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Τροπολογία 8
Marco Zullo, Eleonora Evi, Rosa D’Amato
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Έκθεση A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της ΕΕ
(2018/2110(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. επιμένει ότι ο χρόνος ταξιδίου για 
όλα τα ζώα που μεταφέρονται πρέπει να 
είναι μόνο ο απαραίτητος, λαμβάνοντας 
υπόψη τις γεωγραφικές διαφορές σε 
επίπεδο κρατών μελών και σύμφωνα με 
την αιτιολογική σκέψη 5 του κανονισμού, 
η οποία ορίζει ότι «για λόγους που 
συνδέονται με την καλή διαβίωση των 
ζώων, η μεταφορά των ζώων κατά τα 
ταξίδια μεγάλης διάρκειας [...] θα πρέπει 
να περιορίζεται κατά το δυνατόν» και την 
αιτιολογική σκέψη 18 η οποία αναφέρει ότι 
«τα ταξίδια μεγάλης διάρκειας είναι πιθανό 
να έχουν περισσότερο επιζήμια 
αποτελέσματα για την καλή διαβίωση των 
ζώων από ό,τι τα σύντομα»·

38. επιμένει ότι ο χρόνος ταξιδίου για 
όλα τα ζώα που μεταφέρονται πρέπει να 
είναι όσο το δυνατόν συντομότερος, και 
σε κάθε περίπτωση να μην υπερβαίνει τις 
οκτώ ώρες, σύμφωνα με την αιτιολογική 
σκέψη 5 του κανονισμού, η οποία ορίζει 
ότι «για λόγους που συνδέονται με την 
καλή διαβίωση των ζώων, η μεταφορά των 
ζώων κατά τα ταξίδια μεγάλης διάρκειας 
[...] θα πρέπει να περιορίζεται κατά το 
δυνατόν» και την αιτιολογική σκέψη 18 η 
οποία αναφέρει ότι «τα ταξίδια μεγάλης 
διάρκειας είναι πιθανό να έχουν 
περισσότερο επιζήμια αποτελέσματα για 
την καλή διαβίωση των ζώων από ό,τι τα 
σύντομα»·
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Έκθεση A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. ζητεί, λαμβανομένου υπόψη του 
ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 12ης 
Δεκεμβρίου 2012, τη μείωση του χρόνου 
ταξιδίου για τα ζώα, ιδιαίτερα για μεγάλα 
και πολύ μεγάλα δρομολόγια και για 
ταξίδια εκτός των συνόρων της ΕΕ, μέσω 
της χρήσης εναλλακτικών στρατηγικών, 
όπως η εξασφάλιση οικονομικά βιώσιμων 
και σωστά κατανεμημένων τοπικών ή 
κινητών εγκαταστάσεων σφαγείων κοντά 
στους τόπους εκτροφής, η προώθηση 
σύντομων δικτύων διανομής και η άμεση 
πώληση, η αντικατάσταση της μεταφοράς 
ζώων αναπαραγωγής με τη χρήση 
σπέρματος ή εμβρύων και τη μεταφορά 
σφαγίων και προϊόντων κρέατος, καθώς 
και μέσω νομοθετικών πρωτοβουλιών στα 
κράτη μέλη για τη διευκόλυνση της 
επιτόπου σφαγής στο αγρόκτημα· καλεί 
την Επιτροπή να ορίσει σαφώς 
συγκεκριμένους χαμηλότερους χρόνους 
διαδρομής, ανάλογα με την περίπτωση, για 
τη μεταφορά όλων των διαφόρων ειδών 
ζώντων ζώων, καθώς και για τη μεταφορά 
μη απογαλακτισμένων ζώων·

43. ζητεί, λαμβανομένου υπόψη του 
ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 12ης 
Δεκεμβρίου 2012, τη μείωση του χρόνου 
ταξιδίου για τα ζώα, και σε κάθε 
περίπτωση τη μη υπέρβαση των οκτώ 
ωρών, ιδιαίτερα για μεγάλα και πολύ 
μεγάλα δρομολόγια και για ταξίδια εκτός 
των συνόρων της ΕΕ, μέσω της χρήσης 
εναλλακτικών στρατηγικών, όπως η 
εξασφάλιση οικονομικά βιώσιμων και 
σωστά κατανεμημένων τοπικών ή κινητών 
εγκαταστάσεων σφαγείων κοντά στους 
τόπους εκτροφής, η προώθηση σύντομων 
δικτύων διανομής και η άμεση πώληση, η 
αντικατάσταση της μεταφοράς ζώων 
αναπαραγωγής με τη χρήση σπέρματος ή 
εμβρύων και τη μεταφορά σφαγίων και 
προϊόντων κρέατος, καθώς και μέσω 
νομοθετικών πρωτοβουλιών στα κράτη 
μέλη για τη διευκόλυνση της επιτόπου 
σφαγής στο αγρόκτημα· καλεί την 
Επιτροπή να ορίσει σαφώς συγκεκριμένους 
χαμηλότερους χρόνους διαδρομής, 
ανάλογα με την περίπτωση, για τη 
μεταφορά όλων των διαφόρων ειδών 
ζώντων ζώων, καθώς και για τη μεταφορά 
μη απογαλακτισμένων ζώων·
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 78 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

78α. επικρίνει έντονα τις στατιστικές 
που καταρτίζει η Επιτροπή όσον αφορά 
τη συμμόρφωση με τον κανονισμό 
σχετικά με τα δρομολόγια που 
πραγματοποιούνται για τη μεταφορά 
ζώντων ζώων σε χώρες που δεν ανήκουν 
στην ΕΕ και υπογραμμίζει ότι οι 
στατιστικές αυτές έχουν καταρτιστεί 
ελλείψει συστηματικών ελέγχων στα 
οχήματα μεταφοράς ζώων·
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