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Pozměňovací návrh 11
Harald Vilimsky
za skupinu ENF

Zpráva A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Ochrana zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni
(2018/2110(INI))

Návrh usnesení
Bod 44

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44. konstatuje, že různorodé požadavky 
i měnící se tržní podmínky a politická 
rozhodnutí vedly k tomu, že se malá jatka 
stala ekonomicky nerentabilními, což vedlo 
k celkovému poklesu jejich počtu; 
naléhavě vyzývá Komisi a místní orgány v 
členských státech, aby v případě potřeby 
prosazovaly a propagovaly možnost 
porážek přímo v zemědělských podnicích, 
hospodářsky rentabilní místní nebo mobilní 
jatka nebo zařízení na zpracování masa v 
členských státech, aby mohla být zvířata 
porážena co nejblíže k místu chovu, což je 
též v zájmu zachování zaměstnanosti ve 
venkovských oblastech; vyzývá Radu a 
Komisi, aby vytvořily strategii, která 
umožní postupný přechod k 
regionálnějšímu modelu živočišné výroby, 
v jejímž rámci se budou zvířata rodit, 
vykrmovat a porážet v témže regionu, 
pokud to bude s ohledem na zeměpisné 
rozdíly možné, namísto toho, aby byla 
přepravována na velmi dlouhé vzdálenosti;

44. konstatuje, že různorodé požadavky 
i měnící se tržní podmínky a politická 
rozhodnutí vedly k tomu, že se malá jatka 
stala ekonomicky nerentabilními, což vedlo 
k celkovému poklesu jejich počtu; žádá 
místní orgány v členských státech, aby v 
případě potřeby prosazovaly a propagovaly 
možnost porážek přímo v zemědělských 
podnicích, hospodářsky rentabilní místní 
nebo mobilní jatka nebo zařízení na 
zpracování masa v členských státech, aby 
mohla být zvířata porážena na jatkách, 
která jsou ze zeměpisného hlediska 
nejblíže místu chovu, což je též v zájmu 
zachování zaměstnanosti ve venkovských 
oblastech; v této souvislosti zdůrazňuje, že 
v zájmu dobrých životních podmínek 
zvířat nesmí celková doba přepravy 
překročit 8 hodin; vyzývá členské státy, 
aby vytvořily strategii, která umožní 
postupný přechod k regionálnějšímu 
modelu živočišné výroby, v jejímž rámci se 
budou zvířata rodit, vykrmovat a porážet v 
témže regionu, pokud to bude s ohledem na 
zeměpisné rozdíly možné, namísto toho, 
aby byla přepravována na velmi dlouhé 
vzdálenosti;
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Pozměňovací návrh 12
Harald Vilimsky
za skupinu ENF

Zpráva A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Ochrana zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni
(2018/2110(INI))

Návrh usnesení
Bod 78

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

78. je znepokojen přetrvávajícími 
problémy, které jsou v oblasti přepravy 
zvířat a životních podmínek zvířat hlášeny 
z určitých třetích zemí; konstatuje, 
že porážka zvířat v některých třetích 
zemích, do nichž EU zasílá zvířata, 
způsobuje extrémní a dlouhodobé utrpení 
a pravidelně porušuje mezinárodní normy 
pro dobré životní podmínky zvířat při 
porážce, jak je stanoví Světová organizace 
pro zdraví zvířat; ačkoli uznává, 
že ve třetích zemích často existuje 
poptávka po živých zvířatech, avšak 
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prosazovaly posun od přepravy živých 
zvířat k přepravě masa nebo jatečních těl 
do třetích zemí, jakož i přepravu spermatu 
či embryí namísto plemenných zvířat;

78. je znepokojen přetrvávajícími 
problémy, které jsou v oblasti přepravy 
zvířat a životních podmínek zvířat hlášeny 
z určitých třetích zemí; konstatuje, 
že porážka zvířat v některých třetích 
zemích, do nichž EU zasílá zvířata, 
způsobuje extrémní a dlouhodobé utrpení 
a pravidelně porušuje mezinárodní normy 
pro dobré životní podmínky zvířat při 
porážce, jak je stanoví Světová organizace 
pro zdraví zvířat; ačkoli uznává, 
že ve třetích zemích často existuje 
poptávka po živých zvířatech, vyzývá 
Komisi a členské státy, aby prosazovaly 
posun od přepravy živých zvířat k přepravě 
masa nebo jatečních těl do třetích zemí, 
jakož i přepravu spermatu či embryí 
namísto plemenných zvířat; vyzývá členské 
státy, aby zvážily možné zrušení přepravy 
živých zvířat do třetích zemí a aby zajistily, 
že při přepravě bude se zvířaty zacházeno 
důstojným způsobem; žádá příslušné 
orgány členských států, aby zajistily, aby 
byli na výstupních místech z Unie 
přítomni úřední veterinární lékaři, 
zejména pak na hranicích mezi 
Bulharskem a Tureckem, s cílem zajistit 
dodržování norem v oblasti dobrých 
životních podmínek zvířat, zejména pak 
zaručit zvířatům krmivo, vodu a 
odpočinek; 
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