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EHDOTUKSET

Vetoomusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa, että vetoomusvaliokunta vastaanottaa suuren määrän eläinten hyvinvointia 
kuljetuksen aikana koskevia vetoomuksia, joissa usein tuomitaan jäsenvaltioiden ja 
kuljetusalan toimijoiden järjestelmälliset, jatkuvat ja vakavat neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1/20051 loukkaukset;

2. pitää valitettavana komission osoittamaa kurinalaisuuden puutetta niiden vakavien ja 
järjestelmällisten asetuksen (EY) N:o 1/2005 rikkomisten käsittelyssä, jotka on tuotu 
sen tietoon lähes 200 tarkassa ja yksityiskohtaisessa kansalaisjärjestöjen raportissa 
vuodesta 2007 alkaen;

3. kehottaa kiinnittämään huomiota lukuisiin jäsenten esittämiin ja komissiolle osoittamiin 
parlamentin kysymyksiin ja kantelukirjeisiin, joissa korostetaan järjestelmällisiä 
asetuksen (EY) N:o 1/2005 rikkomisia, jotka johtavat eläinten suureen kärsimykseen 
kuljetuksen aikana; arvostelee voimakkaasti komission toimittamia tilastotietoja 
asetuksen (EY) N:o 1/2005 noudattamisesta elävien eläinten kuljetuksessa EU:n 
ulkopuolisiin maihin, koska ne on laadittu tarkistamatta järjestelmällisesti eläinten 
kuljetusvälineitä;

4. tuomitsee tilanteen ja katsoo, että on mahdotonta hyväksyä, että vielä 13 vuotta 
asetuksen voimaantulopäivän jälkeen tietoon tulee jatkuvasti kertomuksia eläinten 
kuljetuksesta asetuksen (EY) N:o 1/2005 vastaisesti huonoissa olosuhteissa 
epäasianmukaisissa ja liian ahtaissa kuljetusvälineissä, mikä aiheuttaa eläimille 
kohtuutonta kärsimystä ja vakavia uhkia sekä eläimille että ihmisille;

5. toteaa, että yleisimmät asetuksen (EY) N:o 1/2005 rikkomistapaukset koskevat 
ylikuormitusta ja eläinten kuljetusvälineiden tilanpuutetta, jonka takia ne joutuvat 
seisomaan luonnottomissa asennoissa pitkiä aikoja, eläinten juottamis- ja ruokinta-
aikojen sekä matka-aikojen ja lepoaikojen laiminlyöntiä, riittämättömiä 
ilmanvaihtojärjestelmiä ja juottolaitteita, kuljetusta äärilämpötiloissa, soveltumattomien 
eläinten kuljetusta ja kuivikkeiden ja rehujen riittämättömyyttä;

6. panee erittäin huolestuneena merkille, että pitkien kuljetusten aikana eläimille juotetaan 
saastunutta vettä, joka on käyttökelvotonta, ja että usein vettä ei ole ollenkaan saatavilla, 
koska juottolaitteet eivät toimi tai ne ovat huonosti sijoitettu, tai vettä ei ole saatavilla 
riittävästi suhteessa eläinlajin tarpeisiin ja eläinten kokoon;

7. toteaa, että ilmoitetut asetuksen (EY) N:o 1/2005 rikkomistapaukset, jotka koskevat 
eläinten kuljetusvälineiden riittämättömiä ilmanvaihtojärjestelmiä pitkillä matkoilla, 
osoittavat, että eläimiä kuljetetaan äärilämpötiloissa, jotka selvästi ylittävät lakisääteiset 
rajat ja aiheuttavat vakavaa kärsimystä eläimille; panee merkille, että joissakin 
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tapauksissa on todettu, että eläinten kuljetusvälineiden lämpötilaa valvovia antureita on 
peukaloitu;

8. panee merkille, että vaikka komissio on tietoinen siitä, että tietyt jäsenvaltiot eivät 
ilmoita tapauksista, joissa eläinten kuljetusvälineiden sisälämpötila ylittää 35 °C, se on 
silti virallisesti todennut, että se ei tarkasta järjestelmällisesti ajoneuvojen 
sisälämpötiloja, minkä takia on mahdotonta saada tarkka kuva eläinten kuljetusten 
olosuhteista;

9. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita varmistamaan, että matkat suunnitellaan ja toteutetaan 
alusta loppuun eläinten hyvinvointia koskevien EU:n vaatimusten mukaisesti ottaen 
huomioon erilaiset kuljetusvälineet ja maantieteelliset olosuhteet EU:ssa ja kolmansissa 
maissa;

10. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita kieltämään pitkät eläinkuljetukset äärimmäisissä 
sääolosuhteissa, varsinkin silloin, kun lähtöpaikalla, määränpäässä tai reitin varrella
lämpötilan on ennustettu ylittävän 30 ℃; korostaa, että eläinten hyvinvointiin liittyy 
myös muita kuin kuljetusaikaan liittyviä seikkoja, kuten esimerkiksi oikeaoppinen 
lastaaminen ja purkaminen, kunnollinen ravinto, kuljetusvälineiden suunnittelu ja 
varustus sekä kuormattujen eläinten lukumäärä;

11. painottaa, että lastauksen aikana toimivaltaisten viranomaisten, mukaan lukien EU:n 
poistumispaikoissa toimivien virkaeläinlääkärien, olisi tarkistettava, että eläinten 
terveyttä ja kuljetusvälineiden tilaa ja korkeutta koskevia asetuksen (EY) N:o 1/2005 
vaatimuksia on noudatettu, että ilmanvaihto- ja vesijärjestelmät toimivat kunnolla ja 
ovat asianmukaisia eläinten koko ja eläinlaji huomioon ottaen ja että rehua ja 
kuivikkeita on riittävästi; katsoo, että silloin, kun asetuksessa (EY) N:o 1/2005 
edellytetään, että eläimet puretaan kuormasta tarkastusasemalla tai 24 tunnin lepoaikaa 
varten kolmannessa maassa, toimivaltaisten viranomaisten olisi hyväksyttävä 
reittisuunnitelmat tarkistettuaan ja saatuaan vahvistuksen, että järjestäjä on tehnyt 
varauksen tarkastusasemalle tai löytänyt lepopaikan, joka on olosuhteiltaan EU:n 
tarkastusasemia vastaava ja jolla voidaan ottaa eläinten hyvinvointi täysimääräisesti 
huomioon;

12. pitää erittäin valitettavana, että eläinten laivoihin lastaukseen liittyy usein suurta 
julmuutta, kuten sähkösauvojen käyttöä, ja lastausvälineitä ja -tiloja, joilla ei pystytä 
täysin takaamaan eläinten hyvinvointia;

13. on huolissaan siitä, että vieroittamattomien eläinten kuljetusta koskevia asetuksen (EY) 
N:o 1/2005 vaatimuksia ei noudateta; katsoo, että on tarpeen ottaa käyttöön entistä 
yksityiskohtaisempia ja tehokkaampia toimenpiteitä, jotta voidaan varmistaa, että 
kaikkiin tähän kuljetusmuotoon liittyviin erityistarpeisiin vastataan;

14. panee huolestuneena merkille lukuisat raportit, joissa kerrotaan epäasianmukaisten 
ajoneuvojen käytöstä elävien eläinten kuljetuksessa sekä maa- että vesiliikenteessä, ja 
vaatii lisäämään kyseisten käytäntöjen valvontaa; kehottaa komissiota tutkimaan, miten 
uutta ja nykyistä teknologiaa voidaan käyttää karjankuljetusajoneuvoissa lämpötilan ja 
kosteuden säätämiseksi, seuraamiseksi ja rekisteröimiseksi Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) suositusten mukaisesti, sillä lämpötila ja 
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kosteus ovat keskeisiä elementtejä valvottaessa ja turvattaessa tiettyjen eläinryhmien 
hyvinvointia kuljetuksen aikana;

15. pitää valitettavana, että EFSAn selkeistä suosituksista huolimatta jotkut asetuksen osista 
eivät vastaa nykyistä tieteellistä tietämystä, ja kehottaa laatimaan päivitetyt säännöt 
kuljetuskalustojen riittävästä ilmanvaihdosta ja jäähdytyksestä, tarkoituksenmukaisista 
juomajärjestelmistä, jotka sopivat eri eläinlajeille ja eri-ikäisille eläimille ja etenkin 
vieroittamattomille eläimille, sekä eläinkohtaisesti määritetystä 
vähimmäishuonekorkeudesta;

16. kehottaa huolehtimaan, että aiempaa vähemmän eläimiä kuljetetaan pitkiä matkoja ja 
että eläinkuljetusten kesto ja tiheys pidetään mahdollisimman lyhyinä; katsoo, että 
monet elävien eläinten pitkäkestoisten kuljetusten ongelmista, varsinkin EU:n ja 
kolmansien maiden välillä, pystyttäisiin ratkaisemaan siirtymällä elävien eläinten 
kuljetuksesta lihan ja ruhojen kuljetukseen;

17. vaatii yli kahdeksan tunnin kuljetusten kieltämistä;

18. kehottaa ottamaan mahdollisuuksien mukaan käyttöön resursseja paikalliseen 
tuotantoon ja luomaan lyhyempiä toimitusketjuja;

19. pitää erittäin valitettavana, että asetuksen täytäntöönpano on ollut epäyhtenäistä ja 
puutteellista useissa jäsenvaltioissa ja että niissä ei kyetä tehokkaasti ja yhdenmukaisesti 
valvomaan EU:n lainsäädännön noudattamista ja määräämään seuraamuksia sen 
jatkuvasta rikkomisesta, mikä mahdollistaa joidenkin kuljettajien laittoman toiminnan; 
on erittäin huolissaan siitä, että monet jäsenvaltiot eivät ole hyödyntäneet 
asianmukaisesti ja tehokkaasti niille asetuksen (EY) N:o 1/2005 26 artiklassa 
myönnettyjä valtuuksia, joiden mukaan ne voivat muun muassa pyytää eläinkuljetusalan 
toimijaa ottamaan käyttöön toimenpiteitä havaittujen sääntöjenvastaisuuksien 
toistumisen välttämiseksi, suorittaa lisätarkastuksia ja etenkin vaatia eläinlääkärin 
läsnäoloa eläinten lastauksen ajaksi sekä keskeyttää tai peruuttaa eläinkuljetusalan 
toimijoiden luvat tai käytetyn kuljetusmuodon tyyppihyväksyntätodistuksen; kehottaa 
komissiota harkitsemaan, ottaen huomioon jäsenvaltioiden suorittaman valvonnan ja 
niissä sovellettujen seuraamusten yhdenmukaistamisen puutteet, nykyisten, asetuksessa 
(EY) N:o 1/2005 ja erityisesti sen johdanto-osan 11 kappaleessa ja 30 artiklan 1 
kohdassa vahvistettujen säännösten tarkistamista varmistaakseen, että tehokkaita ja 
varoittavia seuraamusmekanismeja otetaan käyttöön ja määrätään pakollisiksi koko 
EU:n alueella;

20. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään koko tuotantoketjun valvontaa ja varsinkin 
tarkastamaan eläinkuljetukset tehokkaasti ja järjestelmällisesti ennen lastausta, jotta 
päästään eroon asetusta (EY) N:o 1/2005 rikkovista ja eläinten maa- ja merikuljetusten 
olosuhteita huonontavista käytännöistä, kuten liian täyteen ahdettujen 
kuljetusvälineiden tai kuljetukseen kelpaamattomien eläinten matkanteon jatkamisen 
sallimisesta tai sellaisten valvonta-asemien toiminnan sallimisesta, joilla on eläinten 
levon, ruokinnan ja vedensaannin kannalta riittämättömät tilat;

21. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan voimassa olevien sääntöjen täytäntöönpanoa 
varmistamalla, että navigointijärjestelmiä käytetään tehokkaasti yli kahdeksan tunnin 
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eläinkuljetuksissa, jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat valvoa tarkemmin kuljetusten 
matka- ja lepoaikoja;

22. kehottaa jäsenvaltioita, jotka havaitsevat asetuksen (EY) N:o 1/2005 säännösten 
rikkomista, antamaan 26 artiklassa tarkoitettuja ilmoituksia yksityiskohtaisesti ja 
järjestelmällisesti; kehottaa jäsenvaltioita, jotka vastaanottavat näitä ilmoituksia, 
toimimaan tehokkaasti, johdonmukaisesti ja nopeasti välttääkseen tällaisten 
rikkomistapausten toistumisen; katsoo, että jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on mahdollisuuksien mukaan liitettävä ilmoituksiin kuvia asianomaisista 
rikkomuksista;

23. korostaa, että rajatarkastusasemien viranomaisten välisen koordinoinnin tehottomuus 
yhdessä puutteellisten toiminnallisten rakenteiden ja toimintamenetelmien kanssa on 
johtanut eläinten kuljetusvälineiden perusteettomiin odotusaikoihin, jotka ovat 
äärimmäisten sisälämpötilojen ja ilmanvaihdon puutteen takia vaikuttaneet haitallisesti 
eläinten hyvinvointiin ja rikkovat selvästi asetuksen (EY) N:o 1/2005 säännöksiä;

24. pitää äärimmäisen tärkeänä, että kansalliset viranomaiset noudattavat johdonmukaisesti 
ja täysimääräisesti asetuksen (EY) N:o 1/2005 19 artiklaa, joka koskee eläinten 
kuljetusalusten hyväksyntätodistusten myöntämistä, ja että ne eivät hyväksy 
reittisuunnitelmia, jos niissä ilmoitetaan sellaisten satamien käytöstä, joissa ei ole 
eläinten järjestelmälliseen tarkastamiseen tarvittavia tiloja;

25. katsoo, että eläinten merikuljetuksissa olisi oltava mukana päteviä ja itsenäisiä 
eläinlääkäreitä, että matkan aikana tapahtuvista eläinten kuolemista on ilmoitettava ja ne 
on merkittävä rekisteriin ja että on laadittava tarkat ja yksityiskohtaiset 
toimintasuunnitelmat sellaisia hätätilanteita varten, jotka vaikuttavat haitallisesti 
eläinten hyvinvointiin;

26. kehottaa komissiota toteuttamaan toimenpiteitä kaikkien jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten välisen yhteistyön ja viestinnän lisäämiseksi, jotta voidaan parantaa 
elävien eläinten kuljetukseen osallistuvien sidosryhmien tietoisuutta eläinten 
hyvinvointiin liittyvistä näkökohdista ja jakaa parhaita käytäntöjä näiden ryhmien 
välillä;

27. pitää valitettavana, että asetusta ei noudateta lainkaan varsinkin suurimmassa osassa 
EU:n ulkopuolelle suuntautuvista kuljetuksista huolimatta unionin tuomioistuimen 
antamista ratkaisuista, joiden mukaan kuljetusyritysten on noudatettava asetuksen 
säännöksiä kolmansiin maihin suuntautuvien kuljetusten koko keston ajan; kehottaa 
yhdenmukaistamaan kolmansiin maihin suuntautuvien kuljetusten eläinrekistereitä;

28. kehottaa noudattamaan johdonmukaisesti ja täysimääräisesti unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytäntöä, mukaan lukien sen 13. huhtikuuta 2015 antamaa tuomiota asiassa C-
424/131, jossa tuomioistuin totesi, että jotta eläinten EU:n alueelta alkavat ja sen 
ulkopuolelle jatkuvat pitkät matkat voidaan hyväksyä lähtöpaikassa, eläinkuljetusalan 
toimija on velvoitettava toimittamaan todenperäinen ja tarkka reittisuunnitelma, jotta 
voidaan varmistaa, että asetusta (EY) N:o 1/2005 noudatetaan EU:n alueella ja 

                                               
1 Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 23. huhtikuuta 2015 asiassa C-424/13, Zuchtvieh-Export vs. 
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asianomaisissa kolmansissa maissa; toteaa, että jos näin ei ole, vastaavilla 
viranomaisilla on oltava valtuudet vaatia kuljetusjärjestelyiden muuttamista, jotta 
voidaan varmistaa, että asetusta noudatetaan matkan aikana;

29. kehottaa jäsenvaltioita sekä niitä toimijoita, jotka kuljettavat eläimiä EU:n ulkopuolelle, 
missä eläinten hyvinvoinnin tilanne on yleensä paljon huonompi kuin EU:ssa, 
parantamaan asetuksen täytäntöönpanoa;

30. pitää valitettavana, että EU:n ulkoisten kumppanien standardit eivät ole yhtä korkeita 
kuin unionin sisäiset standardit; kehottaa komissiota kiristämään unionin 
kauppakumppanille, etenkin kansainvälisille talouskumppaneille, asetettuja 
vaatimuksia, jotka koskevat erityisesti eläinten tuontia kolmansista maista; katsoo, että 
alhaisempia standardeja noudattavien ulkoisten kumppaneiden unioniin suuntautuvaan 
vientiin olisi liityttävä taloudellisia vaikutuksia;

31. palauttaa mieliin neuvoston päätöksen 2004/544/EY1 eläinten suojelemisesta 
kansainvälisten kuljetusten aikana tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen 
allekirjoittamisesta, jota sovelletaan kahden jäsenvaltion välisiin mutta unionin 
ulkopuolisen valtion kautta tehtäviin kuljetuksiin, jäsenvaltion ja unionin ulkopuolisen 
valtion välisiin kuljetuksiin sekä kahden jäsenvaltion välisiin suoriin kuljetuksiin;

32. pitää valitettavana puheenjohtajakokouksen ilman täysistuntoäänestystä tekemää 
päätöstä olla perustamatta eläinten hyvinvointia kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen 
ulkopuolella käsittelevää parlamentaarista tutkintavaliokuntaa huolimatta usean eri 
poliittisten ryhmien jäsenen sille antamasta tuesta; kehottaa näin ollen, että parlamentti 
perustaa eläinten hyvinvointia kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella 
käsittelevän tutkintavaliokunnan seuraavan vaalikauden alussa, jotta eläinten 
kuljetukseen liittyvää julmuutta voidaan tutkia ja valvoa asianmukaisesti;

33. kehottaa komissiota ryhtymään näiden järjestelmällisten täytäntöönpano-ongelmien 
takia kiireesti valvomaan tehokkaasti asetuksen noudattamista kaikilla tasoilla kaikissa 
jäsenvaltioissa, käynnistämään viipymättä tarpeelliset tutkimukset asetuksen 
mahdollisista rikkomistapauksista sekä käynnistämään rikkomismenettelyn vastuussa 
olevia jäsenvaltioita vastaan.
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