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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

6.2.2019 A8-0057/1

Muudatusettepanek 1
Sofia Ribeiro
fraktsiooni PPE nimel

Raport A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Loomade kaitse vedamise ajal nii ELis kui ka väljaspool seda
(2018/2110(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus H

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

H. arvestades, et vedu on loomade 
jaoks stressirohke, sest nad puutuvad 
kokku paljude nende heaolu kahjustavate 
väljakutsetega; arvestades, et seoses 
kaubandusega teatavate kolmandate 
riikidega põhjustatakse loomadele 
lisakannatusi väga pikkade teekondadega, 
sealhulgas pikkade viivitustega piiridel 
dokumentide, sõidukite ja loomade 
veovalmiduse kontrolliks;

H. arvestades, et vedu võib loomade 
jaoks olla stressirohke, sest nad võivad 
kokku puutuda paljude nende heaolu 
kahjustavate väljakutsetega; arvestades, et 
seoses kaubandusega teatavate kolmandate 
riikidega põhjustatakse loomadele 
kannatusi väga pikkade teekondadega, 
sealhulgas pikkade viivitustega piiridel 
dokumentide, sõidukite ja loomade 
veovalmiduse kontrolliks;
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6.2.2019 A8-0057/2

Muudatusettepanek 2
Sofia Ribeiro
fraktsiooni PPE nimel

Raport A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Loomade kaitse vedamise ajal nii ELis kui ka väljaspool seda
(2018/2110(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus U

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

U. arvestades, et vedamiseks 
kasutatavad sõidukid on sageli ületäidetud; 
arvestades, et kõrge temperatuur ja 
ebapiisav ventilatsioon sõidukis on suur 
probleem;

U. arvestades, et vedamiseks 
kasutatavad sõidukid võivad olla 
ületäidetud ja seal võib olla kõrge 
temperatuur ja ebapiisav ventilatsioon, mis 
on suur probleem;

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/3

Muudatusettepanek 3
Sofia Ribeiro
fraktsiooni PPE nimel

Raport A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Loomade kaitse vedamise ajal nii ELis kui ka väljaspool seda
(2018/2110(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus W

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

W. arvestades, et liha ja muude 
loomset päritolu toodete, samuti sperma ja 
embrüote vedamine on tehniliselt ja 
halduslikult lihtsam ning loomakasvatajate 
jaoks majanduslikult kasulikum kui 
elusloomade vedamine tapale viimise või 
tõuaretuse eesmärgil; arvestades, et 
Euroopa Veterinaaride Föderatsioon (FVE) 
ja OIE rõhutavad, et loomi tuleks 
kasvatada võimalikult lähedal valdustele, 
kus nad on sündinud, ning nad tuleks viia 
tapale tootmiskohale võimalikult lähedal; 
arvestades, et tapamajade, sealhulgas 
mobiilsete tapamajade kättesaadavus 
kasvatuskohtades või nende läheduses võib 
aidata luua maapiirkondades elatise 
teenimise võimalusi;

W. arvestades, et liha ja muude 
loomset päritolu toodete, samuti sperma ja 
embrüote vedamine on tehniliselt ja 
halduslikult lihtsam ning loomakasvatajate 
jaoks mõnikord majanduslikult kasulikum 
kui elusloomade vedamine tapale viimise 
või tõuaretuse eesmärgil; arvestades, et 
Euroopa Veterinaaride Föderatsioon (FVE) 
ja OIE rõhutavad, et loomi tuleks 
kasvatada võimalikult lähedal valdustele, 
kus nad on sündinud, ning nad tuleks viia 
tapale tootmiskohale võimalikult lähedal; 
arvestades, et tapamajade, sealhulgas 
mobiilsete tapamajade kättesaadavus 
kasvatuskohtades või nende läheduses võib 
aidata luua maapiirkondades elatise 
teenimise võimalusi;
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Muudatusettepanek 4
Sofia Ribeiro
fraktsiooni PPE nimel

Raport A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Loomade kaitse vedamise ajal nii ELis kui ka väljaspool seda
(2018/2110(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 18 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18 a. rõhutab, et tuleb teha vahet 
loomaveoettevõtjate vastutusel ja 
põllumajandustootjate vastutusel, sest 
loomade veol tekkivate probleemide eest 
tuleks vastutusele võtta veoettevõtjad, 
mitte põllumajandustootjad; tuletab 
meelde, et põllumajandustootjad on 
loomade heaolust huvitatud kõige 
rohkem, seda nii kiindumuse tõttu kui ka 
emotsionaalsetel ja majanduslikel 
põhjustel;
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Muudatusettepanek 5
Sofia Ribeiro
fraktsiooni PPE nimel

Raport A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Loomade kaitse vedamise ajal nii ELis kui ka väljaspool seda
(2018/2110(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 43

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

43. nõuab, võttes arvesse Euroopa 
Parlamendi 12. detsembri 2012. aasta 
resolutsiooni, et loomade teekonna kestus 
oleks võimalikult lühike ning et eelkõige 
välditaks pikki ja väga pikki teekonna 
kestusi, samuti teekondi väljaspool ELi 
piire, kasutades alternatiivseid strateegiaid, 
nagu majanduslikult elujõuliste ja ühtlaselt 
jaotatud kohalike või mobiilsete 
tapamajade tagamine 
loomakasvatusettevõtete lähiümbruses, 
lühikeste tarneahelate ja otsemüügi 
edendamine, tõuloomade veo asendamine, 
kasutades spermat või embrüoid, ning 
rümpade ja lihatoodete vedu, samuti 
regulatiivsete või muude kui regulatiivsete 
algatuste abil liikmesriikides, et lihtsustada 
kohapealset tapmist; palub komisjonil 
määratleda selgelt asjakohased konkreetsed 
lühemad teekonna kestused kõigi eri liiki 
elusloomade vedamiseks, samuti 
võõrutamata loomade vedamiseks;

43. nõuab, võttes arvesse Euroopa 
Parlamendi 12. detsembri 2012. aasta 
resolutsiooni, et loomade teekonna kestus 
oleks võimalikult lühike ning et eelkõige 
välditaks pikki ja väga pikki teekonna 
kestusi, samuti teekondi väljaspool ELi 
piire, kasutades alternatiivseid strateegiaid, 
nagu majanduslikult elujõuliste ja ühtlaselt 
jaotatud kohalike või mobiilsete 
tapamajade tagamine 
loomakasvatusettevõtete lähiümbruses, 
lühikeste tarneahelate ja otsemüügi 
edendamine, võimaluse korral tõuloomade 
veo asendamine, kasutades spermat või 
embrüoid, ning rümpade ja lihatoodete 
vedu, samuti regulatiivsete või muude kui 
regulatiivsete algatuste abil liikmesriikides, 
et lihtsustada kohapealset tapmist; palub 
komisjonil määratleda selgelt asjakohased 
konkreetsed lühemad teekonna kestused 
kõigi eri liiki elusloomade vedamiseks, 
samuti võõrutamata loomade vedamiseks;
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Muudatusettepanek 6
Sofia Ribeiro
fraktsiooni PPE nimel

Raport A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Loomade kaitse vedamise ajal nii ELis kui ka väljaspool seda
(2018/2110(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 49

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

49. palub komisjonil töötada välja 
strateegia, et tagada üleminek 
elusloomade veolt peamiselt liha ja 
rümpade ning loomse paljundusmaterjaliga 
kauplemisele, võttes arvesse elusloomade 
veo keskkonnaalaseid ning loomade heaolu 
ja tervise alaseid mõjusid; on seisukohal, et 
mis tahes sellises strateegias tuleb käsitleda 
majandustegureid, mis mõjutavad otsust 
vedada elusloomi; palub komisjonil lisada 
sellesse strateegiasse vedu kolmandatesse 
riikidesse;

49. palub komisjonil soodustada 
võimaluse korral üleminekut elusloomade 
veolt peamiselt liha ja rümpade ning 
loomse paljundusmaterjaliga kauplemisele, 
võttes arvesse elusloomade veo 
keskkonnaalaseid ning loomade heaolu ja 
tervise alaseid mõjusid; on seisukohal, et 
mis tahes sellises strateegias tuleb käsitleda 
majandustegureid, mis mõjutavad otsust 
vedada elusloomi; palub komisjonil lisada 
sellesse strateegiasse vedu kolmandatesse 
riikidesse;

Or. en



AM\1176252ET.docx PE631.713v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET
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Muudatusettepanek 7
Sofia Ribeiro
fraktsiooni PPE nimel

Raport A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Loomade kaitse vedamise ajal nii ELis kui ka väljaspool seda
(2018/2110(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 78

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

78. väljendab muret püsivate teadete 
pärast loomade veo ja heaolu alaste 
probleemide kohta teatavates kolmandates 
riikides; märgib, et teatavates kolmandates 
riikides, kuhu EL loomi saadab, toimuva 
tapmisega kaasnevad äärmuslikud ja 
pikaajalised kannatused ning OIE 
kehtestatud loomade heaolu tapmisel 
käsitlevate rahvusvaheliste normide 
korrapärased rikkumised; tunnistades küll, 
et kolmandates riikides nõutakse sageli 
elusloomi, kutsub komisjoni ja liikmesriike 
üles edendama üleminekut elusloomade 
vedamiselt liha ja rümpade vedamisele 
kolmandatesse riikidesse, samuti sperma 
või embrüote vedamisele tõuloomade 
asemel;

78. väljendab muret püsivate teadete 
pärast loomade veo ja heaolu alaste 
probleemide kohta teatavates kolmandates 
riikides; märgib, et teatavates kolmandates 
riikides, kuhu EL loomi saadab, toimuva 
tapmisega kaasnevad äärmuslikud ja 
pikaajalised kannatused ning OIE 
kehtestatud loomade heaolu tapmisel 
käsitlevate rahvusvaheliste normide 
korrapärased rikkumised; tunnistades küll, 
et kolmandates riikides nõutakse sageli 
elusloomi, kutsub komisjoni ja liikmesriike 
üles edendama võimaluse korral 
üleminekut elusloomade vedamiselt liha ja 
rümpade vedamisele kolmandatesse 
riikidesse, samuti sperma või embrüote 
vedamisele tõuloomade asemel;
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