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EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

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";

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;

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;

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;

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;

 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 2012 mennessä;

                                               
1 Komission kertomus eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana annetun 
asetuksen (EY) N:o1/2005 vaikutuksista (COM(2011)0700), s. 9.
2 EFSAn tieteellinen lausunto eläinten hyvinvoinnista kuljetuksen aikana (Scientific Opinion Concerning the 
Welfare of Animals during Transport), EFSA Journal 2011, 9(1), 1966, s. 86.
3 Neuvoston direktiivi 91/628/ETY, annettu 19 päivänä marraskuuta 1991, eläinten suojelemisesta kuljetuksen 
aikana ja direktiivien 90/425/ETY ja 91/496/ETY muuttamisesta; EYVL L 340, 11.12.1991, s. 17.
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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;

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.


