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6.2.2019 A8-0057/1

Tarkistus 1
Sofia Ribeiro
PPE-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Eläinten suojelu kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella
(2018/2110(INI))

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. ottaa huomioon, että kuljetus 
aiheuttaa eläimille stressiä, koska se 
altistaa ne hyvinvoinnin kannalta 
haitallisille tilanteille; ottaa huomioon, että 
tiettyjen kolmansien maiden kanssa 
käytävässä kaupassa eläimet kärsivät vielä 
enemmän johtuen erittäin pitkistä 
kuljetuksista, joihin kuuluu asiakirjojen, 
ajoneuvojen ja eläinten kunnon 
tarkastuksiin liittyviä pitkiä viivytyksiä 
rajoilla;

H. ottaa huomioon, että kuljetus voi 
aiheuttaa eläimille stressiä, koska se 
saattaa altistaa ne hyvinvoinnin kannalta 
haitallisille tilanteille; ottaa huomioon, että 
tiettyjen kolmansien maiden kanssa 
käytävässä kaupassa eläimet kärsivät 
johtuen erittäin pitkistä kuljetuksista, joihin 
kuuluu asiakirjojen, ajoneuvojen ja eläinten 
kunnon tarkastuksiin liittyviä pitkiä 
viivytyksiä rajoilla;
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6.2.2019 A8-0057/2

Tarkistus 2
Sofia Ribeiro
PPE-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Eläinten suojelu kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella
(2018/2110(INI))

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan U kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

U. toteaa, että kuljetukseen käytetyt 
ajoneuvot ovat usein liian täynnä; toteaa, 
että ajoneuvon korkea lämpötila ja 
riittämätön ilmanvaihto ovat huomattava 
ongelma;

U. toteaa, että kuljetukseen käytetyt 
ajoneuvot voivat olla liian täynnä, jolloin 
korkeat lämpötilat ja riittämätön 
ilmanvaihto ovat mahdollisia, mikä on 
suuri ongelma;
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6.2.2019 A8-0057/3

Tarkistus 3
Sofia Ribeiro
PPE-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Eläinten suojelu kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella
(2018/2110(INI))

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan W kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

W. ottaa huomioon, että lihan ja 
muiden eläimistä saatavien tuotteiden sekä 
siemennesteen ja alkioiden kuljettaminen 
on teknisesti ja hallinnollisesti helpompaa 
ja taloudellisesti kannattavampaa 
karjankasvattajille kuin elävien eläinten 
kuljettaminen teurastamista tai jalostusta 
varten; ottaa huomioon, että Euroopan 
eläinlääkäriliitto (FVE) ja Maailman 
eläintautijärjestö toteavat, että eläimet olisi 
kasvatettava mahdollisimman lähellä niitä 
tiloja, joissa ne ovat syntyneet, ja 
teurastettava mahdollisimman lähellä 
tuotantopaikkaa; ottaa lisäksi huomioon, 
että teurastamoiden – ja myös liikkuvien 
teurastamoiden – saatavuus 
kasvatuspaikkojen lähellä voi auttaa 
luomaan elinkeinomahdollisuuksia 
maaseudulla;

W. ottaa huomioon, että lihan ja 
muiden eläimistä saatavien tuotteiden sekä 
siemennesteen ja alkioiden kuljettaminen 
on teknisesti ja hallinnollisesti helpompaa 
ja joskus taloudellisesti kannattavampaa 
karjankasvattajille kuin elävien eläinten 
kuljettaminen teurastamista tai jalostusta 
varten; ottaa huomioon, että Euroopan 
eläinlääkäriliitto (FVE) ja Maailman 
eläintautijärjestö toteavat, että eläimet olisi 
kasvatettava mahdollisimman lähellä niitä 
tiloja, joissa ne ovat syntyneet, ja 
teurastettava mahdollisimman lähellä 
tuotantopaikkaa; ottaa lisäksi huomioon, 
että teurastamoiden – ja myös liikkuvien 
teurastamoiden – saatavuus 
kasvatuspaikkojen lähellä voi auttaa 
luomaan elinkeinomahdollisuuksia 
maaseudulla;
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Tarkistus 4
Sofia Ribeiro
PPE-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Eläinten suojelu kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella
(2018/2110(INI))

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. korostaa, että on tärkeää tehdä ero 
eläinkuljetusyritysten ja 
karjankasvattajien välillä, sillä vastuu 
eläinkuljetusten aiheuttamista ongelmista 
olisi oltava kuljetusyrityksillä eikä 
kasvattajilla; muistuttaa, että kasvattajat 
ovat eniten kiinnostuneita eläinten 
hyvinvoinnista emotionaalisista ja 
kiintymyksellisistä syistä, mutta myös 
taloudellisista syistä;
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6.2.2019 A8-0057/5

Tarkistus 5
Sofia Ribeiro
PPE-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Eläinten suojelu kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella
(2018/2110(INI))

Päätöslauselmaesitys
43 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

43. kehottaa parlamentin 12. joulukuuta 
2012 antaman päätöslauselman mukaisesti 
lyhentämään eläinkuljetusten kestoa 
mahdollisimman lyhyeksi ja välttämään 
erityisesti pitkiä ja erittäin pitkiä 
kuljetusaikoja sekä kuljetuksia EU:n 
ulkorajojen yli käyttämällä vaihtoehtoisia 
strategioita, joita ovat esimerkiksi 
taloudellisesti kannattavat ja tasaisin 
välimatkoin sijaitsevat paikalliset tai 
siirrettävät teurastuslaitokset karjatilojen 
lähellä, lyhyiden myyntiketjujen ja 
suoramyynnin edistäminen, 
jalostuseläinten kuljetusten korvaaminen 
käyttämällä siemennestettä tai alkioita, 
ruhojen ja lihavalmisteiden kuljetus sekä 
jäsenvaltioissa toteutettavat 
sääntelyaloitteet ja muut kuin 
sääntelyaloitteet tilalla tehtävän 
teurastuksen helpottamiseksi; kehottaa 
komissiota määrittämään tarkasti 
lyhyemmät matka-ajat kaikkien erilaisten 
elävien eläinten ja myös 
vieroittamattomien eläinten kuljetuksia 
varten;

43. kehottaa parlamentin 12. joulukuuta 
2012 antaman päätöslauselman mukaisesti 
lyhentämään eläinkuljetusten kestoa 
mahdollisimman lyhyeksi ja välttämään 
erityisesti pitkiä ja erittäin pitkiä 
kuljetusaikoja sekä kuljetuksia EU:n 
ulkorajojen yli käyttämällä vaihtoehtoisia 
strategioita, joita ovat esimerkiksi 
taloudellisesti kannattavat ja tasaisin 
välimatkoin sijaitsevat paikalliset tai 
siirrettävät teurastuslaitokset karjatilojen 
lähellä, lyhyiden myyntiketjujen ja 
suoramyynnin edistäminen, 
jalostuseläinten kuljetusten korvaaminen 
mahdollisuuksien mukaan käyttämällä 
siemennestettä tai alkioita, ruhojen ja 
lihavalmisteiden kuljetus sekä 
jäsenvaltioissa toteutettavat 
sääntelyaloitteet ja muut kuin 
sääntelyaloitteet tilalla tehtävän 
teurastuksen helpottamiseksi; kehottaa 
komissiota määrittämään tarkasti 
lyhyemmät matka-ajat kaikkien erilaisten 
elävien eläinten ja myös 
vieroittamattomien eläinten kuljetuksia 
varten;
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6.2.2019 A8-0057/6

Tarkistus 6
Sofia Ribeiro
PPE-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Eläinten suojelu kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella
(2018/2110(INI))

Päätöslauselmaesitys
49 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

49. kehottaa komissiota kehittämään 
strategian, jotta elävien eläinten 
kuljetuksesta voitaisiin siirtyä pääasiassa 
lihan ja ruhojen sekä sukusolujen ja 
alkioiden kauppaan, kun otetaan huomioon 
elävien eläinten kuljetusten vaikutukset 
ympäristöön ja eläinten hyvinvointiin sekä 
terveysvaikutukset; katsoo, että kaikissa 
strategioissa olisi käsiteltävä taloudellisia 
tekijöitä, jotka vaikuttavat päätökseen 
kuljettaa eläviä eläimiä; vaatii komissiota 
erityisesti sisällyttämään strategiaan 
kuljetukset kolmansiin maihin;

49. kehottaa komissiota kannustamaan 
siirtymistä elävien eläinten kuljetuksesta 
mahdollisuuksien mukaan pääasiassa 
lihan ja ruhojen sekä sukusolujen ja 
alkioiden kauppaan, kun otetaan huomioon 
elävien eläinten kuljetusten vaikutukset 
ympäristöön ja eläinten hyvinvointiin sekä 
terveysvaikutukset; katsoo, että kaikissa 
strategioissa olisi käsiteltävä taloudellisia 
tekijöitä, jotka vaikuttavat päätökseen 
kuljettaa eläviä eläimiä; vaatii komissiota 
erityisesti sisällyttämään strategiaan 
kuljetukset kolmansiin maihin;
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6.2.2019 A8-0057/7

Tarkistus 7
Sofia Ribeiro
PPE-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Eläinten suojelu kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella
(2018/2110(INI))

Päätöslauselmaesitys
78 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

78. on huolestunut jatkuvista eläinten 
kuljetuksia ja hyvinvointia koskevista 
ongelmista tietyissä kolmansissa maissa; 
toteaa, että teurastuksiin liittyy suurta ja 
pitkittynyttä kärsimystä tietyissä 
kolmansissa maissa, joihin EU:sta 
lähetetään eläimiä, ja Maailman 
eläintautijärjestön laatimia normeja 
hyvinvoinnista teurastushetkellä rikotaan 
säännöllisesti; toteaa, että kysyntä 
kolmansissa maissa kohdistuu usein eläviin 
eläimiin, mutta kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita edistämään silti siirtymistä 
elävien eläinten sijasta lihan tai ruhojen 
kuljettamiseen kolmansiin maihin sekä 
siemennesteen tai alkioiden kuljettamiseen 
jalostuseläinten sijasta;

78. on huolestunut jatkuvista eläinten 
kuljetuksia ja hyvinvointia koskevista 
ongelmista tietyissä kolmansissa maissa; 
toteaa, että teurastuksiin liittyy suurta ja 
pitkittynyttä kärsimystä tietyissä 
kolmansissa maissa, joihin EU:sta 
lähetetään eläimiä, ja Maailman 
eläintautijärjestön laatimia normeja 
hyvinvoinnista teurastushetkellä rikotaan 
säännöllisesti; toteaa, että kysyntä 
kolmansissa maissa kohdistuu usein eläviin 
eläimiin, mutta kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita edistämään silti 
mahdollisuuksien mukaan siirtymistä 
elävien eläinten sijasta lihan tai ruhojen 
kuljettamiseen kolmansiin maihin sekä 
siemennesteen tai alkioiden kuljettamiseen 
jalostuseläinten sijasta;
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