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ETTEPANEKUD

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

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”;

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;

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;

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;

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;

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;

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;

8. kutsub komisjoni üles kooskõlas Euroopa Toiduohutusameti soovitustega uurima, kuidas 
                                               
1 Komisjoni aruanne parlamendile ja nõukogule nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2005 (mis käsitleb loomade kaitset 
vedamise ajal) mõju kohta, COM(2011) 700, lk 9.
2 Euroopa Toiduohutusameti teaduslik arvamus loomade heaolu kohta vedamise ajal, EFSA Journal 2011, 9(1), 
1966, lk 86.
3 Nõukogu 19. novembri 1991. aasta direktiiv 91/628/EMÜ, mis käsitleb loomade kaitset vedamise ajal ja millega 
muudetakse direktiive 90/425/EMÜ ja 91/496/EMÜ; EÜT L 340, 11.12.1991, lk 17.
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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;


