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6.2.2019 A8-0057/8

Módosítás 8
Marco Zullo, Eleonora Evi, Rosa D’Amato
az EFDD képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Az állatoknak az EU-n belüli és azon kívüli szállítás közbeni védelme
(2018/2110(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
38 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

38. kitart amellett, hogy a szállítás 
időnek valamennyi szállított állat esetében 
a lehető legrövidebbnek kell lennie, 
figyelembe véve a földrajzi eltéréseket 
tagállami szinten, valamint a rendelet (5) 
preambulumbekezdésében foglaltaknak 
megfelelően, amely kimondja, hogy „az 
állatok jóléte érdekében az állatok nagy 
távolságokon való szállítását [...] a lehető 
legrövidebbre kell korlátozni”, valamint a 
(18) preambulumbekezdésével 
összhangban, amely kimondja, hogy „a 
nagy távolságokon való szállítás a rövid 
távolságokon való szállításnál károsabb 
hatással lehet az állatok jólétére”;

38. kitart amellett, hogy a szállítás 
időnek valamennyi szállított állat esetében 
a lehető legrövidebbnek kell lennie, és 
semmiképpen nem haladhatja meg a 
nyolc órát a rendelet (5) 
preambulumbekezdésében foglaltaknak 
megfelelően, amely kimondja, hogy „az 
állatok jóléte érdekében az állatok nagy 
távolságokon való szállítását [...] a lehető 
legrövidebbre kell korlátozni”, valamint a 
(18) preambulumbekezdésével 
összhangban, amely kimondja, hogy „a 
nagy távolságokon való szállítás a rövid 
távolságokon való szállításnál károsabb 
hatással lehet az állatok jólétére”;
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Módosítás 9
Marco Zullo, Eleonora Evi, Rosa D’Amato
az EFDD képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Az állatoknak az EU-n belüli és azon kívüli szállítás közbeni védelme
(2018/2110(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
43 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

43. figyelembe véve a 2012. december 
12-i parlamenti állásfoglalást, kéri az 
állatok szállítási idejének a lehető 
legrövidebbre csökkentését, valamint 
különösen a hosszú és a nagyon hosszú 
szállítási idők és az uniós határokon túlra 
történő szállítás elkerülését alternatív 
stratégiák alkalmazásával, például 
gazdaságilag életképes és méltányosan 
elosztott helyi vagy mobil vágóhidak 
haszonállat-gazdaságok közelében történő 
kialakítása, rövid forgalmazási láncok és a 
közvetlen értékesítés előmozdítása, 
tenyészállatok szállítása helyett sperma 
vagy embrió felhasználása, illetve hasított 
testek és húskészítmények szállítása, 
továbbá a tagállamokban az állatok saját 
mezőgazdasági üzemben történő levágását 
megkönnyítő jogalkotási és nem 
jogalkotási kezdeményezések alkalmazása 
révén; felszólítja a Bizottságot, hogy 
egyértelműen határozza meg valamennyi 
élő állatfaj szállítására, valamint a még el 
nem választott állatok szállítására 
vonatkozó, adott esetben alacsonyabb 
utazási időt;

43. figyelembe véve a 2012. december 
12-i parlamenti állásfoglalást, kéri az 
állatok szállítási idejének a lehető 
legrövidebbre csökkentését, és azt, hogy a 
szállítási idő semmiképpen ne haladja 
meg a nyolc órát, valamint különösen a 
hosszú és a nagyon hosszú szállítási idők 
és az uniós határokon túlra történő szállítás 
elkerülését alternatív stratégiák 
alkalmazásával, például gazdaságilag 
életképes és méltányosan elosztott helyi 
vagy mobil vágóhidak haszonállat-
gazdaságok közelében történő kialakítása, 
rövid forgalmazási láncok és a közvetlen 
értékesítés előmozdítása, tenyészállatok 
szállítása helyett sperma vagy embrió 
felhasználása, illetve hasított testek és 
húskészítmények szállítása, továbbá a 
tagállamokban az állatok saját 
mezőgazdasági üzemben történő levágását 
megkönnyítő jogalkotási és nem 
jogalkotási kezdeményezések alkalmazása 
révén; felszólítja a Bizottságot, hogy 
egyértelműen határozza meg valamennyi 
élő állatfaj szállítására, valamint a még el 
nem választott állatok szállítására 
vonatkozó, adott esetben alacsonyabb 
utazási időt;
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Módosítás 10
Marco Zullo, Eleonora Evi, Rosa D’Amato
az EFDD képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Az állatoknak az EU-n belüli és azon kívüli szállítás közbeni védelme
(2018/2110(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
78 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

78a. határozottan kifogásolja a rendelet 
élő állatok harmadik országokba való 
szállítása tekintetében történő betartásával 
kapcsolatban a Bizottság által 
rendelkezésre bocsátott statisztikákat, és 
hangsúlyozza, hogy ezek összeállítására az 
állatszállító járművek szisztematikus 
ellenőrzése nélkül került sor;
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