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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

38. toonitab, et kõikide veetavate 
loomade teekonna kestus peaks olema 
üksnes nii pikk, kui vajalik, võttes arvesse 
geograafilisi erinevusi liikmesriigi 
tasandil ja kooskõlas määruse 
põhjendusega 5, mille kohaselt „loomade 
kaitse huvides tuleb loomade [...] pikki 
teekondi võimalikult piirata“, ning 
põhjendusega 18, milles märgitakse, et 
„pikad teekonnad vähendavad loomade 
heaolu rohkem kui lühikesed“;

38. toonitab, et kõikide veetavate 
loomade teekonna kestus peaks olema 
võimalikult lühike – mitte mingil juhul 
pikem kui kaheksa tundi – kooskõlas 
määruse põhjendusega 5, mille kohaselt 
„loomade kaitse huvides tuleb loomade [...] 
pikki teekondi võimalikult piirata“, ning 
põhjendusega 18, milles märgitakse, et 
„pikad teekonnad vähendavad loomade 
heaolu rohkem kui lühikesed“;
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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 – mitte mingil 
juhul pikem kui kaheksa tundi – 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;

Or. en



AM\1176305ET.docx PE631.713v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

6.2.2019 A8-0057/10

Muudatusettepanek 10
Marco Zullo, Eleonora Evi, Rosa D’Amato
fraktsiooni EFDD nimel

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

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 78 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

78 a. taunib igati komisjoni koostatud 
statistikat selle kohta, kuidas on 
määrusest elusloomade veol 
kolmandatesse riikidesse kinni peetud, ja 
rõhutab, et statistika koostamisel ei ole 
loomaveokeid korrapäraselt kontrollitud;
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