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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

44. märgib, et nõuete mitmekesisus, 
samuti muutuvad turutingimused ja 
poliitilised otsused on muutnud väikesed 
tapamajad majanduslikult elujõuetuks, 
mistõttu on nende üldarv vähenenud; 
kutsub komisjoni ja liikmesriikide 
kohalikke omavalitsusi üles vajaduse 
korral toetama ja edendama kohapeal 
tapmise võimalusi, majanduslikult 
elujõulisi kohalikke või mobiilseid 
tapamajasid ja lihatöötlemisrajatisi 
liikmesriikides, et loomi tapetaks nende 
kasvatamiskohale võimalikult lähedal, mis 
on ka maapiirkondades tööhõive 
säilitamise huvides; palub nõukogul ja 
komisjonil töötada välja strateegia 
üleminekuks loomakasvatuse 
piirkondlikumale mudelile, mille raames 
loomad sünnivad, nuumatakse ja tapetakse 
võimaluse korral ühes ja samas piirkonnas, 
võttes arvesse geograafilisi erinevusi, selle 
asemel, et neid äärmiselt pikkade 
vahemaade taha vedada;

44. märgib, et nõuete mitmekesisus, 
samuti muutuvad turutingimused ja 
poliitilised otsused on muutnud väikesed 
tapamajad majanduslikult elujõuetuks, 
mistõttu on nende üldarv vähenenud; palub 
liikmesriikide kohalikel omavalitsustel 
vajaduse korral toetada ja edendada 
kohapeal tapmise võimalusi, 
majanduslikult elujõulisi kohalikke või 
mobiilseid tapamajasid ja 
lihatöötlemisrajatisi liikmesriikides, et 
loomad tapetaks nende kasvatamiskohale 
kõige lähemal asuvas tapamajas, mis on 
ka maapiirkondades tööhõive säilitamise 
huvides; rõhutab sellega seoses, et 
loomade heaolu huvides ei tohiks vedu 
kesta kauem kui kokku 8 tundi; palub 
liikmesriikidel töötada välja strateegia 
üleminekuks loomakasvatuse 
piirkondlikumale mudelile, mille raames 
loomad sünnivad, nuumatakse ja tapetakse 
võimaluse korral ühes ja samas piirkonnas, 
võttes arvesse geograafilisi erinevusi, selle 
asemel, et neid äärmiselt pikkade 
vahemaade taha vedada;
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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 üleminekut elusloomade 
vedamiselt liha ja rümpade vedamisele 
kolmandatesse riikidesse, samuti sperma 
või embrüote vedamisele tõuloomade 
asemel; kutsub liikmesriike üles kaaluma 
võimalust lõpetada elusloomade vedu 
kolmandatesse riikidesse ja tagama, et 
veotingimustega on tagatud loomade 
heaolu; palub liikmesriikide pädevatel 
asutustel tagada, et liidu 
välispiiripunktides, eriti Bulgaaria ja 
Türgi vahel, on olemas loomaarstid, et 
tagada loomade heaolu nõuete täitmine, 
ja eelkõige tagada sööt, vesi ja puhkeaeg;
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