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▼B
NÕUKOGU DIREKTIIV 2008/119/EÜ,
18. detsember 2008,
milles sätestatakse vasikate kaitse miinimumnõuded
(kodifitseeritud versioon)

Artikkel 1
Käesoleva direktiiviga kehtestatakse tarbe- ja nuumvasikate kaitse miini
mumnõuded.

Artikkel 2
Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

1) „vasikas” – kuni kuue kuu vanune veis;

▼M1
2) „pädevad asutused” – pädevad asutused Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määruse ►C1 (EL) 2017/625 ◄ (1) artikli 3 punktis 3
määratletud tähenduses.

▼B
Artikkel 3
1.
Alates 1. jaanuarist 1998 kehtivad uute või ümberehitatud ning
pärast nimetatud kuupäeva kasutusele võetud majandite hoonete suhtes
järgmised sätted:

a) ükski vasikas ei tohi pärast kaheksanädalaseks saamist olla üksinda
aedikus, kui veterinaararst ei ole kinnitanud, et tema tervis või käitu
mine nõuab ravi saamiseks isoleerimist. Üksikaediku laius peab
olema vähemalt võrdne vasika seisuasendis mõõdetud turja kõrgu
sega ning pikkus vähemalt võrdne vasika pikkusega ninaotsast
ristluu sabapoolse otsani korrutatuna 1,1-ga.

Vasikate üksikaedikutel (välja arvatud haigete loomade isoleerimi
seks mõeldud aedikud) ei tohi olla monoliitseid vaheseinu, vaid
perforeeritud vaheseinad, mis võimaldavad vasikatel otsest pilk- ja
puutekontakti;
(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta määrus ►C1 (EL)
2017/625 ◄, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid,
mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning
loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste
õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009,
(EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429
ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009
ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ
ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direk
tiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ,
96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli
määrus) (►C1 ELT L 95, 7.4.2017, lk 1 ◄).
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b) rühmades kasvatatavatel vasikatel peab iga vasika jaoks olema vaba
ruumi, mis on vähemalt 1,5 m2 iga alla 150-kilogrammise elus
kaaluga vasika kohta, vähemalt 1,7 m2 iga 150-kilogrammise või
suurema, kuid alla 220-kilogrammise eluskaaluga vasika kohta,
ning vähemalt 1,8 m2 iga 220-kilogrammise või suurema eluskaaluga
vasika kohta.
Esimese lõike sätteid ei kohaldata:
a) vähem kui kuue vasikaga majandite suhtes;
b) emaloomaga koos peetavate imevate vasikate suhtes.
2.
Alates 31. detsembrist 2006 kohaldatakse lõikes 1 esitatud sätteid
kõikide majandite suhtes.

Artikkel 4
Liikmesriigid peavad tagama, et vasikate pidamine vastab I lisas toodud
üldsätetele.

Artikkel 5
I lisa üldsätteid võib muuta vastavalt artikli 10 lõikes 2 osutatud korrale
teaduse arenguga arvestamiseks.

Artikkel 6
Hiljemalt 1. jaanuaril 2006 esitab komisjon nõukogule Euroopa Toidu
ohutusameti arvamuse alusel koostatud aruande intensiivse põllumajan
dustootmise süsteemi(de) kohta, mis vastab (vastavad) vasikate heaolu
nõuetele patoloogia, zootehnika, füsioloogia ja käitumise seisukohast,
samuti erinevate süsteemide sotsiaalmajanduslike tagajärgede kohta
koos aruande järeldusi arvestavate asjakohaste ettepanekutega.

Artikkel 7
▼M1

__________
3.
Liikmesriigid esitavad komisjonile iga aasta 31. augustiks aasta
aruande kontrollide kohta, millega pädev asutus on eelmisel aastal kont
rollinud vastavust käesoleva direktiivi nõuetele. Aruandele on lisatud
kõige tõsisemate tuvastatud rikkumiste analüüs ja riiklik tegevuskava
kindlakstehtud rikkumiste vältimiseks või nende esinemise vähendami
seks eelseisvatel aastatel. Komisjon esitab nende aruannete kokkuvõtted
liikmesriikidele.

▼B
Artikkel 8
Kolmandast riigist ühendusse imporditavate loomadega peab olema
kaasas kõnealuse riigi pädeva asutuse poolt väljastatud sertifikaat, mis
kinnitab, et neid on koheldud vähemalt samaväärselt käesolevas direk
tiivis ühendusest pärit loomade kohta sätestatuga.
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__________
▼B
Artikkel 10
1.
Komisjoni abistab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari
2002. aasta määruse (EÜ) nr 178/2002 (millega sätestatakse toidualaste
õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa
Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menet
lused) (1) artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja looma
tervishoiu komitee.
2.
Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ
artikleid 5 ja 7.
Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse
kolm kuud.
Artikkel 11
Liikmesriigid võivad vastavalt asutamislepingu üldsätetele siiski säili
tada või kohaldada vasikate kaitseks rangemaid sätteid, kui on ette
nähtud käesoleva direktiiviga. Liikmesriigid peavad teatama komisjonile
kõigist sellistest meetmetest.
Artikkel 12
Direktiiv 91/629/EMÜ, mida on muudetud II lisa A osas loetletud õi
gusaktidega tunnistatakse kehtetuks, ilma et see mõjutaks liikmesriikide
kohustusi, mis on seotud II lisa B osas esitatud direktiivide ülevõtmise
tähtpäevadega.
Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile käsitatakse viidetena käesole
vale direktiivile kooskõlas III lisas esitatud vastavustabeliga.
Artikkel 13
Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avalda
mist Euroopa Liidu Teatajas.
Artikkel 14
Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

(1) EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.
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I LISA
1. Vasikate pidamise ruumide ning eriti nende bokside ja seadmete ehitamisel
kasutatud materjalid, millega vasikad võivad kokku puutuda, ei tohi olla
vasikatele kahjulikud ning neid peab olema võimalik põhjalikult puhastada
ja desinfitseerida.

2. Kuni antud küsimuses EÜ eeskirjade kinnitamiseni tuleb elektrisüsteemid ja
-seadmed paigaldada vastavalt kehtivatele siseriiklikele eeskirjadele nii, et
vältida elektrilööke.

3. Hoone soojustuse, kütte ja ventilatsiooniga tuleb tagada, et õhuringlus,
tolmusisaldus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja gaasisisaldus püsiksid
tasemel, mis ei kahjusta vasikate tervist.

4. Kõiki vasikate tervise ja heaolu seisukohalt olulisi automaatseid või mehaa
nilisi seadmeid tuleb kontrollida vähemalt kord päevas. Defektide avasta
misel tuleb need viivitamatult kõrvaldada, või kui see on võimatu, rakendada
vajalikke meetmeid vasikate tervise ja heaolu tagamiseks, kuni defektid on
kõrvaldatud, kasutades alternatiivseid söötmismeetodeid ja säilitades rahu
ldava keskkonna.

Kunstliku ventilatsioonisüsteemi puhul peab olema tagavarasüsteem piisava
õhuvahetuse jaoks, et säilitada vasikate tervis ja heaolu süsteemi rikke korral,
samuti alarmsüsteem karjaku hoiatamiseks elektrikatkestuse korral. Alarm
süsteemi tuleb regulaarselt kontrollida.

5. Vasikaid ei tohi hoida pidevalt pimedas. Vastavalt nende käitumis- ja füsio
loogilistele vajadustele ning arvestades liikmesriikide erinevaid kliimatingi
musi tuleb neile võimaldada sobivat päeva- või kunstlikku valgust; viimase
puhul peab see töötama vähemalt sama pika perioodi vältel kui loomulik
valgus tavaliselt kella 9.00 ja 17.00 vahel. Lisaks peab olema kasutusel
nõuetekohane (statsionaarne või portatiivne) piisavalt tugev valgustus, et
vasikaid oleks võimalik millal tahes uurida.

6. Kõiki siseruumides peetavaid vasikaid peab omanik või loomade eest
vastutav isik kontrollima vähemalt kaks korda päevas ja väljas peetavaid
vasikaid vähemalt üks kord päevas. Iga haiget või vigastatud vasikat peab
viivitamatult asjakohaselt ravima ning kui mõni vasikas karjaku hoolitsuse
tulemusel ei parane, peab võimalikult kiiresti pöörduma veterinaari poole.
Haiged või vigastatud vasikad tuleb vajaduse korral paigutada isoleeritult
sobivasse ruumi kuiva ja mugava allapanuga.

7. Vasikate pidamiseks mõeldud ruumid peavad olema ehitatud nii, et need
võimaldaksid igal vasikal raskusteta maha heita, puhata, üles tõusta ja end
puhastada.

8. Vasikaid ei tohi lõastada, välja arvatud gruppides peetavad vasikad, keda
võib lõastada mitte kauemaks kui üheks tunniks korraga piima või piimaa
sendajatega söötmise ajal. Lõastamise kasutamisel ei tohi see põhjustada
vasikatele vigastusi ning lõastusvahendeid tuleb regulaarselt kontrollida ja
reguleerida, et need oleksid mugavad ja parajad. Kõik lõad peavad olema
sellised, et nende abil oleks võimalik vältida lämbumis- või vigastusohtu
ning need võimaldaksid vasikal liikuda, nagu on ette nähtud lõikes 7.
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9. Vasikate hoidmiseks ette nähtud laudad, aedikud, seadmed ja vahendid
peavad olema nõuetekohaselt puhastatud ja desinfitseeritud, et vältida
nakkuste levikut ning haigusekandjate tekkimist. Fekaalid, uriin ning
söömata jäänud või mahapudenenud toit tuleb eemaldada nii sageli kui
vaja, et vähendada haisu tekkimist ning vältida kärbeste või näriliste
ligimeelitamist.
10. Põrandad peavad olema siledad, aga mitte libedad, et vältida vasikatel vigas
tusi, ning kujundatud nii, et need ei põhjustaks vasikatele seistes või lamades
vigastusi ega kannatusi. Põrandad peavad vastama vasikate suurusele ja
kaalule; põrandapind peab olema jäik, tasane ja kindel. Lamamispind peab
olema mugav, puhas ja piisava drenaažiga ning ei tohi vasikatele kahjulikult
mõjuda. Sobiv allapanu peab olema kõigil alla kahe nädala vanustel
vasikatel.
11. Kõigile vasikatele peab andma vanuse, kehakaalu, käitumis- ja füsioloogi
listele vajadustele kohandatud sobivat sööta hea tervise ja heaolu võimalda
miseks. Selleks peab nende sööt sisaldama piisavalt rauda, et tagada vere
keskmine hemoglobiinitase vähemalt 4,5 mmol/l, ning igale üle kahe nädala
vanusele vasikale antakse kiudaineid sisaldava sööda minimaalne päevane
kogus, 8–20 nädalat vanade vasikate puhul suurendatakse minimaalset
kiudaineid sisaldava sööda kogust 50 grammilt 250 grammini. Vasikaid ei
tohi suukorvistada.
12. Kõiki vasikaid tuleb sööta vähemalt kaks korda päevas. Kui vasikaid
peetakse gruppides ning nad ei saa sööta soovi kohaselt või söödetakse
neid automaatse söötmissüsteemiga, peab iga vasikas söödale juurde
pääsema teiste vasikatega samal ajal.
13. Kõigil üle kahe nädala vanadel vasikatel peab olema juurdepääs piisavale
hulgale mageveele või neil peab olema võimalik rahuldada oma vedelikuva
jadus muude vedelike joomisega. Kuumades ilmastikutingimustes või haige
tele vasikatele peab siiski mage joogivesi olema kättesaadav igal ajal.
14. Söötmis- ja jootmisseadmed peavad olema projekteeritud, ehitatud, paigal
datud ja hooldatud nii, et vasikate sööda ja joogivee saastumine oleks
minimaalne.
15. Iga vasikas peab saama veise ternespiima võimalikult kiiresti pärast sündi ja
igal juhul esimese kuue elutunni jooksul.
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II LISA
A OSA
Kehtetuks tunnistatud direktiiv koos muudatustega
(viidatud artiklis 12)
Nõukogu direktiiv 91/629/EMÜ
(EÜT L 340, 11.12.1991, lk 28)
Nõukogu direktiiv 97/2/EÜ
(EÜT L 25, 28.1.1997, lk 24)
Komisjoni otsus 97/182/EÜ
(EÜT L 76, 18.3.1997, lk 30)
Nõukogu määrus (EÜ) nr 806/2003
(ELT L 122, 16.5.2003, lk 1)

ainult III lisa punkt 25

B OSA
Siseriiklikku õigusesse ülevõtmise tähtpäevad
(viidatud artiklis 12)
Direktiiv

Ülevõtmise tähtpäev

91/629/EMÜ

1. jaanuar 1994

97/2/EÜ

31. detsember 1997
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III LISA
VASTAVUSTABEL
Direktiiv 91/629/EMÜ

Käesolev direktiiv

Artiklid 1 ja 2

Artiklid 1 ja 2

Artikli 3 lõige 1

—

Artikli 3 lõige 2

—

Artikli 3 lõike 3 esimene lõik

Artikli 3 lõike 1 esimene lõik

Artikli 3 lõike 3 teise lõigu sissejuha Artikli 3 lõike 1 teise lõigu sissejuha
tavad sõnad
tavad sõnad
Artikli 3 lõike 3 teise lõigu esimene
taane

Artikli 3 lõike 1 teise lõigu punkt a

Artikli 3 lõike 3 teise lõigu teine taane

Artikli 3 lõike 1 teise lõigu punkt b

Artikli 3 lõike 3 kolmas lõik

Artikli 3 lõige 2

Artikli 3 lõige 4

—

Artikli 4 lõige 1

Artikkel 4

Artiklid 5–10

Artiklid 5–10

Artikli 11 lõige 1

—

Artikli 11 lõige 2

Artikkel 11

—

Artikkel 12

—

Artikkel 13

Artikkel 12

Artikkel 14

Lisa

I lisa

—

II lisa

—

III lisa

