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6.2.2019 A8-0057/1

Pozměňovací návrh 1
Sofia Ribeiro
za skupinu PPE

Zpráva A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Ochrana zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni
(2018/2110(INI))

Návrh usnesení
Bod odůvodnění  H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že přeprava 
zvířata stresuje, neboť je vystavuje celé 
řadě nepříjemností, jež mají na jejich 
životní podmínky negativní dopad; 
vzhledem k tomu, že v případě obchodu 
s některými třetími zeměmi je zvířatům 
působeno dodatečné utrpení velmi 
dlouhým cestováním, včetně dlouhého 
zdržení na hranicích za účelem kontroly 
dokladů, vozidel a způsobilosti zvířat 
k přepravě;

H. vzhledem k tomu, že přeprava 
může zvířata stresovat, neboť je může 
vystavovat celé řadě nepříjemností, jež 
mají na jejich životní podmínky negativní 
dopad; vzhledem k tomu, že v případě 
obchodu s některými třetími zeměmi je 
zvířatům působeno dodatečné utrpení 
velmi dlouhým cestováním, včetně 
dlouhého zdržení na hranicích za účelem 
kontroly dokladů, vozidel a způsobilosti 
zvířat k přepravě;
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6.2.2019 A8-0057/2

Pozměňovací návrh 2
Sofia Ribeiro
za skupinu PPE

Zpráva A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Ochrana zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni
(2018/2110(INI))

Návrh usnesení
Bod odůvodnění  U

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

U. vzhledem k tomu, že vozidla pro 
přepravu jsou často přeplněná; vzhledem 
k tomu, že závažným problémem jsou 
vysoké teploty a nedostatečné větrání 
uvnitř vozidla;

U. vzhledem k tomu, že vozidla pro 
přepravu mohou být přeplněná a že v nich 
mohou být vysoké teploty a nedostatečné 
větrání, což je závažný problém;

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/3

Pozměňovací návrh 3
Sofia Ribeiro
za skupinu PPE

Zpráva A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Ochrana zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni
(2018/2110(INI))

Návrh usnesení
Bod odůvodnění  W

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

W. vzhledem k tomu, že přeprava masa 
a dalších výrobků živočišného původu 
a také spermatu a embryí je pro chovatele 
hospodářských zvířat technicky 
a administrativně jednodušší a finančně 
výhodnější než přeprava živých zvířat 
určených k porážce nebo k rozmnožování; 
vzhledem k tomu, že Federace 
veterinárních lékařů Evropy a Světová 
organizace pro zdraví zvířat zdůrazňují, že 
by zvířata měla být chována co nejblíže 
místu, kde se narodila, a měla by být 
porážena co nejblíže místu výroby; 
vzhledem k tomu, že dostupnost jatek, 
včetně mobilních zařízení, v místech chovu 
nebo blízko nich může pomoci zajistit 
živobytí ve venkovských oblastech;

W. vzhledem k tomu, že přeprava masa 
a dalších výrobků živočišného původu 
a také spermatu a embryí je pro chovatele 
hospodářských zvířat technicky 
a administrativně jednodušší a někdy 
finančně výhodnější než přeprava živých 
zvířat určených k porážce nebo 
k rozmnožování; vzhledem k tomu, že 
Federace veterinárních lékařů Evropy 
a Světová organizace pro zdraví zvířat 
zdůrazňují, že by zvířata měla být chována 
co nejblíže místu, kde se narodila, a měla 
by být porážena co nejblíže místu výroby; 
vzhledem k tomu, že dostupnost jatek, 
včetně mobilních zařízení, v místech chovu 
nebo blízko nich může pomoci zajistit 
živobytí ve venkovských oblastech;

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/4

Pozměňovací návrh 4
Sofia Ribeiro
za skupinu PPE

Zpráva A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Ochrana zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni
(2018/2110(INI))

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. zdůrazňuje, že je třeba rozlišovat 
mezi odpovědností podniků provozujících 
přepravu zvířat a odpovědností zemědělců 
a že za problémy vzniklé při přepravě 
zvířat by měly být hnány k odpovědnosti 
podniky, a nikoli zemědělci; připomíná, že 
zemědělci mají na dobrých životních 
podmínkách zvířat největší zájem, a to 
nejen z emočních či citových, ale i 
z ekonomických důvodů;
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6.2.2019 A8-0057/5

Pozměňovací návrh 5
Sofia Ribeiro
za skupinu PPE

Zpráva A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Ochrana zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni
(2018/2110(INI))

Návrh usnesení
Bod 43

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43. vyzývá, s ohledem na usnesení 
parlamentu ze dne 12. prosince 2012, aby 
byl převoz zvířat co nejkratší a zejména, 
aby se předcházelo dlouhým a velmi 
dlouhým cestám i cestám za hranice EU, 
díky uplatňování alternativních strategií, 
jako je zajištění hospodářsky rentabilních 
a rovnoměrně rozmístěných místních nebo 
mobilních jatek v blízkosti chovů 
hospodářských zvířat, propagace krátkých 
distribučních řetězců a přímého prodeje, 
nahrazení přepravy plemenných zvířat 
využitím spermatu nebo embryí a přeprava 
jatečných těl a masových výrobků, jakož 
i prostřednictvím regulačních 
a neregulačních iniciativ v členských 
státech s cílem usnadnit porážky přímo 
v hospodářských podnicích; vyzývá 
Komisi, aby podle potřeby jasně definovala 
konkrétní kratší dobu přepravy pro všechny 
jednotlivé druhy živých zvířat 
i neodstavených zvířat;

43. vyzývá, s ohledem na usnesení 
parlamentu ze dne 12. prosince 2012, aby 
byl převoz zvířat co nejkratší a zejména, 
aby se předcházelo dlouhým a velmi 
dlouhým cestám i cestám za hranice EU, 
díky uplatňování alternativních strategií, 
jako je zajištění hospodářsky rentabilních 
a rovnoměrně rozmístěných místních nebo 
mobilních jatek v blízkosti chovů 
hospodářských zvířat, propagace krátkých 
distribučních řetězců a přímého prodeje, 
případné nahrazení přepravy plemenných 
zvířat využitím spermatu nebo embryí 
a přeprava jatečných těl a masových 
výrobků, jakož i prostřednictvím 
regulačních a neregulačních iniciativ 
v členských státech s cílem usnadnit 
porážky přímo v hospodářských podnicích; 
vyzývá Komisi, aby podle potřeby jasně 
definovala konkrétní kratší dobu přepravy 
pro všechny jednotlivé druhy živých zvířat 
i neodstavených zvířat;

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/6

Pozměňovací návrh 6
Sofia Ribeiro
za skupinu PPE

Zpráva A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Ochrana zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni
(2018/2110(INI))

Návrh usnesení
Bod 49

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49. vyzývá Komisi, aby s ohledem na 
vliv přepravy živých zvířat na životní 
prostředí, dobré životní podmínky zvířat 
a zdraví vypracovala strategii pro přechod 
od přepravy živých zvířat k obchodování 
převážně s masem a jatečnými těly 
a zárodečnými produkty; domnívá se, že 
takováto strategie se musí zaměřit na 
hospodářské faktory, které ovlivňují 
rozhodnutí převážet živá zvířata; vyzývá 
Komisi, aby do této strategie zahrnula 
přepravu do třetích zemí;

49. vyzývá Komisi, aby s ohledem na 
vliv přepravy živých zvířat na životní 
prostředí, dobré životní podmínky zvířat 
a zdraví podněcovala k případnému 
přechodu od přepravy živých zvířat 
k obchodování převážně s masem 
a jatečnými těly a zárodečnými produkty; 
domnívá se, že takováto strategie se musí 
zaměřit na hospodářské faktory, které 
ovlivňují rozhodnutí převážet živá zvířata; 
vyzývá Komisi, aby do této strategie 
zahrnula přepravu do třetích zemí;

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/7

Pozměňovací návrh 7
Sofia Ribeiro
za skupinu PPE

Zpráva A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Ochrana zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni
(2018/2110(INI))

Návrh usnesení
Bod 78

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

78. je znepokojen přetrvávajícími 
problémy, které jsou v oblasti přepravy 
zvířat a životních podmínek zvířat hlášeny 
z určitých třetích zemí; konstatuje, 
že porážka zvířat v některých třetích 
zemích, do nichž EU zasílá zvířata, 
způsobuje extrémní a dlouhodobé utrpení 
a pravidelně porušuje mezinárodní normy 
pro dobré životní podmínky zvířat při 
porážce, jak je stanoví Světová organizace 
pro zdraví zvířat; ačkoli uznává, 
že ve třetích zemích často existuje 
poptávka po živých zvířatech, avšak 
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prosazovaly posun od přepravy živých 
zvířat k přepravě masa nebo jatečních těl 
do třetích zemí, jakož i přepravu spermatu 
či embryí namísto plemenných zvířat;

78. je znepokojen přetrvávajícími 
problémy, které jsou v oblasti přepravy 
zvířat a životních podmínek zvířat hlášeny 
z určitých třetích zemí; konstatuje, 
že porážka zvířat v některých třetích 
zemích, do nichž EU zasílá zvířata, 
způsobuje extrémní a dlouhodobé utrpení 
a pravidelně porušuje mezinárodní normy 
pro dobré životní podmínky zvířat při 
porážce, jak je stanoví Světová organizace 
pro zdraví zvířat; ačkoli uznává, 
že ve třetích zemích často existuje 
poptávka po živých zvířatech, avšak 
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prosazovaly případný posun od přepravy 
živých zvířat k přepravě masa nebo 
jatečních těl do třetích zemí, jakož 
i přepravu spermatu či embryí namísto 
plemenných zvířat;

Or. en


