruanded on äärmiselt 
olulised, et mõista õigusaktide 
kohaldamise ja jõustamise taset ja võtta 
vajadusel sobivaid parandusmeetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on seisukohal, et liikmesriikide iga-
aastased aruanded on äärmiselt olulised, et 
mõista õigusaktide mõju ja võtta sobivaid 
parandusmeetmeid; kutsub komisjoni üles 
võtma 1. jaanuariks 2013 vastu meetmeid 
järelevalve ja ühtlasema aruandluse 
struktuuri kohta;

6. on seisukohal, et liikmesriikide iga-
aastased aruanded on äärmiselt olulised, et 
mõista õigusaktide mõju ja võtta sobivaid 
parandusmeetmeid; kutsub komisjoni üles 
võtma 1. jaanuariks 2013 vastu meetmeid 
järelevalve ja ühtlasema aruandluse 
struktuuri kohta ning koostama ettekande 
liikmesriikide edusammude kohta;

Or. lt

Muudatusettepanek 37
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund
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Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on seisukohal, et liikmesriikide iga-
aastased aruanded on äärmiselt olulised, et 
mõista õigusaktide mõju ja võtta sobivaid 
parandusmeetmeid; kutsub komisjoni üles 
võtma 1. jaanuariks 2013 vastu meetmeid 
järelevalve ja ühtlasema aruandluse 
struktuuri kohta;

6. on seisukohal, et liikmesriikide iga-
aastased aruanded on äärmiselt olulised, et 
mõista õigusaktide mõju ja võtta sobivaid 
parandusmeetmeid; kutsub komisjoni üles
käsitlema määruse paremat jõustamist 
esmatähtsa ülesandena; kutsub komisjoni 
üles võtma 1. jaanuariks 2013 vastu 
meetmeid järelevalve ja ühtlasema 
aruandluse struktuuri kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Kartika Tamara Liotard

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. kutsub liikmesriike üles võtma kõik 
vajalikud meetmed, et tagada õigusaktide 
jõustamine, kontrollides eelkõige esitatud 
teekonnalehtede realistlikkust ja vastavust 
õigusaktidele;

Or. en

Muudatusettepanek 39
Karl-Heinz Florenz

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. juhib tähelepanu sellele, et 
mõningates liikmesriikides ei ole 
kontrollpunktide arv piisav ning seepärast 
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ei ole loomade vedamise kontrollimine ja 
loomade mahalaadimine 
hädaolukordades võimalik või on 
võimalik üksnes piiratult; kiidab seetõttu 
heaks, et komisjoni aruandes on seoses 
loomade vedamisega ette nähtud 
kontrollide arvu suurendamine; nõuab 
lisaks kõnealuste kontrollide tõhustamist;

Or. de

Muudatusettepanek 40
Kartika Tamara Liotard

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. kutsub liikmesriike üles jõustama 
aktiivselt kontrollisüsteemi loomade 
heaolutingimuste kontrollimiseks enne 
vedu, veo ajal ja pärast vedu, mida toetab 
tugev tõhusate ja hoiatavate karistuste 
süsteem;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Kartika Tamara Liotard

Arvamuse projekt
Lõige 6 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 c. nõuab tungivalt, et komisjon kaaluks 
õigusliku aluse kehtestamist, millega 
nõutakse sõidukite varustamist 
navigatsioonisüsteemidega, mis 
võimaldavad edastada pädevatele 
asutustele reaalajas 
positsioneerimisandmeid ja teisi loomade 
heaolu näitajaid;
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Or. en

Muudatusettepanek 42
Julie Girling, Anna Rosbach

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. nõuab tungivalt, et komisjon võtaks 
meetmeid eri liikmesriikide pädevate 
asutuste koostöö tõhustamiseks ja suhtluse 
parandamiseks; kutsub komisjoni üles 
suurendama loomade heaolule ja veole 
keskendunud toidu- ja 
veterinaarinspektsioonide arvu;

7. nõuab tungivalt, et komisjon võtaks 
meetmeid eri liikmesriikide pädevate 
asutuste koostöö tõhustamiseks ja suhtluse 
parandamiseks; kutsub komisjoni üles läbi 
vaatama loomade heaolule ja veole 
keskendunud toidu- ja 
veterinaarinspektsioonide arvu;

Or. en

Muudatusettepanek 43
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. nõuab tungivalt, et komisjon võtaks 
meetmeid eri liikmesriikide pädevate 
asutuste koostöö tõhustamiseks ja suhtluse 
parandamiseks; kutsub komisjoni üles 
suurendama loomade heaolule ja veole 
keskendunud toidu- ja 
veterinaarinspektsioonide arvu;

7. nõuab tungivalt, et komisjon võtaks 
meetmeid eri liikmesriikide pädevate 
asutuste koostöö tõhustamiseks ja suhtluse 
parandamiseks; kutsub komisjoni üles 
suurendama loomade heaolule ja veole 
keskendunud toidu- ja 
veterinaarinspektsioonide arvu; rõhutab, et 
igal aastal veetavate loomade arvu tuleb 
kõikides liikmesriikides üle vaadata 
proportsionaalselt;

Or. lt



PE486.155v01-00 24/28 AM\897583ET.doc

ET

Muudatusettepanek 44
Anna Rosbach, Julie Girling

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. nõuab tungivalt, et komisjon tagaks 
veetavate loomade veterinaarkontrolli 
teekonna lõpus;

Or. en

Muudatusettepanek 45
Kartika Tamara Liotard

Arvamuse projekt
Lõige 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. kutsub komisjoni üles kooskõlas 
Euroopa Toiduohutusameti soovitustega 
uurima, kuidas kasutada uut ja 
olemasolevat tehnoloogiat, et jälgida, 
reguleerida ja registreerida loomaveokite 
temperatuuri ja niiskust, mis on äärmiselt 
olulised tegurid teatud liiki loomade heaolu 
kontrollimiseks ja kaitsmiseks veo ajal;

8. kutsub komisjoni üles kooskõlas 
Euroopa Toiduohutusameti soovitustega 
uurima, kuidas kasutada uut ja 
olemasolevat tehnoloogiat, et jälgida, 
reguleerida ja registreerida loomaveokite 
temperatuuri ja niiskust, mis on äärmiselt 
olulised tegurid teatud liiki loomade heaolu 
kontrollimiseks ja kaitsmiseks veo ajal; 
rõhutab, et uue tehnoloogia kasutamine ei 
tohi kaasa tuua loomade veo kestuse 
pikenemist;

Or. en

Muudatusettepanek 46
Kartika Tamara Liotard

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. toonitab, et jaemüüjad, 
toitlustusettevõtted ja toidutootjad peavad 
täitma keskset osa selle tagamisel, et 
ettevõttesiseste kvaliteedistandardite 
kohaselt pärineb liha loomadelt, kes on 
kasvatatud ja tapetud läheduses ja keda 
on veetud nende heaolu arvestavates 
tingimustes;

Or. en

Muudatusettepanek 47
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. rõhutab, et 
satelliitnavigatsioonisüsteemide parem 
kasutamine aitab vähendada 
veoettevõtjate halduskoormust ja aitaks 
liikmesriikide pädevatel asutustel 
parandada eelkõige sõidu- ja 
puhkeaegade kontrollimise kvaliteeti;

Or. en

Muudatusettepanek 48
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. on arvamusel, et uued ja tõhusamad 
kontrollsüsteemid (näiteks veo jälgimine 
satelliitnavigatsioonisüsteemi abil) 
parandaksid olukorda ja võimaldaksid 



PE486.155v01-00 26/28 AM\897583ET.doc

ET

reegleid läbipaistvamalt täita; lisaks 
kergendaks nende uute tehnoloogiate 
kasutus riigiasutuste koormat.

Or. lt

Muudatusettepanek 49
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. on rahul, kuna komisjon tunnistab, et 
navigatsioonisüsteemidest ei ole olnud 
seni oodatud kasu määruse jõustamisele; 
kutsub komisjoni üles nõudma, et 
kõnealused süsteemid suudaksid edastada 
reaalajas andmeid ELi andmebaasi; 

Or. en

Muudatusettepanek 50
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. palub, et Euroopa Komisjon nõuaks 
kahepoolsetes kaubandusläbirääkimistes 
kolmandate riikidega loomade heaolu 
käsitlevate Euroopa Liidu õigusnormide 
kohaldamist sellealaste ühenduse 
õigusaktide rahvusvaheliseks muutmiseks 
Maailma Kaubandusorganisatsiooni 
raames;

Or. es
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Muudatusettepanek 51
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Arvamuse projekt
Lõige 8 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 b. nõuab tungivalt, et komisjon kaaluks 
õigusliku aluse kehtestamist, millega 
nõutakse sõidukite varustamist 
navigatsioonisüsteemidega, mis 
võimaldavad edastada kesksele 
vastuvõtjale reaalajas 
positsioneerimisandmeid ja teisi loomade 
heaolu näitajaid seni, kuni on tagatud 
andmekaitse;

Or. en

Muudatusettepanek 52
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Arvamuse projekt
Lõige 8 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 b. tuletab meelde, et kaks varasemat 
loomade heaolu volinikku, Kyprianou ja 
Vassiliou lubasid mõlemad Euroopa 
Parlamendis töötada eesmärgiga võtta 
vastu seadusandlik algatus kehtestada 
loomade veo ajalise kestuse piirang; 
avaldab sügavat kahetsust, et komisjon ei 
ole seni suutnud täita kõnealuseid 
Euroopa Parlamendile antud lubadusi; 

Or. en

Muudatusettepanek 53
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund
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Arvamuse projekt
Lõige 8 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 c. kutsub komisjoni üles läbi vaatama 
vedajatele lubade hankimist käsitlevad 
õigusaktid; nõuab tungivalt, et komisjon 
teeks ettepaneku vedaja loa peatamiseks 
või kehtetuks tunnistamiseks kõigis 
liikmesriikides, mitte üksnes asjaomases 
riigis, kui pädev asutus teeb kindlaks, et 
vedaja ei ole järginud vedamist käsitlevat 
määrust;

Or. en

Muudatusettepanek 54
Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Judith A. Merkies

Arvamuse projekt
Lõige 8 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 d. kutsub komisjoni üles läbi vaatama 
transpordivahendi vastavussertifikaati 
käsitlevad õigusaktid; nõuab tungivalt, et 
komisjon teeks ettepaneku 
transpordivahendi vastavussertifikaadi 
tühistamiseks või kehtetuks 
tunnistamiseks kõigis liikmesriikides, 
mitte üksnes asjaomases riigis, kui pädev 
asutus teeb kindlaks, et transpordivahend 
ei ole vastavuses vedamist käsitleva 
määrusega;

Or. en


