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6.2.2019 A8-0057/8

Pozmeňujúci návrh 8
Marco Zullo, Eleonora Evi, Rosa D’Amato
v mene skupiny EFDD

Správa A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Ochrana zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej
(2018/2110(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 38

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

38. trvá na tom, že dĺžka trvania 
prepravy zvierat by mala byť čo najkratšia 
pri zohľadnení geografických rozdielov 
na úrovni členských štátov a v súlade 
s odôvodnením 5 nariadenia, v ktorom sa 
uvádza, že „z dôvodu ochrany zvierat by sa 
mala v maximálnej miere obmedziť 
preprava zvierat na dlhých cestách“ a 
odôvodnenia 18, v ktorom sa uvádza, že 
„je pravdepodobné, že dlhé cesty majú na 
zdravie zvierat škodlivejší vplyv ako krátke 
cesty“;

38. trvá na tom, že dĺžka trvania 
prepravy zvierat by mala byť čo najkratšia 
a v každom prípade nie dlhšia ako osem 
hodín v súlade s odôvodnením 5 
nariadenia, v ktorom sa uvádza, 
že „z dôvodu ochrany zvierat by sa mala 
v maximálnej miere obmedziť preprava 
zvierat na dlhých cestách“ a odôvodnenia 
18, v ktorom sa uvádza, že „je 
pravdepodobné, že dlhé cesty majú na 
zdravie zvierat škodlivejší vplyv ako krátke 
cesty“;
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6.2.2019 A8-0057/9

Pozmeňujúci návrh 9
Marco Zullo, Eleonora Evi, Rosa D’Amato
v mene skupiny EFDD

Správa A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Ochrana zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej
(2018/2110(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 43

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

43. vyzýva so zreteľom na uznesenie 
Parlamentu z 12. decembra 2012 na 
skrátenie času prepravy zvierat na 
minimum, a najmä na vyvarovanie sa 
dlhých a veľmi dlhých ciest a ciest mimo 
hraníc EÚ využitím alternatívnych 
stratégií, akými je napríklad zabezpečenie 
ekonomicky životaschopných a 
rovnomerne rozmiestnených miestnych 
alebo mobilných bitúnkov v blízkosti 
chovov, podpora krátkych distribučných 
reťazcov a priameho predaja, nahradenie 
prepravy plemenných zvierat využívaním 
spermy alebo embryí a preprava jatočných 
tiel a mäsových výrobkov, ako aj 
regulačnými a neregulačnými iniciatívami 
v členských štátoch s cieľom uľahčiť 
porážanie priamo v poľnohospodárskych 
podnikoch; vyzýva Komisiu, aby pre 
prepravu všetkých rôznych druhov živých 
zvierat vrátane neodstavených zvierat 
podľa potreby jasne vymedzila špecifické 
kratšie časy cesty;

43. vyzýva so zreteľom na uznesenie 
Parlamentu z 12. decembra 2012 na 
skrátenie času prepravy zvierat na 
minimum, pričom tento čas by v žiadnom 
prípade nemal presiahnuť osem hodín, a 
najmä na vyvarovanie sa dlhých a veľmi 
dlhých ciest a ciest mimo hraníc EÚ 
využitím alternatívnych stratégií, akými je 
napríklad zabezpečenie ekonomicky 
životaschopných a rovnomerne 
rozmiestnených miestnych alebo 
mobilných bitúnkov v blízkosti chovov, 
podpora krátkych distribučných reťazcov a 
priameho predaja, nahradenie prepravy 
plemenných zvierat využívaním spermy 
alebo embryí a preprava jatočných tiel 
a mäsových výrobkov, ako aj regulačnými 
a neregulačnými iniciatívami v členských 
štátoch s cieľom uľahčiť porážanie 
priamo v poľnohospodárskych podnikoch; 
vyzýva Komisiu, aby pre prepravu 
všetkých rôznych druhov živých zvierat 
vrátane neodstavených zvierat podľa 
potreby jasne vymedzila špecifické kratšie 
časy cesty;
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6.2.2019 A8-0057/10

Pozmeňujúci návrh 10
Marco Zullo, Eleonora Evi, Rosa D’Amato
v mene skupiny EFDD

Správa A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Ochrana zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej
(2018/2110(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 78 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

78a. dôrazne kritizuje štatistiky 
vypracované Komisiou o dodržiavaní 
nariadenia týkajúceho sa ciest 
uskutočňovaných na prepravu živých 
zvierat do krajín mimo EÚ a zdôrazňuje, 
že boli zostavené bez akýchkoľvek 
systematických kontrol vozidiel na 
prepravu zvierat;
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