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EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa sisällyttämään 
päätöslauselmaesitykseensä seuraavat ehdotukset:

1. panee merkille, että miljoonia eläviä eläimiä kuljetetaan vuosittain teurastettaviksi tai 
jalostettaviksi EU:n sisällä ja unionista kolmansiin maihin; katsoo, että asetus (EY) N:o 
1/20051 vaikuttaa myönteisesti eläinten hyvinvointiin kuljetuksen aikana, jos se pannaan 
täytäntöön ja sen noudattamista valvotaan asianmukaisesti; suhtautuu myönteisesti asiaa 
koskeviin komission suuntaviivoihin, mutta pitää valitettavana, että joitakin komission 
suunnittelemia toimia on lykätty jopa viidellä vuodella2; toteaa, että kuljetukseen liittyy 
edelleen vakavia ongelmia ja että asetuksen noudattamisen valvonta vaikuttaisi olevan 
sen täytäntöönpanoon osallistuvien tahojen ensisijainen huolenaihe;

2. pitää valitettavana, että asetukseen (EY) N:o 1/2005 liittyy edelleen useita ongelmia, 
kuten ylikuormitus, kuljetustilan riittävän korkeuden sekä lepo-, ruoka- ja juomataukoa 
varten tarvittavien pysähdyspaikkojen puute, riittämätön ilmanvaihto ja 
epäasianmukaiset juottovälineet, kuljetukset äärimmäisessä kuumuudessa, kuljetukseen 
soveltumattomien eläinten kuljetukset, vieroittamattomien vasikoiden kuljetukset, tarve 
selvittää elävien eläinten tiineystilanne, reittisuunnitelmien tarkastuksen laajuus, 
rikkomisen, täytäntöönpanon ja seuraamusten välinen suhde, koulutuksen ja 
sertifioinnin monitahoinen vaikutus sekä kuivikkeiden puute, ja huomauttaa, että nämä 
ongelmat on tuotu esille myös Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomuksessa nro 31/20183 sekä kansalaisjärjestöjen komissiolle tekemissä 
kanteluissa; kehottaa parantamaan edellä mainittuja olosuhteita;

3. kehottaa jäsenvaltioita ja kuljetusyrityksiä parantamaan huomattavasti asetuksen (EY) 
N:o 1/2005 valvontaa ja noudattamista, ja pyytää komissiota käynnistämään 
rikkomusmenettelyjä asetusta rikkovia jäsenvaltioita vastaan, jotta turvataan eläinten 
hyvinvointi ja varmistetaan oikeudenmukainen kilpailu;

4. on komission kanssa yhtä mieltä siitä, että hyvän käytännön mukaisesti toimivaltaisten 
viranomaisten tulee tarkastaa kaikki EU:n ulkopuolisiin maihin lähtevät kuljetuserät 
kuormaushetkellä4; katsoo, että myös osa EU:n sisäisistä kuljetuseristä olisi 
tarkastettava kuormauksen yhteydessä; toteaa, että kuormauksen aikana toimivaltaisten 
viranomaisten olisi tarkistettava, että asetuksen vaatimuksia lattiatilasta ja kuljetustilan 
korkeudesta noudatetaan, että ilmanvaihto ja vesijärjestelmät toimivat kunnolla, että 

                                               
1 Eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 
93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta 22. joulukuuta 2004 annettu neuvoston asetus (EY) 
N:o 1/2005 (EUVL L 3, 5.1.2005, s. 1).
2 Aiheesta ”Eläinten hyvinvointi EU:ssa: kunnianhimoisten tavoitteiden ja käytännön tason täytäntöönpanon 
välisen kuilun umpeen kurominen” 14. marraskuuta 2018 annettu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomus nro 31/2018.
3 Aiheesta ”Eläinten hyvinvointi EU:ssa: kunnianhimoisten tavoitteiden ja käytännön tason täytäntöönpanon 
välisen kuilun umpeen kurominen” 14. marraskuuta 2018 annettu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomus nro 31/2018.
4Loppuraportti Alankomaissa 20.–24. helmikuuta 2017 suoritetusta tarkastuksesta eläinten hyvinvoinnin 
arvioimiseksi kolmansiin maihin suuntautuvan kuljetuksen aikana, komission terveyden ja 
elintarviketurvallisuuden pääosasto, 2017.
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juomalaitteet toimivat asianmukaisesti ja ovat kuljetettavien lajien osalta asianmukaiset, 
että kuljetukseen kelpaamattomia eläimiä ei kuormata ja että mukana on riittävästi 
rehuja ja kuivikkeita;

5. on huolissaan siitä, että eläinten kuormaaminen karja-aluksiin tehdään usein 
kovakouraisesti; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia tarkastamaan eläimet 
perusteellisesti ennen kuormaamista, jotta varmistetaan, että eläimet ovat 
kuljetuskuntoisia ja kuormaus suoritetaan asetusta (EY) N:o 1/2005 noudattaen, ilman 
kovakouraista käsittelyä ja keppien ja sähkösauvojen säännöllistä käyttöä; kehottaa 
toimivaltaisia viranomaisia olemaan hyväksymättä reittisuunnitelmia sellaisissa 
satamissa, joissa ei ole tiloja eläinten tarkastamiseksi asianmukaisesti ennen 
kuormausta;

6. korostaa, että eläinten kärsimys kuljetuksen aikana aiheuttaa suurta yhteiskunnallista 
huolta ja paheksuntaa; huomauttaa, että 21. syyskuuta 2017 komissio vastaanotti yli 
miljoona allekirjoitusta, joilla tuetaan #StopTheTrucks-kampanjaa, jolla EU:n 
kansalaiset vaativat loppua pitkille kuljetuksille;

7. katsoo, että asetuksen (EY) N:o 1/2005 täytäntöönpanoon liittyvät puutteet ovat selvä 
osoitus siitä, että on lisättävä toimia, jotta voidaan torjua vakavia tapauksia, joilla on 
merkittävä vaikutus eläinten hyvinvointiin, ja asetettava tällaisista teoista syytteeseen;

8. kehottaa komissiota asetuksen (EY) N:o 1/2005 johdanto-osan 11 kappaleen mukaisesti 
tarkistamaan asetusta sen mukauttamiseksi nykyiseen tieteelliseen tietoon;

9. muistuttaa lukuisista jäsenten esittämistä ja komissiolle osoittamista parlamentin 
kysymyksistä ja kantelukirjeistä, joissa korostetaan järjestelmällisiä asetuksen 
rikkomisia ja tuomitaan stressiä, kipua, ahdistusta ja kärsimystä eläimille aiheuttavat 
kestämättömät olot, kun niitä kuljetetaan unionin alueella ja kolmansiin maihin 
suuntautuvien kuljetusten aikana;

10. pitää valitettavana asetuksen rikkomuksia, jotka koskevat maitoruokinnalla olevia 
vieroittamattomia eläimiä, kuten maitoruokinnalla olevat vasikat, karitsat, vohlat, 
pikkupossut ja varsat, koskevien sääntöjen puutteellista noudattamista, ja kehottaa 
ottamaan käyttöön tarkemmat toimet, jotta varmistetaan näiden eläinten hyvinvoinnin 
täysimääräinen suojelu kuljetuksen aikana;

11. painottaa, että eläinten kuljetuksen kesto kuormausaika mukaan luettuna olisi 
rajoitettava enintään kahdeksaan tuntiin, ottaen huomioon lajikohtaiset 
eläinlääketieteelliset ohjeet ja riippumatta siitä, tapahtuuko kuljetus maalla, merellä vai 
ilmassa; katsoo, että vieroittamattomien eläinten kuljetusten kesto olisi rajoitettava 
enintään neljään tuntiin;

12. pitää valitettavana, että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) selkeistä 
suosituksista huolimatta jotkut asetuksen osista eivät vastaa nykyistä tieteellistä 
tietämystä eläinten hyvinvoinnista, mitä asetuksessakin vaaditaan; kehottaa siksi 
laatimaan päivitetyt ja paremmat säännöt, jotka koskevat

– kuljetusajoneuvojen tai alusten ilmanvaihtoa ja jäähdytystä,
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– tarkoituksenmukaisia juomajärjestelmiä etenkin kun kyse on vieroittamattomista 
eläimistä,

– kuljetukseen soveltumattomien eläinten kuljettamista,

– kuljetustilan vähimmäiskorkeuden lisäämistä,

– alhaisempia kuormaustiheyksiä;

13. korostaa, että asetuksen (EY) N:o 1/2005 mukaan pitkiä matkoja kuljetettavat eläimet 
on juotettava ja ruokittava ja niiden on annettava levätä sopivin väliajoin eläinlajille ja 
eläinten iälle soveltuvissa määrin; kehottaa komissiota valvomaan tehokkaammin 
näiden säännösten täydellistä ja yhdenmukaista noudattamista kaikissa jäsenvaltioissa;

14. pitää valitettavana raja-alueilla tapahtuvia usein pitkiä viivästyksiä, jolloin levon, veden 
ja eläinlääkintäpalvelujen vakava puute voi johtaa eläinten terveyttä ja hyvinvointia 
koskevien ongelmien lisääntymiseen, myös kärsimyksen ja kuolemantapausten 
lisääntymiseen; kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että matkat suunnitellaan 
paremmin, ja korostaa tarvetta parantaa eri jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten 
välistä viestintää, jotta ehkäistään eläimiä kuljettavien kuorma-autojen keskittyminen 
rajoille;

15. toteaa, että täytäntöönpanon valvonta on erityisen vaikeaa silloin, kun reitti kulkee 
usean jäsenvaltion halki ja kun eri jäsenvaltiot ovat vastuussa reittisuunnitelman 
hyväksymisestä, luvan myöntämisestä kuljetusyritykselle ja pätevyystodistuksen 
myöntämisestä kuljettajalle; kehottaa kaikkia niitä jäsenvaltioita, jotka havaitsevat 
rikkomuksia, ilmoittamaan niistä asianomaisille jäsenvaltioille mahdollisimman 
nopeasti; panee merkille, että asetuksen (EY) N:o 1/2005 26 artiklan nojalla 
jäsenvaltioilla on vahvat täytäntöönpanovaltuudet, kuten valtuus jäädyttää tai peruuttaa 
eläinkuljetusyrityksen toimilupa vakavien rikkomusten vuoksi, ja että artiklassa 
edellytetään, että eläinkuljettaja perustaa rikkomusten toistumista ehkäiseviä 
järjestelmiä ja eläinkuljettajaan sovelletaan ylimääräisiä valvontatoimia, kuten vaatimus 
eläinlääkärin läsnäolosta eläinten kuormauksen yhteydessä; on huolestunut siitä, että 
useissa jäsenvaltioissa näitä valtuuksia ei käytetä asianmukaisesti ja niiden käyttöä ei 
valvota; kehottaa jäsenvaltioita, jotka vastaanottavat näitä ilmoituksia, ryhtymään 
asianmukaisiin ja oikea-aikaisiin toimiin välttääkseen rikkomistapausten toistumisen;

16. pitää valitettavana, että kansallisten toimivaltaisten viranomaisten asetuksen 
(EY) N:o 1/2005 mukaisesti suorittamien tarkastusten kokonaismäärä on laskenut, 
vaikka elävien eläinten lähetysten lukumäärä EU:ssa on kasvanut1; kehottaa 
jäsenvaltioita lisäämään merkittävästi elävien eläinten kuljetusten valvontatoimien 
vähimmäismäärää, jotta varmistetaan eläinten hyvinvointi;

17. on huolestunut kuljetusolosuhteista kolmansissa maissa; kehottaa jäsenvaltioita ja 
kuljetusyrityksiä noudattamaan tiukasti tuomioistuimen tuomiota, jonka mukaan 

                                               
1 Eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana annetun neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1/2005 eurooppalaisen täytäntöönpanon arviointi, Euroopan parlamentin tutkimuspalvelun laatima tutkimus, 
s. 31.
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asetusta (EY) N:o 1/2005 on sovellettava viennissä EU:n ulkopuolisiin1 maihin 
kuljetusten lopulliseen määräpaikkaan asti; kehottaa jäsenvaltiota toteuttamaan 
valvontatoimia myös EU:n alueen poistumispaikoissa, jotta varmistetaan, että kaikki 
eläimet ovat kunnossa EU:n rajojen ulkopuolelle suuntautuvaa kuljetusta varten;

18. kehottaa komissiota varmistamaan, että jäsenvaltiot lisäävät ja tiukentavat elävien 
eläinten kuljetusten virallisia tarkastuksia ja raportoivat tuloksista yksityiskohtaisesti ja 
avoimesti; kehottaa tästä syystä komissiota asettamaan Traces-järjestelmän julkisesti 
saataville;

19. korostaa koulutuksen ja kuljettajien ammattipätevyyden sertifioinnin merkitystä eläinten 
hyvinvoinnin edistämisessä kuljetuksen aikana; kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
komission avulla, että asianomaisten toimijoiden saatavilla on asianmukaista ja 
yhdenmukaistettua koulutusta;

20. kehottaa jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia varmistamaan, että EU:n alueen 
poistumispaikoilla on virkaeläinlääkäreitä varmistamassa, että eläinten 
kuljetusajoneuvojen osastoissa on riittävästi tilaa ylikuormitustilanteiden välttämiseksi, 
kuljettavien eläinlajien ja niiden määrän mukaisesti riittävästi kuivikkeita, rehua ja vettä 
ja että eläinten tuuletus- ja juomavesijärjestelmät toimivat asianmukaisesti;

21. kehottaa komissiota tarkastelemaan, miten karjankasvattajille, teurastamoille ja 
lihanjalostusteollisuudelle voitaisiin tarjota kannustimia eläinten teurastamiseen 
lähimmässä teurastamossa, jotta vältettäisiin pitkäkestoisia eläinten kuljetuksia ja 
vähennetään päästöjä; kehottaa komissiota edesauttamaan innovatiivisten ratkaisujen, 
kuten siirrettävien teurastamoiden, käyttöönottoa tässä asiassa ja varmistamaan samalla 
eläinten hyvinvointia koskevien tiukkojen vaatimusten asettaminen;

22. katsoo, että korvaamalla elävän karjan kuljetukset lihakuljetuksilla voidaan parantaa 
merkittävästi eläinten hyvinvointia ja vähentää oheiskuljetusten määrää, millä olisi 
myös ympäristöön myönteinen vaikutus; kehottaa jäsenvaltioita ja eläinkuljettajia 
kehittämään strategioita, joilla elävien eläinten kuljetus korvataan lihavalmisteiden ja 
ruhojen kuljetuksella;

23. kehottaa komissiota määrittämään lepopaikkojen sijaintia ja olosuhteita koskevat 
vaatimukset;

24. pitää valitettavana, että käytössä on karjankuljetusajoneuvoja ja karja-aluksia, joita ei 
olisi pitänyt hyväksyä eläinten kuljetukseen soveltumattomina; panee merkille, että 
karja-aluksilla kuljetusta koskevat asetuksen (EY) N:o 1/2005 20 ja 21 artiklassa 
säädetyt vaatimukset jätetään usein huomiotta; kehottaa jäsenvaltioita olemaan 
hyväksymättä karjankuljetusajoneuvoja ja/tai karja-aluksia tai olemaan uusimatta niiden 
hyväksyntöjä, jos ne eivät täytä asetuksessa (EY) N:o 1/2005 säädettyjä vaatimuksia, ja 
suorittamaan perusteellisesti vaaditut ennen kuormaamista tehtävät tarkastukset;

25. panee merkille, että eri jäsenvaltioiden karjankasvattajat, eläinkuljettajat ja 
toimivaltaiset viranomaiset saattavat tulkita eri tavoin asetusta (EY) N:o 1/2005 

                                               
1 Unionin tuomioistuimen tuomio 23. huhtikuuta 2015 asiassa C-424/13, Zuchtvieh-Export GmbH vs. Stadt 
Kempten, ECLI:EU:C:2015:259.
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erityisesti, kun kyse on eläinten kuljetuskunnosta; kehottaa komissiota tarkistamaan 
asetusta ja tarvittaessa täsmentämään kuljetusvaatimuksia;

26. korostaa tarvetta säätää, että eläinlääkäreiden on oltava läsnä merellä kulkevilla karja-
aluksilla, ilmoittaa ja kirjata merimatkojen aikana kuolleiden eläinten määrä sekä laatia 
hätäsuunnitelmat sellaisten merellä tapahtuvien tilanteiden varalta, jotka voivat 
vaikuttaa kielteisesti kuljetettavien eläinten hyvinvointiin;

27. pitää valitettavana, että komission mukaan jäsenvaltioiden ilmoittamat tiedot eivät ole 
aina täydellisiä, yhdenmukaisia ja luotettavia eivätkä niin yksityiskohtaisia, että niiden 
perusteella voitaisiin tehdä päätelmiä sääntöjen noudattamisesta EU:ssa; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään luotettavia indikaattoreita eläinten 
hyvinvoinnin kehityksen mittaamiseksi elävien eläinten kuljetuksen aikana sekä ja 
asettamaan julkisesti saataville tätä koskevia tietoja;

28. kehottaa komissiota yhdessä jäsenvaltioiden kanssa yhdenmukaistamaan aiempaa 
tarkemmin seuraamukset rikkomistapauksissa, koska joissakin maissa ne voivat olla yli 
kymmenen kertaa ankarampia kuin toisissa maissa; muistuttaa, että seuraamusten olisi 
oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia; kehottaa komissiota laatimaan 
etenemissuunnitelman seuraamusten yhdenmukaistamiseksi eri jäsenvaltioissa;

29 suosittelee, että EU:n investointeja käytetään enemmän pienimuotoisemman paikallisen 
eläintalouden kehittämiseen sekä terveellisen kasvipohjaisen ruokavalion edistämiseen 
tämänhetkisen eläinperäisten tuotteiden runsaan kulutuksen korvaamiseksi;

30. kehottaa komissiota laatimaan mustan listan toimijoista, jotka ovat tarkastuksia ja 
täytäntöönpanoa koskevien raporttien mukaan syyllistyneet asetuksen jatkuvaan ja 
vakavaan rikkomiseen; kehottaa komissiota päivittämään ja julkaisemaan näitä mustia 
listoja usein sekä helpottamaan kuljetukseen ja hallintoon liittyvien parhaiden 
käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioiden välillä;

31. toteaa, että vasikoita saa kuljettaa niiden ollessa vähintään 14 päivän ikäisiä; katsoo, että 
kuljetuksen aikana ei voida täyttää hyvin nuorten eläinten tarpeita, kuten vasikoiden 
luonnollista tarvetta imeä emoltaan maitoa, ja kehottaa siksi komissiota lopettamaan 
tällaisen käytännön;

32. kehottaa komissiota varmistamaan, että mikä tahansa tuleva eläinten hyvinvointia 
kuljetuksen aikana koskevien sääntöjen tarkastus perustuu objektiivisiin, tieteellisesti 
perusteltuihin indikaattoreihin, jotta vältetään mielivaltaiset päätökset, joilla on 
aiheettomia taloudellisia vaikutuksia eläintuotantoaloille;

33. kehottaa komissiota arvioimaan aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen 
ehkäisemisestä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (MARPOL 73/78) mahdollisia 
rikkomisia;

34. kehottaa komissiota arvioimaan ihmishengen turvallisuudesta merellä tehdyn 
kansainvälisen yleissopimuksen (SOLAS), satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta 
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annetun direktiivin 2009/16/EY1 ja asetuksen (EY) N:o 1/2005 19 artiklan mahdollisia 
rikkomisia;

35. pitää valitettavana, että tien päällä suoritettavista tarkastuksista vastaavat 
jäsenvaltioiden viranomaiset käyttävät harvoin Traces-järjestelmän tietoja tarkastusten 
kohdentamiseen EU:n sisällä tapahtuvien pitkien eläinkuljetusten ja rajatylittävien 
kuljetusten valvomiseksi, ja katsoo, että tämä johtuu osittain tietyistä käyttöoikeuksien 
rajoituksista2; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään ja yksinkertaistamaan 
interaktiivisen hakutyökalun käyttöä;

36. kehottaa käyttämään GPS-paikannusjärjestelmää kuljetuksen pituudesta riippumatta;

37. panee merkille, että jäsenvaltioiden viranomaiset siirtävät tavallisesti vastuun 
kuljetusten tarkastuksia koskevan riskianalyysin tekemisestä paikallisviranomaisille3; 
kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön järjestelmiä, joilla tarkastettaisiin paikallisten 
riskianalyysien olemassaolo, laatu ja täytäntöönpano;

38. kehottaa komissiota raportoimaan parlamentille vuosittain toimenpiteistä, joita se on 
toteuttanut eläinten suojelemiseksi kuljetuksen aikana;

39. kehottaa komissiota arvioimaan mahdollisia lainsäädännön rikkomuksia eläinten 
merikuljetuksessa Euroopasta kolmansiin maihin, kuten kuolleiden eläinten laskemista 
aluksista Välimereen koskevan kiellon rikkominen (usein siten, että korvamerkinnät on 
leikattu pois), koska usein raatoja ei ole mahdollista hävittää määräsatamassa.

                                               
1 EUVL L 131, 28.5.2009, s. 57.
2 Aiheesta ”Eläinten hyvinvointi EU:ssa: kunnianhimoisten tavoitteiden ja käytännön tason täytäntöönpanon 
välisen kuilun umpeen kurominen” 14. marraskuuta 2018 annettu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomus nro 31/2018.
3 Aiheesta ”Eläinten hyvinvointi EU:ssa: kunnianhimoisten tavoitteiden ja käytännön tason täytäntöönpanon 
välisen kuilun umpeen kurominen” 14. marraskuuta 2018 annettu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomus nro 31/2018.
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