Võistlustel osalemine, hobuste vedamine
Hobuste vedamine
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NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1/2005,
22. detsember 2004 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/
Käesolevat määrust ei kohaldata loomade veole, mis ei ole
seotud majandustegevusega, ja veterinaararsti juhendamisel
toimuvale loomade veole otse veterinaararsti juurde või kliinikusse
või sealt tagasi.
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(21) Direktiivi 90/426/EMÜ ( 3 ) artikli 2 punktis c määratletud
registreeritud hobuslasi transporditakse sageli mitteärilistel
eesmärkidel ja sellised veod peavad toimuma kooskõlas käesoleva
määruse üldiste eesmärkidega. Võttes ,arvesse selliste liikumiste
iseloomu, peaks olema võimalik teha erandeid teatud sätetest kui
registreeritud, hobuslasi transporditakse võistlustele,
võidusõitudele,,kultuuriüritustele või tõuaretuseks. Samas ei ole
asjakohane kohaldada selliseid erandeid hobuslaste transpordile,
kes transporditakse otse või pärast turu või heakskiidetud
kogumiskeskuse läbimist tapamajja ning tapetakse, ning keda
direktiivi 90/426/EMÜ artikli 2 punkti d ja artikli 8 lõike 1 teise
taande kohaselt käitletakse tapmiseks ettenähtud hobuslastena.
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Vedajana tohib tegutseda ainult isik, kellel on vastavalt artikli 10 lõikele 1
ning pikkade teekondade korral vastavalt artikli 11 lõikele 1 pädeva asutuse
poolt välja antud luba.
Loomade vedamise korral esitatakse loa koopia pädevale asutusele.
Vedajad veavad loomi vastavalt I lisas toodud tehnilistele eeskirjadele.
Koduhobuslasi või koduloomadena peetavaid veiseid, lambaid, kitsi, sigu
või kodulinde vedavat maanteesõidukit tohib juhtida või sellel saatjana
tegutseda ainult isik kellel on pädevustunnistus vastavalt artikli 17 lõikele 2.
Loomade vedamise korral esitatakse pädevustunnistus pädevale asutusele.
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1. Kõigile veovahenditele kohaldatavad sätted
1.1. Veovahendid, konteinerid ja nende kinnitused konstrueeritakse,
ehitatakse, hoitakse korras ja neid käitatakse selliselt, et:
a) vältida loomade vigastusi ja kannatusi ning tagada loomade
ohutus;
b) kaitsta loomi halva ilma, äärmuslike temperatuuride ja
kliimatingimuste halvenemise eest;
c) neid saab puhastada ja desinfitseerida;
d) vältida loomade põgenemist või väljakukkumist, need peavad
vastu pidama liikumispingetele;
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e) tagada, et alal saab hoida õhu kvaliteeti ja hulka vastavalt veetava
loomaliigi vajadustele;
f) need võimaldavad juurdepääsu loomadele nende kontrollimiseks ja
hooldamiseks;
g) põrandapind on libisemiskindel;
h) põrandapind minimeerib uriini ja väljaheidete lekkimise;
i) need on varustatud valgustiga, mis võimaldab loomade piisavat
kontrolli ja hooldamist vedamise ajal.
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2. Täiendavad sätted autovedude korral

2.1. Sõidukid, millega loomi veetakse, peavad olema selgelt ja nähtavalt
tähistatud viitega elusloomade veole.
2.2. Maanteesõidukid peavad olema varustatud sobivate peale- ja
mahalaadimisseadeldistega.
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Hooldamine
1.8. Keelatud on:
a) loomi käe või jalaga lüüa;
b) muljuda looma tundlikke kehaosi, põhjustades tarbetut piina
või kannatusi;
c) riputada loomi mehaaniliste vahenditega üles;
d) tõsta või tõmmata loomi peast, kõrvadest, sarvedest, jalgadest,
sabast või karvast hoides või kohelda nii, et see põhjustab neile
liigset valu või kannatust;
e) kasutada keppe või muid terava otsaga vahendeid;
f) teadlikult takistada looma, keda juhitakse või viiakse läbi
mistahes osa, kus loomi hooldatakse.
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Autotranspordivahendi ventilatsioon ja temperatuuri jälgimine
3.1. Autotranspordivahendi ventilatsioonisüsteemid peavad olema
selliselt konstrueeritud ja ehitatud ning sellises seisukorras, et
teekonna igal hetkel olenemata sellest, kas veovahend seisab või
liigub, saab neis hoida temperatuuri vahemikus 5 — 30o C kõigi
loomade jaoks nii, et lubatud kõrvalekalle võib välistemperatuurist
sõltuvalt olla +/-5 ,o C.
3.2. Ventilatsioonisüsteem peab suutma tagada kogu ruumis ühtlase
jaotusega minimaalse õhuvoo nimivõimsusega m60 m 3 /h/KN
kasuliku kaalu kohta. Süsteem peab suutma töötada vähemalt 4 tundi
sõiduki mootorist sõltumault.
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3.3. Autotranspordivahendid peavad olema varustatud
temperatuuri kontrollisüsteemiga ning vahendiga kõnealuste
andmete registreerimiseks. Andurid peavad asuma veoki nendes
osades, kus olenevalt veoki konstruktsioonist on tõenäoliselt kõige
halvemad kliimatingimused. Selliselt saadud registreeritud
temperatuurinäidud peavad olema varustatud kuupäevaga ja need
esitatakse nõudmisel pädevale asutusele.
3.4. Autotranspordivahendid peavad olema varustatud
hoiatussüsteemiga, mis annab autojuhile häiresignaali, kui
temperatuur sõiduki nendes osades, kus loomi veetakse, jõuab
alumise või ülemise lubatud piirini.
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RUUMINÕUDED
Loomade ruuminõuded peavad vastama vähemalt järgmistele arvudele:
A. Koduhobuslased
Autotransport
Täiskasvanud hobused 1,75 m² 2 (0,7 x 2,5 m)
Noorhobused (6 — 24 kuud) (teekondadel kestusega kuni 48 tundi)
1,2 m² (0,6 x 2 m)
Noorhobused (6 — 24 kuud) (teekondadel kestusega üle 48 tunni) 2,4 m²
(1,2 x 2 m)
A. Ponid (alla 144 cm) 1 m² (0,6 x 1,8 m)
B. Varsad (0 — 6 kuud) 1,4² m (1 x 1,4 m)
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A. Märkus:
B. Pikaajalise veo korral peab varssadel ja noorhobustel olema
võimalik pikali heita
C. Kõnealused arvud võivad varieeruda maksimaalselt 10 %
täiskasvanud hobuste ja ponide puhul ning maksimaalselt, 20 %
noorhobuste ja varssade puhul, sõltudes mitte ainult hobuste
kaalust ja suurusest, vaid ka nende füüsilisest seisundist,
ilmastikutingimustest ja eeldatavast veo kestusest.
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