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Poprawka 8
Marco Zullo, Eleonora Evi, Rosa D’Amato
w imieniu grupy EFDD

Sprawozdanie A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Ochrona zwierząt podczas transportu w UE i poza nią
(2018/2110(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. nalega, aby czas przewozu 
wszystkich transportowanych był tylko tak 
długi, jak to konieczne, z uwzględnieniem 
różnic geograficznych między państwami 
członkowskimi oraz zgodnie z motywem 5 
rozporządzenia, który stanowi, że „ze 
względu na dobrostan zwierząt, 
długotrwały transport zwierząt […] 
powinien być w jak największym stopniu 
ograniczony”, oraz z motywem 18, który 
stanowi, że „[d]ługie podróże mają 
bardziej szkodliwy wpływ na dobrostan 
zwierząt niż krótkie podróże”;

38. nalega, aby czas przewozu 
wszystkich transportowanych zwierząt był 
jak najkrótszy, a w każdym razie nie 
przekraczał ośmiu godzin, z 
uwzględnieniem różnic geograficznych 
między państwami członkowskimi oraz 
zgodnie z motywem 5 rozporządzenia, 
który stanowi, że „ze względu na dobrostan 
zwierząt, długotrwały transport zwierząt 
[…] powinien być w jak największym 
stopniu ograniczony”, oraz z motywem 18, 
który stanowi, że „[d]ługie podróże mają 
bardziej szkodliwy wpływ na dobrostan 
zwierząt niż krótkie podróże”;
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Poprawka 9
Marco Zullo, Eleonora Evi, Rosa D’Amato
w imieniu grupy EFDD

Sprawozdanie A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Ochrona zwierząt podczas transportu w UE i poza nią
(2018/2110(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 43

Projekt rezolucji Poprawka

43. uwzględniając rezolucję 
Parlamentu z dnia 12 grudnia 2012 r., 
wzywa, aby skrócić czas przewozu 
zwierząt do minimum, a w szczególności 
unikać długotrwałego i bardzo 
długotrwałego przewozu, a także przewozu 
poza granice UE za pomocą strategii 
zastępczych, np. zapewniając rentowne i 
uczciwie rozmieszczone lokalne lub 
mobilne zakłady uboju w pobliżu 
gospodarstw hodowlanych, promując 
krótkie łańcuchy dystrybucji i sprzedaż 
bezpośrednią, zastępując transport zwierząt 
hodowlanych transportem nasienia lub 
embrionów oraz transportując tusze i 
produkty mięsne, a także za 
pośrednictwem inicjatyw regulacyjnych i 
pozaregulacyjnych w państwach 
członkowskich w celu ułatwienia uboju w 
gospodarstwach; wzywa Komisję do 
precyzyjnego określenia konkretnych 
krótszych czasów przewozu, w stosownych 
przypadkach, w odniesieniu do transportu 
wszystkich gatunków żywych zwierząt, a 
także transportu zwierząt nieodsadzonych;

43. uwzględniając rezolucję 
Parlamentu z dnia 12 grudnia 2012 r., 
wzywa, aby skrócić czas przewozu 
zwierząt do minimum, a w każdym razie 
do czasu nieprzekraczającego ośmiu 
godzin, a w szczególności unikać 
długotrwałego i bardzo długotrwałego 
przewozu, a także przewozu poza granice 
UE za pomocą strategii zastępczych, np. 
zapewniając rentowne i uczciwie 
rozmieszczone lokalne lub mobilne 
zakłady uboju w pobliżu gospodarstw 
hodowlanych, promując krótkie łańcuchy 
dystrybucji i sprzedaż bezpośrednią, 
zastępując transport zwierząt hodowlanych 
transportem nasienia lub embrionów oraz 
transportując tusze i produkty mięsne, a 
także za pośrednictwem inicjatyw 
regulacyjnych i pozaregulacyjnych w 
państwach członkowskich w celu 
ułatwienia uboju w gospodarstwach; 
wzywa Komisję do precyzyjnego 
określenia konkretnych krótszych czasów 
przewozu, w stosownych przypadkach, w 
odniesieniu do transportu wszystkich 
gatunków żywych zwierząt, a także 
transportu zwierząt nieodsadzonych;
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Marco Zullo, Eleonora Evi, Rosa D’Amato
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Ochrona zwierząt podczas transportu w UE i poza nią
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Projekt rezolucji
Ustęp 78 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

78a. stanowczo krytykuje opracowane 
przez Komisję statystyki dotyczące 
przestrzegania rozporządzenia w 
odniesieniu do przewozu żywych zwierząt 
do państw nienależących do UE i 
podkreśla, że opracowano je bez 
systematycznych kontroli pojazdów 
przeznaczonych do transportu zwierząt;
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