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6.2.2019 A8-0057/8

Tarkistus 8
Marco Zullo, Eleonora Evi, Rosa D’Amato
EFDD-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Eläinten suojelu kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella
(2018/2110(INI))

Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. muistuttaa, että ottaen huomioon 
maantieteelliset erot jäsenvaltioiden 
tasolla kaikkien eläinten kuljetusaikojen 
olisi oltava mahdollisimman lyhyitä, sillä 
asetuksen johdanto-osan 5 kappaleessa 
todetaan, että ”eläinten hyvinvoinnin 
vuoksi olisi pitkät eläinkuljetukset […] 
rajoitettava vähimpään mahdolliseen”, ja 
johdanto-osan 18 kappaleen mukaan 
”pitkillä kuljetuksilla on todennäköisesti 
enemmän haitallisia vaikutuksia eläinten 
hyvinvointiin kuin lyhyillä”;

38. muistuttaa, että kaikkien eläinten 
kuljetusaikojen olisi oltava 
mahdollisimman lyhyitä ja joka 
tapauksessa enintään kahdeksan tuntia, 
sillä asetuksen johdanto-osan 5 
kappaleessa todetaan, että ”eläinten 
hyvinvoinnin vuoksi olisi pitkät 
eläinkuljetukset […] rajoitettava 
vähimpään mahdolliseen”, ja johdanto-
osan 18 kappaleen mukaan ”pitkillä 
kuljetuksilla on todennäköisesti enemmän 
haitallisia vaikutuksia eläinten 
hyvinvointiin kuin lyhyillä”;
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Tarkistus 9
Marco Zullo, Eleonora Evi, Rosa D’Amato
EFDD-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Eläinten suojelu kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella
(2018/2110(INI))

Päätöslauselmaesitys
43 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

43. kehottaa parlamentin 12. joulukuuta 
2012 antaman päätöslauselman mukaisesti 
lyhentämään eläinkuljetusten kestoa 
mahdollisimman lyhyeksi ja välttämään 
erityisesti pitkiä ja erittäin pitkiä 
kuljetusaikoja sekä kuljetuksia EU:n 
ulkorajojen yli käyttämällä vaihtoehtoisia 
strategioita, joita ovat esimerkiksi 
taloudellisesti kannattavat ja tasaisin 
välimatkoin sijaitsevat paikalliset tai 
siirrettävät teurastuslaitokset karjatilojen 
lähellä, lyhyiden myyntiketjujen ja 
suoramyynnin edistäminen, 
jalostuseläinten kuljetusten korvaaminen 
käyttämällä siemennestettä tai alkioita, 
ruhojen ja lihavalmisteiden kuljetus sekä 
jäsenvaltioissa toteutettavat 
sääntelyaloitteet ja muut kuin 
sääntelyaloitteet tilalla tehtävän 
teurastuksen helpottamiseksi; kehottaa 
komissiota määrittämään tarkasti 
lyhyemmät matka-ajat kaikkien erilaisten 
elävien eläinten ja myös 
vieroittamattomien eläinten kuljetuksia 
varten;

43. kehottaa parlamentin 12. joulukuuta 
2012 antaman päätöslauselman mukaisesti 
lyhentämään eläinkuljetusten kestoa 
mahdollisimman lyhyeksi ja joka 
tapauksessa enintään kahdeksan tunnin 
mittaiseksi ja välttämään erityisesti pitkiä 
ja erittäin pitkiä kuljetusaikoja sekä 
kuljetuksia EU:n ulkorajojen yli 
käyttämällä vaihtoehtoisia strategioita, 
joita ovat esimerkiksi taloudellisesti 
kannattavat ja tasaisin välimatkoin 
sijaitsevat paikalliset tai siirrettävät 
teurastuslaitokset karjatilojen lähellä, 
lyhyiden myyntiketjujen ja suoramyynnin 
edistäminen, jalostuseläinten kuljetusten 
korvaaminen käyttämällä siemennestettä 
tai alkioita, ruhojen ja lihavalmisteiden 
kuljetus sekä jäsenvaltioissa toteutettavat 
sääntelyaloitteet ja muut kuin 
sääntelyaloitteet tilalla tehtävän 
teurastuksen helpottamiseksi; kehottaa 
komissiota määrittämään tarkasti 
lyhyemmät matka-ajat kaikkien erilaisten 
elävien eläinten ja myös 
vieroittamattomien eläinten kuljetuksia 
varten;
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Tarkistus 10
Marco Zullo, Eleonora Evi, Rosa D’Amato
EFDD-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Eläinten suojelu kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella
(2018/2110(INI))

Päätöslauselmaesitys
78 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

78 a. arvostelee voimakkaasti komission 
toimittamia tilastotietoja elävien eläinten 
kuljetuksesta EU:n ulkopuolisiin maihin 
annetun asetuksen noudattamisesta ja 
korostaa, että tiedot on laadittu 
tarkastamatta järjestelmällisesti eläinten 
kuljetukseen käytettyjä ajoneuvoja;

Or. en


