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Tarkistus 1
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. on tyytyväinen asetuksen (EY) 
N:o 1/2005 vaikutuksista annettuun 
komission kertomukseen, jossa todetaan, 
että asetuksella on ollut myönteisiä 
vaikutuksia eläinten hyvinvointiin 
kuljetuksen aikana mutta useita eläinten 
hyvinvointiin kuljetuksen aikana liittyviä 
ongelmia on vielä jäljellä1; pitää 
valitettavana sitä, ettei kertomuksessa oteta 
huomioon asetuksen johdanto-osan 
kappaletta 5, jossa todetaan, että "eläinten 
hyvinvoinnin vuoksi olisi pitkät 
eläinkuljetukset […] rajoitettava 
vähimpään mahdolliseen";

1. on tyytyväinen asetuksen (EY) 
N:o 1/2005 vaikutuksista annettuun 
komission kertomukseen, jossa todetaan, 
että asetuksella on ollut myönteisiä 
vaikutuksia eläinten hyvinvointiin 
kuljetuksen aikana mutta useita eläinten 
hyvinvointiin kuljetuksen aikana liittyviä 
ongelmia on vielä jäljellä; pitää 
valitettavana sitä, ettei komissio aio 
ehdottaa muutoksia eläinten kuljetuksia 
koskevaan EU:n lainsäädäntöön; pitää 
valitettavana sitä, ettei kertomuksessa 
oteta huomioon asetuksen johdanto-osan 
kappaletta 5, jossa todetaan, että "eläinten 
hyvinvoinnin vuoksi olisi pitkät 
eläinkuljetukset […] rajoitettava 
vähimpään mahdolliseen";

Or. en

Tarkistus 2
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. on tyytyväinen asetuksen (EY) N:o 
1/2005 vaikutuksista annettuun komission 
kertomukseen, jossa todetaan, että 
asetuksella on ollut myönteisiä vaikutuksia 
eläinten hyvinvointiin kuljetuksen aikana 
mutta useita eläinten hyvinvointiin 
kuljetuksen aikana liittyviä ongelmia on 
vielä jäljellä1; pitää valitettavana sitä, ettei 
kertomuksessa oteta huomioon asetuksen 

1. on tyytyväinen asetuksen (EY) N:o 
1/2005 vaikutuksista annettuun komission 
kertomukseen, jossa todetaan, että 
asetuksella on ollut myönteisiä vaikutuksia 
eläinten hyvinvointiin kuljetuksen aikana 
mutta joitakin eläinten hyvinvointiin 
kuljetuksen aikana liittyviä ongelmia on 
vielä jäljellä asetuksen täytäntöönpanossa 
havaittujen puutteiden vuoksi, jotka 
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johdanto-osan kappaletta 5, jossa todetaan, 
että "eläinten hyvinvoinnin vuoksi olisi 
pitkät eläinkuljetukset […] rajoitettava 
vähimpään mahdolliseen";

johtuvat asetuksen tulkintaeroista; 
muistuttaa asetuksen johdanto-osan 
kappaleesta 5, jossa todetaan, että 
"eläinten hyvinvoinnin vuoksi olisi pitkät 
eläinkuljetukset […] rajoitettava 
vähimpään mahdolliseen"; 

Or. es

Tarkistus 3
Horst Schnellhardt

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. pitää valitettavana, että asetuksen 
(EY) N:o 1/2005 täytäntöönpano on 
joissakin jäsenvaltioissa puutteellista; 
kehottaa komissiota pyrkimään nopeasti 
siihen, että asetus pannaan 
täysimääräisesti täytäntöön kaikissa 
jäsenvaltioissa;

Or. de

Tarkistus 4
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää valitettavana, ettei kertomuksessa 
oteta huomioon EFSAn suositusta 
kehitysstrategioiksi, joilla vähennetään 
kuljetusmäärää ja teuraseläinten pitkiä 
kuljetuksia sekä lyhennetään 
kuljetusmatka-aikoja, jotta voidaan 
vähentää kuljetuksesta johtuvia 
tautitapauksia2;

2. (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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Or. en

Tarkistus 5
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää valitettavana, ettei kertomuksessa 
oteta huomioon EFSAn suositusta 
kehitysstrategioiksi, joilla vähennetään 
kuljetusmäärää ja teuraseläinten pitkiä 
kuljetuksia sekä lyhennetään 
kuljetusmatka-aikoja, jotta voidaan 
vähentää kuljetuksesta johtuvia 
tautitapauksia 2;

2. panee merkille EFSAn suosituksen
kehittää strategioita, joilla vähennetään
mahdollisuuksien mukaan kuljetusmäärää 
ja teuraseläinten pitkiä kuljetuksia sekä 
lyhennetään kuljetusmatka-aikoja, jotta 
voidaan vähentää kuljetuksesta johtuvia 
tautitapauksia;

Or. es

Tarkistus 6
Kartika Tamara Liotard

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. pitää valitettavana, ettei komission 
kertomuksessa mainita EFSAn tieteellisen 
lausunnon suositusta, jonka mukaan 
etusijalle on asetettava suorat kuljetukset 
ilman pysähdyksiä (esim. 
karjamarkkinoilla), jotka aiheuttavat 
riskin suoralle tai epäsuoralle 
kosketukselle muiden tilojen eläinten 
kanssa1;

                                               
1 EFSAn tieteellinen lausunto eläinten hyvinvoinnista kuljetuksen aikana (Scientific Opinion Concerning the 
Welfare of Animals during Transport), EFSA Journal 2011, 9(1), 1966, s. 86.
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Or. en

Tarkistus 7
Julie Girling, Anna Rosbach

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että kuljetusten määrän 
vähentäminen kuljettamalla elävien 
eläinten sijasta ruhoja vaikuttaisi 
myönteisesti ympäristöön, sillä se 
vähentäisi saasteiden määrää, pienentäisi 
kuljetusalan hiilijalanjälkeä ja edistäisi
paikallisen tuotannon ja kulutuksen 
kehittämistä;

3. katsoo, että kuljetusten määrän 
vähentäminen lyhentämällä ja/tai 
rajoittamalla kuljetusmatkoja ja 
perustamalla paikallisia teurastamoja 
teuraaksi kuljetettavien eläinten 
kuljetusmatkan lyhentämiseksi vaikuttaisi 
myönteisesti ympäristöön, eläinten 
hyvinvointiin ja tautien torjuntaan, mikä 
puolestaan voisi edistää paikallisen 
tuotannon ja kulutuksen kehittämistä;

Or. en

Tarkistus 8
Karl-Heinz Florenz

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että kuljetusten määrän 
vähentäminen kuljettamalla elävien 
eläinten sijasta ruhoja vaikuttaisi 
myönteisesti ympäristöön, sillä se 
vähentäisi saasteiden määrää, pienentäisi 
kuljetusalan hiilijalanjälkeä ja edistäisi 
paikallisen tuotannon ja kulutuksen 
kehittämistä;

3. katsoo, että kuljetusten määrän 
vähentäminen kuljettamalla elävien 
eläinten sijasta ruhoja ja lihaa vaikuttaisi 
myönteisesti ympäristöön, sillä se 
vähentäisi saasteiden määrää, pienentäisi 
kuljetusalan hiilijalanjälkeä ja edistäisi 
paikallisen tuotannon ja kulutuksen 
kehittämistä; huomauttaa myös, että 
ruhojen ja lihan kuljettaminen on 
kestävämpää kuin elävien eläinten 
kuljettaminen; katsoo siksi, että 
periaatteessa vain ruhoja ja lihaa saisi 
kuljettaa erittäin pitkiä matkoja;
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Or. de

Tarkistus 9
Horst Schnellhardt

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että kuljetusten määrän 
vähentäminen kuljettamalla elävien 
eläinten sijasta ruhoja vaikuttaisi 
myönteisesti ympäristöön, sillä se 
vähentäisi saasteiden määrää, pienentäisi
kuljetusalan hiilijalanjälkeä ja edistäisi
paikallisen tuotannon ja kulutuksen 
kehittämistä;

3. kehottaa komissiota tutkimaan, millä 
edellytyksin kuljetusten määrän 
vähentäminen kuljettamalla elävien 
eläinten sijasta ruhoja vaikuttaisi 
myönteisesti ympäristöön vähentämällä
saasteiden määrää, pienentämällä
kuljetusalan hiilijalanjälkeä ja edistämällä
paikallisen tuotannon ja kulutuksen 
kehittämistä;

Or. de

Tarkistus 10
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että kuljetusten määrän 
vähentäminen kuljettamalla elävien 
eläinten sijasta ruhoja vaikuttaisi 
myönteisesti ympäristöön, sillä se
vähentäisi saasteiden määrää, pienentäisi
kuljetusalan hiilijalanjälkeä ja edistäisi
paikallisen tuotannon ja kulutuksen 
kehittämistä;

3. katsoo, että on tutkittava ruhojen 
kuljetuksen etuja elävien eläinten
kuljetukseen verrattuna sen 
varmistamiseksi, kumpi kuljetustavoista 
on hyödyllisempi ympäristön kannalta, 
jotta voidaan vähentää saasteiden määrää
ja pienentää kuljetusalan hiilijalanjälkeä;
korostaa myös, että on arvioitava 
paikalliselle tuotannolle ja kulutukselle 
aiheutuvia etuja ja haittoja;

Or. es
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Tarkistus 11
Kartika Tamara Liotard

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. katsoo, että kun otetaan huomioon 
myös kuljetuksesta johtuvien 
tautitapausten riskin vähentäminen, 
elintarvikkeiden laatu ja elintarvikkeiden 
turvallisuus, olisi järkevää luoda 
kannustimia eläinten alueelliselle 
kasvatukselle, markkinoinnille ja 
teurastukselle, jotta voidaan lyhentää 
tarpeettoman pitkiä eläinten 
kuljetusaikoja;

Or. en

Tarkistus 12
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa neuvostoa ja komissiota 
kehittämään strategian siirtymiselle kohti 
alueellisempaa kotieläintuotantoa, jossa 
eläimet syntyvät, ne kasvatetaan ja 
teurastetaan mahdollisuuksien mukaan 
samalla alueella sen sijaan, että niitä 
kuljetettaisiin hyvin pitkiä matkoja;

Or. en

Tarkistus 13
Kartika Tamara Liotard

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. kehottaa komissiota poistamaan 
karjaa koskevat vientituet, jotta voidaan 
estää ja vähentää tarpeettoman pitkiä 
eläinten kuljetusaikoja;

Or. en

Tarkistus 14
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille, että asetuksen 
säännökset, jotka koskevat kuljetusmatka-
aikoja, lepojaksoja ja tilavaatimuksia, eivät 
perustu eläinten terveyttä ja hyvinvointia 
käsittelevän tiedekomitean (SCAHAW) tai 
EFSAn tieteelliseen lausuntoon, vaan ne 
perustuvat aiemmin annettuun direktiiviin3; 
pitää valitettavana, että EFSAn selkeistä 
päätelmistä huolimatta asetus on osittain 
ristiriidassa nykyisten tutkimustietojen 
kanssa, erityisesti hevosten kuljetuksen, 
tilavaatimusten ja ajoneuvojen osastojen 
sisäisen korkeuden osalta, ja ettei 
kertomukseen sisälly minkäänlaista 
ehdotusta;

4. panee merkille, että asetuksen 
säännökset, jotka koskevat kuljetusmatka-
aikoja, lepojaksoja ja tilavaatimuksia, eivät 
perustu eläinten terveyttä ja hyvinvointia 
käsittelevän tiedekomitean (SCAHAW) tai 
EFSAn tieteelliseen lausuntoon, vaan ne 
perustuvat aiemmin annettuun direktiiviin3; 
pitää valitettavana, että EFSAn selkeistä 
päätelmistä huolimatta asetus on osittain 
ristiriidassa nykyisten tutkimustietojen 
kanssa, erityisesti hevosten kuljetuksen, 
siipikarjan ja kanien kuljetuksen,
tilavaatimusten ja ajoneuvojen osastojen 
sisäisen korkeuden osalta, ja ettei 
kertomukseen sisälly minkäänlaista 
ehdotusta;

Or. en

Tarkistus 15
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille, että asetuksen 
säännökset, jotka koskevat kuljetusmatka-
aikoja, lepojaksoja ja tilavaatimuksia, eivät 
perustu eläinten terveyttä ja hyvinvointia 
käsittelevän tiedekomitean (SCAHAW) tai 
EFSAn tieteelliseen lausuntoon, vaan ne 
perustuvat aiemmin annettuun direktiiviin3; 
pitää valitettavana, että EFSAn selkeistä 
päätelmistä huolimatta asetus on osittain 
ristiriidassa nykyisten tutkimustietojen 
kanssa, erityisesti hevosten kuljetuksen, 
tilavaatimusten ja ajoneuvojen osastojen 
sisäisen korkeuden osalta, ja ettei 
kertomukseen sisälly minkäänlaista 
ehdotusta;

4. panee merkille, että asetuksen 
säännökset, jotka koskevat kuljetusmatka-
aikoja, lepojaksoja ja tilavaatimuksia, eivät 
perustu eläinten terveyttä ja hyvinvointia 
käsittelevän tiedekomitean (SCAHAW) tai 
EFSAn tieteelliseen lausuntoon, vaan ne 
perustuvat aiemmin annettuun direktiiviin3; 
pitää valitettavana, että EFSAn selkeistä 
päätelmistä huolimatta asetus on osittain 
ristiriidassa nykyisten tutkimustietojen 
kanssa, erityisesti hevosten kuljetuksen, 
tilavaatimusten, lämpötilavaatimusten ja 
ajoneuvojen osastojen sisäisen korkeuden 
osalta, ja ettei kertomukseen sisälly 
minkäänlaista ehdotusta;

Or. en

Tarkistus 16
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille, että asetuksen 
säännökset, jotka koskevat kuljetusmatka-
aikoja, lepojaksoja ja tilavaatimuksia, 
eivät perustu eläinten terveyttä ja 
hyvinvointia käsittelevän tiedekomitean 
(SCAHAW) tai EFSAn tieteelliseen 
lausuntoon, vaan ne perustuvat aiemmin 
annettuun direktiiviin3; pitää 
valitettavana, että EFSAn selkeistä 
päätelmistä huolimatta asetus on osittain 
ristiriidassa nykyisten tutkimustietojen
kanssa, erityisesti hevosten kuljetuksen, 
tilavaatimusten ja ajoneuvojen osastojen 
sisäisen korkeuden osalta, ja ettei 
kertomukseen sisälly minkäänlaista 
ehdotusta;

4. katsoo, että asetuksen säännösten on 
perustuttava parhaaseen saatavilla 
olevaan tieteelliseen tietoon; toteaa, että 
asetus on osittain ristiriidassa EFSAn 
viimeisimmän raportin päätelmien kanssa 
hevosten kuljetuksen, tilavaatimusten ja 
ajoneuvojen osastojen sisäisen korkeuden 
osalta ja ettei kertomukseen sisälly 
minkäänlaista ehdotusta;
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Or. es

Tarkistus 17
Karl-Heinz Florenz

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. (uusi) huomauttaa, että asetuksen 
(EY) N:o 1/2005 johdanto-osan 9 
kappaleen mukaan siipikarjaa koskevista 
erityissäännöksistä tehdään asianomaiset 
ehdotukset, kun EFSA on antanut asiaa 
koskevat lausuntonsa; pitää siksi 
valitettavana, ettei komission 
kertomukseen ole uudesta tieteellisestä 
näytöstä ja EFSAn suosituksista1

huolimatta liitetty siipikarjan kuljetusta 
koskevia lainsäädäntöehdotuksia, vaikka 
siipikarja kuuluu Euroopassa yleisimmin 
kuljetettuihin eläinlajeihin;

Or. de

Tarkistus 18
Julie Girling, Anna Rosbach

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. pyytää hevosten uudelleenluokittelua 
erilleen muista kotieläimistä, jotta 
voidaan huomioida hevosten erityiset 
fyysiset, fysiologiset ja käyttäytymiseen 
liittyvät piirteet EFSAn lausunnon 
mukaisesti2; pyytää, että (teuraaksi 

                                               
1 EFSA Journal 2011; 9(1):1966
2 EFSAn lausunto eläinten hyvinvoinnista kuljetuksen aikana (2011), s. 86.



PE486.155v01-00 12/30 AM\897583FI.doc

FI

vietävien) hevosten matka-ajan rajoitus 
otetaan välittömästi käyttöön;

Or. en

Tarkistus 19
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että jotkin kuljetusta koskevan 
asetuksen säännökset jättävät 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille liikaa tulkinnanvaraa ja 
aiheuttavat täytäntöönpanon 
epäjohdonmukaisuuksia; pyytää 
komissiota ehdottamaan nykyiseen 
lainsäädäntöön tarvittaessa teknisiä 
tarkistuksia;

Or. en

Tarkistus 20
Karl-Heinz Florenz

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. kehottaa komissiota tarkastelemaan 
hyötyajoneuvoille asetettua neljän metrin 
enimmäiskorkeutta ja nostamaan sitä 
tarpeen vaatiessa 
eläintenkuljetusajoneuvojen osalta, jotta 
voidaan poistaa eläinten hyvinvointia 
koskevat ongelmat, joiden syynä on 
ajoneuvojen osastojen riittämätön 
sisäkorkeus;
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Or. de

Tarkistus 21
Elisabetta Gardini

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa, että asetuksen 32 artiklassa 
säädetään, että komission kertomuksessa 
on otettava huomioon "tieteellinen näyttö 
eläinten hyvinvointitarpeista" ja että 
siihen voidaan liittää tarvittaessa 
aiheellisia lainsäädäntöehdotuksia, jotka 
koskevat pitkiä kuljetuksia; kehottaa näin 
ollen komissiota ja neuvostoa 
tarkistamaan asetusta 1/2005 kahdeksan 
tunnin enimmäisrajoituksen asettamiseksi 
teuraseläinten kuljettamiselle;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 22
Kartika Tamara Liotard

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa, että asetuksen 32 artiklassa 
säädetään, että komission kertomuksessa 
on otettava huomioon "tieteellinen näyttö 
eläinten hyvinvointitarpeista" ja että siihen
voidaan liittää tarvittaessa aiheellisia 
lainsäädäntöehdotuksia, jotka koskevat 
pitkiä kuljetuksia; kehottaa näin ollen 
komissiota ja neuvostoa tarkistamaan 
asetusta 1/2005 kahdeksan tunnin 
enimmäisrajoituksen asettamiseksi 
teuraseläinten kuljettamiselle;

5. muistuttaa, että asetuksen 32 artiklassa 
säädetään, että komission kertomuksessa 
on otettava huomioon "tieteellinen näyttö 
eläinten hyvinvointitarpeista" ja että siihen 
voidaan liittää tarvittaessa aiheellisia 
lainsäädäntöehdotuksia, jotka koskevat 
pitkiä kuljetuksia; kehottaa näin ollen 
komissiota ja neuvostoa tarkistamaan 
asetusta 1/2005 kahdeksan tunnin 
enimmäisrajoituksen asettamiseksi 
teuraseläinten kuljettamiselle; katsoo 
myös, että yli kuusi tuntia kestäville 
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eläinten kuljetuksille on vaadittava 
peruste, jonka toimija kirjaa 
reittisuunnitelmiin todeten, että lyhyempi 
kuljetusaika ei ole mahdollinen;

Or. en

Tarkistus 23
Karl-Heinz Florenz

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa, että asetuksen 32 artiklassa 
säädetään, että komission kertomuksessa 
on otettava huomioon "tieteellinen näyttö 
eläinten hyvinvointitarpeista" ja että siihen 
voidaan liittää tarvittaessa aiheellisia 
lainsäädäntöehdotuksia, jotka koskevat 
pitkiä kuljetuksia; kehottaa näin ollen 
komissiota ja neuvostoa tarkistamaan 
asetusta 1/2005 kahdeksan tunnin 
enimmäisrajoituksen asettamiseksi 
teuraseläinten kuljettamiselle;

5. muistuttaa, että asetuksen 32 artiklassa 
säädetään, että komission kertomuksessa 
on otettava huomioon "tieteellinen näyttö 
eläinten hyvinvointitarpeista" ja että siihen 
voidaan liittää tarvittaessa aiheellisia 
lainsäädäntöehdotuksia, jotka koskevat 
pitkiä kuljetuksia; muistuttaa myös, että 
enemmistö Euroopan parlamentin 
jäsenistä on allekirjoittanut kirjallisen 
kannanoton 49/2011, jossa vaaditaan 
kahdeksan tunnin enimmäisrajoituksen 
asettamista teuraseläinten kuljettamiselle, 
ja että yli miljoona Euroopan kansalaista 
tukee 8hours-aloitetta; kehottaa näin ollen 
komissiota ja neuvostoa tarkistamaan 
asetusta 1/2005 teuraseläinten 
kuljettamisen rajoittamiseksi selvästi alle 
kahdeksaan tuntiin;

Or. de

Tarkistus 24
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa, että asetuksen 32 artiklassa 
säädetään, että komission kertomuksessa 
on otettava huomioon "tieteellinen näyttö 
eläinten hyvinvointitarpeista" ja että siihen 
voidaan liittää tarvittaessa aiheellisia 
lainsäädäntöehdotuksia, jotka koskevat 
pitkiä kuljetuksia; kehottaa näin ollen 
komissiota ja neuvostoa tarkistamaan 
asetusta 1/2005 kahdeksan tunnin 
enimmäisrajoituksen asettamiseksi 
teuraseläinten kuljettamiselle;

5. muistuttaa, että asetuksen 32 artiklassa 
säädetään, että komission kertomuksessa 
on otettava huomioon "tieteellinen näyttö 
eläinten hyvinvointitarpeista" ja että siihen 
voidaan liittää tarvittaessa aiheellisia 
lainsäädäntöehdotuksia, jotka koskevat 
pitkiä kuljetuksia; kehottaa näin ollen 
komissiota ja neuvostoa tarkistamaan 
asetusta 1/2005 kahdeksan tunnin 
enimmäisrajoituksen asettamiseksi 
teuraseläinten kuljettamiselle, kuten 
Euroopan parlamentin jäsenten 
enemmistö pyysi 15. maaliskuuta 2012 
hyväksytyssä kirjallisessa kannanotossa;

Or. en

Tarkistus 25
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa, että asetuksen 32 artiklassa 
säädetään, että komission kertomuksessa 
on otettava huomioon "tieteellinen näyttö 
eläinten hyvinvointitarpeista" ja että siihen 
voidaan liittää tarvittaessa aiheellisia 
lainsäädäntöehdotuksia, jotka koskevat 
pitkiä kuljetuksia; kehottaa näin ollen 
komissiota ja neuvostoa tarkistamaan 
asetusta 1/2005 kahdeksan tunnin 
enimmäisrajoituksen asettamiseksi 
teuraseläinten kuljettamiselle;

5. muistuttaa, että asetuksen 32 artiklassa 
säädetään, että komission kertomuksessa 
on otettava huomioon "tieteellinen näyttö 
eläinten hyvinvointitarpeista" ja että siihen 
voidaan liittää tarvittaessa aiheellisia 
lainsäädäntöehdotuksia, jotka koskevat 
pitkiä kuljetuksia; kehottaa näin ollen 
komissiota ja neuvostoa tarkistamaan 
asetusta 1/2005 kahdeksan tunnin 
enimmäisrajoituksen asettamiseksi 
teuraseläinten kuljettamiselle tietyin 
poikkeuksin, jotka perustuvat 
maantieteellisiin olosuhteisiin, harvaan 
asutukseen, hajanaiseen infrastruktuuriin 
ja mahdollisuuteen joidenkin eläinlajien 
pidempään kuljetukseen, joka on 
vahvistettu tieteellisillä tutkimustuloksilla, 
ja edellyttäen, että eläinten hyvinvointia 
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koskevia sääntöjä noudatetaan;

Or. en

Tarkistus 26
Julie Girling, Anna Rosbach

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa, että asetuksen 32 artiklassa 
säädetään, että komission kertomuksessa 
on otettava huomioon "tieteellinen näyttö 
eläinten hyvinvointitarpeista" ja että siihen 
voidaan liittää tarvittaessa aiheellisia 
lainsäädäntöehdotuksia, jotka koskevat 
pitkiä kuljetuksia; kehottaa näin ollen 
komissiota ja neuvostoa tarkistamaan 
asetusta 1/2005 kahdeksan tunnin 
enimmäisrajoituksen asettamiseksi 
teuraseläinten kuljettamiselle;

5. muistuttaa, että asetuksen 32 artiklassa 
säädetään, että komission kertomuksessa 
on otettava huomioon "tieteellinen näyttö 
eläinten hyvinvointitarpeista" ja että siihen 
voidaan liittää tarvittaessa aiheellisia 
lainsäädäntöehdotuksia, jotka koskevat 
pitkiä kuljetuksia; kehottaa näin ollen 
komissiota ja neuvostoa tarkistamaan 
asetusta 1/2005 kahdeksan tunnin 
enimmäisrajoituksen asettamiseksi 
teuraseläinten kuljettamiselle ja 
parantamaan seuraavia:
- ajoneuvoja koskevat eritelmät
- kuljettajien koulutus, jotta kuljettajat 
osaavat käsitellä kuljettamiaan eläimiä 
erityisesti hätätapauksissa
- paikallisten teurastamojen perustaminen 
lähellä tuotantoa tapahtuvan teurastuksen 
edistämiseksi
- liikkuvien teurastamojen käytön 
edistäminen;

Or. en

Tarkistus 27
Carl Schlyter

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa, että asetuksen 32 artiklassa 
säädetään, että komission kertomuksessa 
on otettava huomioon "tieteellinen näyttö 
eläinten hyvinvointitarpeista" ja että siihen 
voidaan liittää tarvittaessa aiheellisia 
lainsäädäntöehdotuksia, jotka koskevat 
pitkiä kuljetuksia; kehottaa näin ollen 
komissiota ja neuvostoa tarkistamaan 
asetusta 1/2005 kahdeksan tunnin 
enimmäisrajoituksen asettamiseksi 
teuraseläinten kuljettamiselle;

5. muistuttaa, että asetuksen 32 artiklassa 
säädetään, että komission kertomuksessa 
on otettava huomioon "tieteellinen näyttö 
eläinten hyvinvointitarpeista" ja että siihen 
voidaan liittää tarvittaessa aiheellisia 
lainsäädäntöehdotuksia, jotka koskevat 
pitkiä kuljetuksia; kehottaa näin ollen 
komissiota ja neuvostoa tarkistamaan 
asetusta 1/2005 muun muassa kahdeksan 
tunnin enimmäisrajoituksen asettamiseksi 
teuraseläinten kuljettamiselle, 
tilavaatimuksien kasvattamiseksi ja 
kantavien ja/tai loukkaantuneiden 
eläinten kuljetusta koskevien sääntöjen 
tiukentamiseksi;

Or. en

Tarkistus 28
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa, että asetuksen 32 artiklassa 
säädetään, että komission kertomuksessa 
on otettava huomioon "tieteellinen näyttö 
eläinten hyvinvointitarpeista" ja että siihen 
voidaan liittää tarvittaessa aiheellisia 
lainsäädäntöehdotuksia, jotka koskevat 
pitkiä kuljetuksia; kehottaa näin ollen 
komissiota ja neuvostoa tarkistamaan 
asetusta 1/2005 kahdeksan tunnin 
enimmäisrajoituksen asettamiseksi 
teuraseläinten kuljettamiselle;

5. muistuttaa, että asetuksen 32 artiklassa 
säädetään, että komission kertomuksessa 
on otettava huomioon "tieteellinen näyttö 
eläinten hyvinvointitarpeista" ja että siihen 
voidaan liittää tarvittaessa aiheellisia 
lainsäädäntöehdotuksia, jotka koskevat 
pitkiä kuljetuksia; kehottaa näin ollen 
komissiota ja neuvostoa tarkistamaan 
asetusta 1/2005 yhteensä kahdeksan tunnin 
enimmäisrajoituksen asettamiseksi 
teuraseläinten kuljettamiselle;

Or. de
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Tarkistus 29
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa, että asetuksen 32 artiklassa 
säädetään, että komission kertomuksessa 
on otettava huomioon "tieteellinen näyttö 
eläinten hyvinvointitarpeista" ja että siihen 
voidaan liittää tarvittaessa aiheellisia 
lainsäädäntöehdotuksia, jotka koskevat 
pitkiä kuljetuksia; kehottaa näin ollen 
komissiota ja neuvostoa tarkistamaan 
asetusta 1/2005 kahdeksan tunnin 
enimmäisrajoituksen asettamiseksi 
teuraseläinten kuljettamiselle;

5. muistuttaa, että asetuksen 32 artiklassa 
säädetään, että komission kertomuksessa 
on otettava huomioon "tieteellinen näyttö 
eläinten hyvinvointitarpeista" ja että siihen 
voidaan liittää tarvittaessa aiheellisia 
lainsäädäntöehdotuksia, jotka koskevat 
pitkiä kuljetuksia; kehottaa näin ollen 
komissiota ja neuvostoa syventymään 
eläinten hyvinvointia koskevaan 
tutkimukseen lajeittain, jotta saadaan 
tarvittavat tieteelliset tiedot sen varalta, 
että asetusta mahdollisesti muutetaan 
myöhemmin eläinten hyvinvointia 
koskevan seuraavan strategian 
yhteydessä, jota aletaan laatia 
vuonna 2016;

Or. es

Tarkistus 30
Horst Schnellhardt

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. huomauttaa, että eläinten 
hyvinvointiin kuljetuksen aikana 
vaikuttavat merkittävästi myös muut 
tekijät, erityisesti sopiva ajonopeus sekä 
varovainen lastaus ja purku; kehottaa 
komissiota varmistamaan, ettei kahdeksan 
tunnin rajoituksen käyttöönottamisesta 
teuraseläinten kuljetuksessa aiheudu ei-
toivottuja seurauksia, jotka lisäävät 
eläimille kuljetuksesta aiheutuvaa 
stressiä;
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Or. de

Tarkistus 31
Karl-Heinz Florenz

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pitää valitettavana, ettei asetus (EY) 
N:o 1/2005 ole täyttänyt tavoitettaan 
eläinkuljetusten rajoittamisen osalta ja 
että kuljettamiseen liittyy edelleen vakavia 
eläinten hyvinvointia koskevia ongelmia; 
kehottaa komissiota ryhtymään 
tarvittaviin toimenpiteisiin tuotannon, 
teurastuksen ja markkinoinnin 
tukemiseksi paikallisella tasolla, jotta 
eläinten kuljettaminen pitkiä ja erittäin 
pitkiä matkoja ei olisi enää välttämätöntä;

Or. de

Tarkistus 32
Anja Weisgerber

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. huomauttaa, ettei kuljetusaika ole 
ainoa tärkeä eläinten hyvinvointiin ja 
terveyteen vaikuttava tekijä, sillä eläinten 
hyvinvointiin vaikuttavat merkittävästi 
erityisesti kuljetusolosuhteet, kuten 
seisontapaikat, juomavedensaanti, 
lämpötila ja ilmankosteus;

Or. de
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Tarkistus 33
Elisabetta Gardini

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota varmistamaan 
voimassa olevan eläinten kuljetusta 
koskevan yhteisön lainsäädännön 
tehokkaan ja yhdenmukaisen 
täytäntöönpanon kaikissa EU:n 
jäsenvaltioissa; katsoo, että tällä olisi 
yhdessä asianmukaisen kansallisen 
valvonnan kanssa varmistettava ja 
säilytettävä sisämarkkinoiden moitteeton 
toiminta ja vältettävä kilpailun 
vääristyminen EU:n jäsenvaltioiden 
välillä;

Or. it

Tarkistus 34
Horst Schnellhardt

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kehottaa komissiota tarkastelemaan 
mahdollisuutta ottaa kuljettajille käyttöön 
erityinen koulutus ja koe, jotka antaisivat 
pätevyyden eläinten mahdollisimman 
varovaiseen kuljettamiseen;

Or. de

Tarkistus 35
Julie Girling, Anna Rosbach

Lausuntoluonnos
6 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että jäsenvaltioiden vuosittain
toimittamat kertomukset ovat 
välttämättömiä, jotta voidaan ymmärtää
lainsäädännön vaikutuksia ja ryhtyä
tarvittaviin korjaaviin toimiin; kehottaa 
komissiota hyväksymään valvontaa ja 
yhdenmukaisempaa 
raportointijärjestelmää koskevat
toimenpiteet 1. tammikuuta 2013 
mennessä;

6. katsoo, että jäsenvaltioiden toimittamat 
vuosittaiset kertomukset ovat 
välttämättömiä lainsäädännön
soveltamisen ja täytäntöönpanon tason 
ymmärtämiseksi ja tarvittaviin korjaaviin
toimenpiteisiin ryhtymiseksi tarpeen 
vaatiessa;

Or. en

Tarkistus 36
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että jäsenvaltioiden vuosittain 
toimittamat kertomukset ovat 
välttämättömiä, jotta voidaan ymmärtää 
lainsäädännön vaikutuksia ja ryhtyä 
tarvittaviin korjaaviin toimiin; kehottaa 
komissiota hyväksymään valvontaa ja 
yhdenmukaisempaa raportointijärjestelmää 
koskevat toimenpiteet 1. tammikuuta 2013
mennessä;

6. katsoo, että jäsenvaltioiden vuosittain 
toimittamat kertomukset ovat 
välttämättömiä, jotta voidaan ymmärtää 
lainsäädännön vaikutuksia ja ryhtyä 
tarvittaviin korjaaviin toimiin; kehottaa 
komissiota hyväksymään valvontaa ja 
yhdenmukaisempaa raportointijärjestelmää 
koskevat toimenpiteet 1. tammikuuta 2013
mennessä ja laatimaan raportin 
jäsenvaltioiden edistymisestä;

Or. lt

Tarkistus 37
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Lausuntoluonnos
6 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että jäsenvaltioiden vuosittain 
toimittamat kertomukset ovat 
välttämättömiä, jotta voidaan ymmärtää 
lainsäädännön vaikutuksia ja ryhtyä 
tarvittaviin korjaaviin toimiin; kehottaa 
komissiota hyväksymään valvontaa ja 
yhdenmukaisempaa raportointijärjestelmää 
koskevat toimenpiteet 1. tammikuuta 2013
mennessä;

6. katsoo, että jäsenvaltioiden vuosittain 
toimittamat kertomukset ovat 
välttämättömiä, jotta voidaan ymmärtää 
lainsäädännön vaikutuksia ja ryhtyä 
tarvittaviin korjaaviin toimiin; kehottaa 
komissiota asettamaan asetuksen 
paremman täytäntöönpanon ehdottomalle 
etusijalle; kehottaa komissiota 
hyväksymään valvontaa ja 
yhdenmukaisempaa raportointijärjestelmää 
koskevat toimenpiteet 1. tammikuuta 2013
mennessä;

Or. en

Tarkistus 38
Kartika Tamara Liotard

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään 
kaikkiin tarvittaviin toimiin sen 
varmistamiseksi, että lainsäädäntö 
pannaan täytäntöön, erityisesti 
tarkistamalla, että toimitetut 
reittisuunnitelmat ovat realistisia ja 
lainsäädännön mukaisia;

Or. en

Tarkistus 39
Karl-Heinz Florenz

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. huomauttaa, että joissakin 
jäsenvaltioissa on riittämättömästi 
valvonta-asemia ja ettei eläinkuljetusten 
tarkastaminen ja eläinlastien purkaminen 
hätätilanteissa ole siksi mahdollista tai on 
vain rajoitetusti mahdollista; pitää 
myönteisenä sitä, että komission 
kertomuksessa suunnitellaan lisää 
valvontaa eläinkuljetuksille; vaatii, että 
valvonnasta tehdään myös 
tehokkaampaa;

Or. de

Tarkistus 40
Kartika Tamara Liotard

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 
käyttöön tarkastusjärjestelmän, jossa 
eläinten hyvinvointiin liittyvät olosuhteet 
tarkastetaan ennen kuljetusta, 
kuljetuksen aikana ja sen jälkeen, ja 
jonka tukena on tehokkaiden ja 
varoittavien seuraamusten vakaa 
järjestelmä;

Or. en

Tarkistus 41
Kartika Tamara Liotard

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. kehottaa komissiota harkitsemaan 
sellaisen oikeusperustan käyttöönottoa, 
jonka mukaan ajoneuvojen 
satelliittipaikannusjärjestelmillä on 
voitava lähettää reaaliaikaisia 
paikannustietoja ja muita eläinten 
hyvinvointiin liittyviä indikaattoreita 
toimivaltaisille viranomaisille;

Or. en

Tarkistus 42
Julie Girling, Anna Rosbach

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota ryhtymään 
toimenpiteisiin, joilla lisätään yhteistyötä ja 
viestintää eri jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten välillä; 
kehottaa komissiota myös lisäämään
elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston 
suorittamien eläinten hyvinvointia ja 
kuljetusta koskevien tarkastusten määrää;

7. kehottaa komissiota ryhtymään 
toimenpiteisiin, joilla lisätään yhteistyötä ja 
viestintää eri jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten välillä; 
kehottaa komissiota myös tarkistamaan
elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston 
suorittamien eläinten hyvinvointia ja 
kuljetusta koskevien tarkastusten määrää;

Or. en

Tarkistus 43
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota ryhtymään 
toimenpiteisiin, joilla lisätään yhteistyötä ja 
viestintää eri jäsenvaltioiden 

7. kehottaa komissiota ryhtymään 
toimenpiteisiin, joilla lisätään yhteistyötä ja 
viestintää eri jäsenvaltioiden 
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toimivaltaisten viranomaisten välillä; 
kehottaa komissiota myös lisäämään 
elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston 
suorittamien eläinten hyvinvointia ja 
kuljetusta koskevien tarkastusten määrää;

toimivaltaisten viranomaisten välillä; 
kehottaa komissiota myös lisäämään 
elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston 
suorittamien eläinten hyvinvointia ja 
kuljetusta koskevien tarkastusten määrää; 
korostaa, että tarkastuksia tulee tehdä 
suhteessa kussakin jäsenvaltiossa 
vuosittain kuljetettavien eläinten 
määrään; 

Or. lt

Tarkistus 44
Anna Rosbach, Julie Girling

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa komissiota varmistamaan, 
että kuljetettaville eläimille tehdään 
eläinlääkinnälliset tarkastukset 
kuljetuksen päätteeksi;

Or. en

Tarkistus 45
Kartika Tamara Liotard

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa komissiota tutkimaan, miten 
uutta ja nykyistä teknologiaa voidaan 
soveltaa karjankuljetusajoneuvoihin, jotta 
voidaan säätää, seurata ja rekisteröidä 
lämpötilaa ja kosteutta, jotka ovat keskeisiä 
elementtejä valvottaessa tiettyjen 
eläinryhmien hyvinvointia kuljetuksen 
aikana EFSAn suositusten mukaisesti.

8. kehottaa komissiota tutkimaan, miten 
uutta ja nykyistä teknologiaa voidaan 
soveltaa karjankuljetusajoneuvoihin, jotta 
voidaan säätää, seurata ja rekisteröidä 
lämpötilaa ja kosteutta, jotka ovat keskeisiä 
elementtejä valvottaessa tiettyjen 
eläinryhmien hyvinvointia kuljetuksen 
aikana EFSAn suositusten mukaisesti; 
painottaa, että uuden teknologian käyttö 
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ei saa aiheuttaa eläinten kuljetusaikojen 
pitenemistä;

Or. en

Tarkistus 46
Kartika Tamara Liotard

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. korostaa, että vähittäismyyjillä, 
elintarvikeyrityksillä ja valmistajilla on 
keskeinen asema sen varmistamisessa, 
että niiden omissa laatustandardeissa 
määritetään lihan olevan peräisin 
eläimistä, jotka on kasvatettu ja 
teurastettu paikallisesti ja jotka on 
kuljetettu olosuhteissa, joissa niiden 
hyvinvointi on otettu huomioon.

Or. en

Tarkistus 47
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. painottaa, että 
satelliittipaikannusjärjestelmien parempi 
käyttö auttaa vähentämään 
kuljetusyritysten hallinnollisia rasituksia 
ja auttaisi kunkin jäsenvaltion 
toimivaltaisia viranomaisia parantamaan 
valvonnan laatua erityisesti 
kuljetusmatka-aikojen ja lepojaksojen 
osalta.

Or. en
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Tarkistus 48
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. katsoo, että uudet ja tehokkaammat 
kontrollijärjestelmät, esimerkiksi eläinten 
tarkkailu käyttäen 
satelliittipaikannukseen perustuvaa 
järjestelmää, parantaisivat tilannetta ja 
antaisivat mahdollisuuden soveltaa 
säännöksiä selkeämmin; lisäksi tällaisten 
uusien tekniikkojen käyttö vähentäisi 
valtioiden hallintoelimiin ja 
organisaatioihin kohdistuvaa 
kuormitusta.

Or. lt

Tarkistus 49
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. on tyytyväinen siihen, että komissio 
tunnustaa, että 
satelliittipaikannusjärjestelmillä ei ole 
vielä saatu aikaan odotettua hyödyllistä 
vaikutusta asetuksen täytäntöönpanoon; 
kehottaa komissiota vaatimaan, että 
järjestelmillä pystytään lähettämään 
reaaliaikaista tietoa EU:n tietokantaan.

Or. en
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Tarkistus 50
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. kehottaa Euroopan komissiota 
vaatimaan kolmansien maiden kanssa 
käytävissä kahdenvälisissä 
kauppaneuvotteluissa Euroopan unionin 
eläinten hyvinvointia koskevien sääntöjen 
soveltamista ja puoltamaan Maailman 
kauppajärjestössä asiaa koskevien 
yhteisön säännösten kansainvälistämistä.

Or. es

Tarkistus 51
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. kehottaa komissiota harkitsemaan 
sellaisen oikeusperustan käyttöönottoa, 
jonka mukaan ajoneuvojen 
satelliittipaikannusjärjestelmillä on 
voitava lähettää reaaliaikaisia 
paikannustietoja ja muita eläinten 
hyvinvointiin liittyviä indikaattoreita 
keskitettyyn vastaanottimeen sillä 
edellytyksellä, että tietojen suojaus 
voidaan varmistaa.

Or. en

Tarkistus 52
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund
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Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. muistuttaa, että kaksi aikaisempaa 
eläinten hyvinvoinnista vastaavaa 
komission jäsentä Spyros Kyprianou ja 
Androulla Vassiliou lupasivat Euroopan 
parlamentissa laatia 
lainsäädäntöaloitteen, jonka tavoitteena 
oli määrittää aikaraja eläinten 
kuljetuksille; pahoittelee syvästi sitä, että 
komissio ei ole tähän mennessä pitänyt 
näitä Euroopan parlamentille annettuja 
lupauksia.

Or. en

Tarkistus 53
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Lausuntoluonnos
8 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 c. kehottaa komissiota tarkistamaan 
kuljetusyritysten lupia koskevaa 
lainsäädäntöä; kehottaa komissiota 
ehdottamaan, että kun toimivaltainen 
viranomainen toteaa, että kuljetusyritys ei 
ole noudattanut kuljetusasetusta, sen lupa 
voidaan keskeyttää tai perua kaikissa 
jäsenvaltioissa eikä ainoastaan kyseisessä 
valtiossa.

Or. en

Tarkistus 54
Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Judith A. Merkies

Lausuntoluonnos
8 d kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

8 d. kehottaa komissiota tarkistamaan 
kuljetusvälineiden hyväksyntätodistuksia 
koskevaa lainsäädäntöä; kehottaa 
komissiota ehdottamaan, että kun 
toimivaltainen viranomainen toteaa, että 
kuljetusväline ei noudata 
kuljetusasetusta, sen hyväksyntätodistus 
voidaan keskeyttää tai perua kaikissa 
jäsenvaltioissa eikä ainoastaan kyseisessä 
valtiossa.

Or. en


