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6.2.2019 A8-0057/8

Amendamentul 8
Marco Zullo, Eleonora Evi, Rosa D’Amato
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE
(2018/2110(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. insistă ca durata deplasării pentru 
toate animalele transportate să fie cât mai 
scurtă posibil, ținând seama de diferențele 
geografice între statele membre și în 
concordanță cu considerentul 5 din 
regulament, care prevede că „din 
considerente de bunăstare a animalelor, 
transportul animalelor în călătorii de lungă 
durată ... ar trebui limitat în cea mai mare 
măsură posibilă” și în conformitate cu 
considerentul 18, care prevede că 
„deplasările de lungă durată pot fi mai 
dăunătoare pentru bunăstarea animalelor 
decât cele de scurtă durată”;

38. insistă ca durata deplasării pentru 
toate animalele transportate să fie cât mai 
scurtă posibil și, în orice caz, să nu 
depășească opt ore, în conformitate cu 
considerentul 5 din regulament, care 
prevede că „din considerente de bunăstare 
a animalelor, transportul animalelor în 
călătorii de lungă durată ... ar trebui limitat 
în cea mai mare măsură posibilă” și în 
conformitate cu considerentul 18, care 
prevede că „deplasările de lungă durată pot 
fi mai dăunătoare pentru bunăstarea 
animalelor decât cele de scurtă durată”;
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6.2.2019 A8-0057/9

Amendamentul 9
Marco Zullo, Eleonora Evi, Rosa D’Amato
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE
(2018/2110(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 43

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43. solicită ca, ținând seama de 
Rezoluția Parlamentului European din 12 
decembrie 2012, timpul de deplasare a 
animalelor să fie cât mai scurt posibil și să 
se evite în special deplasările lungi și foarte 
lungi, precum și călătoriile în afara UE prin 
utilizarea unor strategii alternative, cum ar 
fi asigurarea unor unități locale sau mobile 
de sacrificare viabile din punct de vedere 
economic și echilibrat distribuite în 
apropierea fermelor de creștere a 
animalelor, promovarea circuitelor scurte 
de distribuție și a vânzărilor directe, 
înlocuirea transportului animalelor de 
reproducție cu transportul materialului 
seminal sau al embrionilor și transportul 
carcaselor și al produselor din carne, 
precum și prin intermediul unor inițiative 
de reglementare sau de altă natură în statele 
membre pentru a facilita sacrificarea la 
fermă; invită Comisia să definească în mod 
clar o durată mai mică a deplasării ca fiind 
adecvată în cazul transportului tuturor 
speciilor de animale și în cazul 
transportului animalelor neînțărcate;

43. solicită ca, ținând seama de 
Rezoluția Parlamentului European din 12 
decembrie 2012, timpul de deplasare a 
animalelor să fie cât mai scurt posibil și, în 
orice caz, să nu depășească opt ore, să se 
evite în special deplasările lungi și foarte 
lungi, precum și călătoriile în afara UE prin 
utilizarea unor strategii alternative, cum ar 
fi asigurarea unor unități locale sau mobile 
de sacrificare viabile din punct de vedere 
economic și echilibrat distribuite în 
apropierea fermelor de creștere a 
animalelor, promovarea circuitelor scurte 
de distribuție și a vânzărilor directe, 
înlocuirea transportului animalelor de 
reproducție cu transportul materialului 
seminal sau al embrionilor și transportul 
carcaselor și al produselor din carne, 
precum și prin intermediul unor inițiative 
de reglementare sau de altă natură în statele 
membre pentru a facilita sacrificarea la 
fermă; invită Comisia să definească în mod 
clar o durată mai mică a deplasării ca fiind 
adecvată în cazul transportului tuturor 
speciilor de animale și în cazul 
transportului animalelor neînțărcate;

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/10

Amendamentul 10
Marco Zullo, Eleonora Evi, Rosa D’Amato
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE
(2018/2110(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 78 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

78a. critică ferm statisticile întocmite de 
Comisie cu privire la respectarea 
regulamentului în ceea ce privește 
călătoriile realizate pentru transportul 
animalelor vii în țări din afara UE și 
subliniază că aceste statistici au fost 
întocmite fără a efectua controale 
sistematice asupra autovehiculelor 
destinate acestui tip de transport;

Or. en


