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Tarkistus 11
Harald Vilimsky
ENF-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
44 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

44. toteaa, että erilaiset vaatimukset ja 
muuttuvat markkinasuhdanteet sekä 
poliittiset päätökset ovat tehneet pienistä 
teurastamoista taloudellisesti 
kannattamattomia, minkä seurauksena 
niiden määrä on kokonaisuudessaan 
vähentynyt; vaatii, että komissio ja 
jäsenvaltioiden paikallisviranomaiset 
tukevat tarvittaessa tilakohtaisten, 
taloudellisesti kannattavien paikallisten tai 
siirrettävien teurastuslaitosten ja 
lihanjalostuslaitosten ylläpitoa 
jäsenvaltioissa, jotta eläimet voidaan 
teurastaa mahdollisimman lähellä niiden 
kasvatuspaikkaa, mikä edesauttaa myös 
työpaikkojen säilymistä maaseutualueilla; 
kehottaa neuvostoa ja komissiota 
kehittämään strategian siirtymisestä kohti 
alueellisempaa kotieläintuotannon mallia, 
jossa eläimet kasvatetaan ja teurastetaan 
mahdollisuuksien mukaan samalla alueella, 
jossa ne syntyvät, maantieteelliset 
eroavaisuudet huomioon ottaen, sen sijaan, 
että niitä kuljetettaisiin hyvin pitkiä 
matkoja;

44. toteaa, että erilaiset vaatimukset ja 
muuttuvat markkinasuhdanteet sekä 
poliittiset päätökset ovat tehneet pienistä 
teurastamoista taloudellisesti 
kannattamattomia, minkä seurauksena 
niiden määrä on kokonaisuudessaan 
vähentynyt; pyytää, että jäsenvaltioiden 
paikallisviranomaiset tukevat tarvittaessa 
tilakohtaisten, taloudellisesti kannattavien 
paikallisten tai siirrettävien 
teurastuslaitosten ja lihanjalostuslaitosten 
ylläpitoa jäsenvaltioissa, jotta eläimet 
voidaan niiden kasvatuspaikkaa 
lähimpänä sijaitsevassa teurastamossa, 
mikä edesauttaa myös työpaikkojen 
säilymistä maaseutualueilla; korostaa tässä 
yhteydessä, että eläinten hyvinvointia 
ajatellen kuljetusaika ei saa ylittää 
yhteensä kahdeksaa tuntia; kehottaa 
jäsenvaltioita kehittämään strategian 
siirtymisestä kohti alueellisempaa 
kotieläintuotannon mallia, jossa eläimet 
kasvatetaan ja teurastetaan 
mahdollisuuksien mukaan samalla alueella, 
jossa ne syntyvät, maantieteelliset 
eroavaisuudet huomioon ottaen, sen sijaan, 
että niitä kuljetettaisiin hyvin pitkiä 
matkoja;
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Tarkistus 12
Harald Vilimsky
ENF-ryhmän puolesta

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

Päätöslauselmaesitys
78 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

78. on huolestunut jatkuvista eläinten 
kuljetuksia ja hyvinvointia koskevista 
ongelmista tietyissä kolmansissa maissa; 
toteaa, että teurastuksiin liittyy suurta ja 
pitkittynyttä kärsimystä tietyissä 
kolmansissa maissa, joihin EU:sta 
lähetetään eläimiä, ja Maailman 
eläintautijärjestön laatimia normeja 
hyvinvoinnista teurastushetkellä rikotaan 
säännöllisesti; toteaa, että kysyntä 
kolmansissa maissa kohdistuu usein eläviin 
eläimiin, mutta kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita edistämään silti siirtymistä 
elävien eläinten sijasta lihan tai ruhojen 
kuljettamiseen kolmansiin maihin sekä 
siemennesteen tai alkioiden kuljettamiseen 
jalostuseläinten sijasta;

78. on huolestunut jatkuvista eläinten 
kuljetuksia ja hyvinvointia koskevista 
ongelmista tietyissä kolmansissa maissa; 
toteaa, että teurastuksiin liittyy suurta ja 
pitkittynyttä kärsimystä tietyissä 
kolmansissa maissa, joihin EU:sta 
lähetetään eläimiä, ja Maailman 
eläintautijärjestön laatimia normeja 
hyvinvoinnista teurastushetkellä rikotaan 
säännöllisesti; toteaa, että kysyntä 
kolmansissa maissa kohdistuu usein eläviin 
eläimiin, mutta kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita edistämään silti siirtymistä 
elävien eläinten sijasta lihan tai ruhojen 
kuljettamiseen kolmansiin maihin sekä 
siemennesteen tai alkioiden kuljettamiseen 
jalostuseläinten sijasta; kehottaa 
jäsenvaltioita harkitsemaan elävien 
eläinten kuljetusten mahdollista 
lopettamista kolmansiin maihin ja 
varmistamaan, että kuljetus tapahtuu 
eläimiä kunnioittavalla tavalla; pyytää 
jäsenvaltioiden toimivaltaisia 
viranomaisia varmistamaan, että unionin 
poistumispaikoissa, erityisesti Bulgarian 
ja Turkin välillä, on läsnä 
virkaeläinlääkäreitä varmistamaan, että 
eläinten hyvinvointia koskevat 
vaatimukset täytetään ja erityisesti 
taataan ruokinta-, juotto- ja lepoajat;
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