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6.2.2019 A8-0057/8

Pozměňovací návrh 8
Marco Zullo, Eleonora Evi, Rosa D’Amato
za skupinu EFDD

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

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. zdůrazňuje, že doba přepravy musí 
být u všech přepravovaných zvířat co 
nejkratší, a to s ohledem na geografické 
rozdíly na úrovni členských států a v 
souladu s bodem odůvodnění 5 nařízení, 
který stanoví, že „z důvodu dobrých 
životních podmínek zvířat by se měly 
pokud možno omezit dlouhotrvající cesty 
zvířat“ a s bodem odůvodnění 18, který 
stanoví, že „dlouhotrvající cesty mají na 
životní podmínky zvířat pravděpodobně 
nepříznivější účinky než cesty na krátkou 
vzdálenost“;

38. zdůrazňuje, že doba přepravy musí 
být u všech přepravovaných zvířat co 
nejkratší a nesmí za žádných okolností 
trvat déle než osm hodin, a to v souladu s 
bodem odůvodnění 5 nařízení, který 
stanoví, že „z důvodu dobrých životních 
podmínek zvířat by se měly pokud možno 
omezit dlouhotrvající cesty zvířat“ a s 
bodem odůvodnění 18, který stanoví, že 
„dlouhotrvající cesty mají na životní 
podmínky zvířat pravděpodobně 
nepříznivější účinky než cesty na krátkou 
vzdálenost“;
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6.2.2019 A8-0057/9

Pozměňovací návrh 9
Marco Zullo, Eleonora Evi, Rosa D’Amato
za skupinu EFDD

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 regulační 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, za žádných 
okolností netrval déle než osm hodin a aby 
se zejména 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;
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6.2.2019 A8-0057/10

Pozměňovací návrh 10
Marco Zullo, Eleonora Evi, Rosa D’Amato
za skupinu EFDD

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

Návrh usnesení
Bod 78 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

78a. vyjadřuje silně kritický postoj vůči 
statistice, kterou vypracovala Komise a 
která se týká dodržování nařízení ve 
vztahu k přepravě živých zvířat do zemí 
mimo EU, a upozorňuje na to, že uvedená 
statistika byla sestavena, aniž by byly 
provedeny systematické kontroly vozidel 
určených k přepravě zvířat;

Or. en


