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EHDOTUKSET

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

1. pitää valitettavana asetuksen 1/2005 heikkoa täytäntöönpanoa, joka aiheuttaa jatkuvia ja 
vakavia eläinten hyvinvointiin liittyviä ongelmia kuljetuksen aikana; katsoo, että 
asetuksen vaatimuksia ei ole riittävässä määrin täytetty; pyytää komissiota esittämään 
parlamentille säännöllisesti kertomuksia nykyisen asetuksen täytäntöönpanosta ja 
täytäntöönpanon valvonnasta konkreettisten tietojen perusteella;

2. toistaa, että kuljetus on yksi eläinten elämän vaikeimpia hetkiä ja että jopa parhaiten 
suunniteltu eläinkuljetuskin aiheuttaa eläimille stressiä; katsoo näin ollen, että 
kuljetettaviin eläimiin täytyy soveltaa korkeinta ja tiukinta oikeudellista suojaa;

3. kehottaa kieltämään kaikki yli kahdeksan tuntia kestävät matkat kuljetusmuodosta 
riippumatta ja rajoittamaan teuraseläinten kuljetusten keston enintään neljään tuntiin; 
katsoo, että vieroittamattomien eläinten kuljetusten kesto olisi rajoitettava enintään 
neljään tuntiin;

4. kannattaa tehokkaampaa, taloudellisempaa ja eettisempää kuljetusjärjestelmää, jossa 
asetetaan etusijalle lihan kuljetus teuraseläinten kuljetuksen sijaan;

5. suosii eläinten teurastusta ja lihanjalostusta mahdollisimman lähellä eläinten 
kasvatuspaikkaa, ja kehottaa siksi komissiota edistämään alueellisten ja/tai siirrettävien 
teurastamojen kehittämistä;

6. kiinnittää huomiota siihen, että noin 70–80 prosenttia kuljetuksista koskee teuraseläimiä 
ja että huonosti toteutetut tai liian pitkät kuljetukset voivat aiheuttaa suuria taloudellisia 
tappioita ja heikentää merkittävästi eläinten hyvinvointia;

7. toteaa, että monet ongelmat voidaan havaita ja korjata ennen matkan alkua, ja kehottaa 
siksi jäsenvaltioita tarkastamaan kaikki kuljetuserät kolmansiin maihin, ja tarkastamaan 
eläinten kuormauksen aikana vähintään kansalaisjärjestöjen ja elintarvike- ja 
eläinlääkintätoimiston raportoimien rikkomusten määrään suhteutetun 
vähimmäismäärän ajoneuvoja; vaatii asianmukaisia välineitä eläinten kuormaukseen ja 
purkamiseen ajoneuvoista ja aluksista sekä riittävän pätevää henkilökuntaa;

8. panee merkille eläviin eläimiin ja lihaan sovellettujen erilaisten tariffien aiheuttaman 
markkinavääristymän, joka kannustaa voimakkaasti kaupankäyntiin elävillä eläimillä; 
kehottaa komissiota ja sen kauppakumppaneita tarkastelemaan uudelleen tätä 
markkinavääristymää, jotta voitaisiin vähentää elävillä eläimillä käytävää kauppaa ja 
tarpeen tullen korvata se lihan myynnillä;

9. pitää valitettavina rajatarkastusten olosuhteita kolmansien maiden ulkorajoilla, missä 
vakavat toimintaympäristön puutteet johtavat pitkiin jonoihin ja kuljetusvaunujen 
ylikuumenemiseen, mikä aiheuttaa suurta kärsimystä monille eläimille ja johtaa jopa 
eläinten kuolemaan;
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10. yhtyy unionin tuomioistuimen tuomioon C-424/13, jonka mukaan EU:n 
elinkeinonharjoittajien on noudatettava asetusta määränpäähän asti myös sen jälkeen 
kun kuljetuserä on poistunut unionin alueelta; katsoo, että elävien eläinten kuljetus olisi 
kiellettävä, kunnes vaatimusten noudattaminen voidaan taata; pyytää komissiota 
edistämään eläinten hyvinvointia kansainvälisesti ja toteuttamaan aloitteita tietoisuuden 
lisäämiseksi kolmansien maiden keskuudessa;

11. korostaa jäsenvaltioiden velvoitetta varmistaa, että eläinten kuljetus on järjestetty 
asianmukaisesti siten, että otetaan huomioon sääolosuhteet ja käytettävä kuljetusmuoto;

12. korostaa, että kun eläimet täytyy purkaa ajoneuvosta 24 tunnin lepoaikaa varten 
kolmannessa maassa, kuljetuksen järjestäjän täytyy valita lepopaikka, jonka olosuhteet 
vastaavat EU:n tarkastusasemien olosuhteita; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia 
tarkastamaan lepopaikat säännöllisesti ja olemaan hyväksymättä reittisuunnitelmia, jos 
ehdotettua lepopaikkaa ei ole vahvistettu olosuhteiltaan EU:n tarkastusasemia 
vastaavaksi;

13. kehottaa EU:n poistumispaikoissa toimivia virkaeläinlääkäreitä varmistamaan, että 
eläimet ovat kuljetuskuntoisia matkan jatkamista varten ja että ajoneuvot ja/tai alukset 
täyttävät asetuksen vaatimukset;

14. korostaa tarvetta parantaa voimassa olevassa asetuksessa vahvistettuja merikuljetusten 
olosuhteita ja kehottaa

 jäsenvaltioita ja toimivaltaisia viranomaisia tiukentamaan alusten sertifiointi- ja 
hyväksymismenettelyjä ja parantamaan eläinten kuljetuskunnon tarkastusta ennen 
jokaista kuormausta;

 jäsenvaltioita toimittamaan komissiolle yksityiskohtaisen luettelon 
tarkastustiloista ennen kuin yhtäkään satamaa käytetään eläinkuljetusten 
poistumispaikkana ja komissiota laatimaan jäsenvaltioilta saatavien tietojen 
perusteella luettelon satamista, joissa on asianmukaiset tilat eläinten tarkastuksia 
varten;

 varmistamaan, että eläinlääkäri tai ainakin eläintenhoitaja on paikalla jokaisella 
merikuljetusmatkalla koko kuljetuksen ajan;

15. korostaa lisäksi maantiekuljetusten kehnoja olosuhteita ja kehottaa

– jäsenvaltioita tiukentamaan ajoneuvojen sertifiointi- ja hyväksymismenettelyjä ja 
kuljettajien pätevyystodistusten myöntämismenettelyä;

– toimivaltaisia viranomaisia varmistamaan, ettei väliseinän alareunan ja ajoneuvon 
lattian eikä väliseinän ulkoreunan ja ajoneuvon seinän väliin jää rakoa ja että 
eläimillä on riittävästi puhtaita kuivikkeita koko matkan ajan;

– toimijoita varmistamaan kuljettajien perusteellisen koulutuksen, joka on 
välttämätöntä eläinten asianmukaisen kohtelun varmistamiseksi liitteen IV 
mukaisesti;
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16. toteaa, että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) selkeistä 
suosituksista huolimatta jotkut asetuksen osista eivät vastaa nykyistä tieteellistä 
tietämystä; muistuttaa kehotuksestaan saattaa säännökset ajan tasalle lainsäädännön ja 
EFSAn tieteellisen nykytietämyksen välisten eroavaisuuksien osalta; korostaa erityisesti 
seuraavia seikkoja:

 kaikkien ajoneuvojen riittävä ilmanvaihto ja riittävä lämpötilansäätö;

 tarkoituksenmukaiset juomajärjestelmät etenkin vieroittamattomille eläimille;

 riittävä eläinkohtaisesti määritetty kuljetustilan vähimmäiskorkeus;

 alhaisempi kuormaustiheys;

17. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan huomattavasti asetuksen 1/2005 noudattamista; 
vaatii, että jäsenvaltiot, jotka havaitsevat asetuksen täytäntöönpanon rikkomisia, 
käyttävät 26 artiklan mukaisia vahvoja täytäntöönpanovaltuuksiaan estääkseen tällaisten 
rikkomusten toistumisen; kehottaa erityisesti jäsenvaltioita toteuttamaan korjaavia 
toimia ja soveltamaan seuraamuksia, jotta vältetään eläinten kärsimykset ja epäreilu 
kilpailu, mukaan lukien eläinkuljettajaluvan peruuttaminen määräajaksi tai kokonaan, ja 
ilmoittamaan siitä komissiolle;

18. kehottaa komissiota perussopimusten valvojana ryhtymään toimiin asetuksen 
täytäntöönpanon ja noudattamisen valvonnan jatkuvasti laiminlyöviä jäsenvaltioita 
vastaan ja tekemään kartoituksen seuraamusjärjestelmistä varmistaakseen, että 
seuraamukset ovat tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia;

19. kehottaa komissiota laatimaan kansallisia yhteyspisteitä kuultuaan mustan listan 
toimijoista, jotka ovat tarkastuksia ja täytäntöönpanoa koskevien raporttien mukaan 
syyllistyneet asetuksen jatkuvaan ja vakavaan rikkomiseen; kehottaa komissiota 
julkaisemaan tämän listan ja päivittämään sitä säännöllisesti sekä lisäksi edistämään 
esimerkkejä kuljetukseen ja hallintoon liittyvistä parhaista käytännöistä;

20. kehottaa komissiota jatkamaan yhteistyötä Maailman eläintautijärjestön (OIE), EFSAn 
ja jäsenvaltioiden kanssa tukeakseen asetuksen 1/2005 täytäntöönpanoa ja 
asianmukaista noudattamista sekä edistääkseen ja vahvistaakseen kuljetusten aikaisesta 
eläinten hyvinvoinnista käytävää vuoropuhelua, keskittyen erityisesti

 kuljetusten aikaisesta eläinten hyvinvoinnista annettujen EU:n määräysten 
parempaan soveltamiseen tiedon- ja parhaiden käytäntöjen vaihdon sekä 
sidosryhmien suoran osallistumisen kautta;

 tukemaan kuljettajille ja kuljetusyrityksille suunnattua koulutusta;

 jakamaan tehokkaammin kaikille EU-kielille käännettyjä eläinkuljetuksia 
koskevia ohjevihkoja ja tietolehtisiä;

 elinkeinonharjoittajien vapaaehtoisten sitoumusten kehittämiseen ja käyttöön 
eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi kuljetusten aikana;
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 lisäämään tiedon- ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa kansallisten viranomaisten 
välillä, jotta voitaisiin vähentää kuljetusyritysten ja kuljettajien tekemien 
rikkomusten määrää;

21. pitää valitettavana valvontatoimien ja virallisten tarkastusten vähäistä ja riittämätöntä 
määrää ja katsoo, että elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston vuosittaisten tarkastusten 
määrää olisi lisättävä; kehottaa kehittämään tehokkaamman ja avoimemman 
seurantajärjestelmän, joka sisältää myös yleisön mahdollisuuden tutustua yhdennetyn 
eläinlääkinnällisen Traces-tietojärjestelmän (Trade Control and Expert System) kautta 
kerättyihin tietoihin; kehottaa voimakkaasti komissiota tukemaan eläinten 
geopaikannusjärjestelmien teknistä toteutuskelpoisuutta ja taloudellista kestävyyttä 
koskevaa tutkimusta, jotta eläimet voidaan paikantaa ja seurata niiden kuljetusmatkojen 
kestoa kuljetusajoneuvoissa samoin kuin kuljetusaikatauluista poikkeamista;

22. kehottaa komissiota hyväksymään ja antamaan ehdotuksen eläinten suojelusta 
kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana annetun neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1/2005 tarkistamiseksi niin, että tavoitteena on luoda tehokkaammat mekanismit 
sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot noudattavat määräyksiä elävien eläinten suojelusta 
kuljetuksen aikana.
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