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Prijedlog rezolucije
Stavak 44.

Prijedlog rezolucije Izmjena

44. napominje da su zbog različitih 
zahtjeva te uvjeta na tržištu koji se 
mijenjaju i političkih odluka male klaonice 
postale gospodarski neodržive što je dovelo 
do općeg smanjenja njihova broja; apelira 
na Komisiju i lokalna tijela u državama 
članicama da podupiru i po potrebi 
promiču klanje na poljoprivrednim 
gospodarstvima, gospodarsko održive 
lokalne ili pokretne klaonice te objekte za 
preradu mesa u državama članicama kako 
bi se životinje klale što bliže mjestu uzgoja, 
što je i u interesu očuvanja radnih mjesta u 
ruralnim područjima; poziva Vijeće i 
Komisiju da izrade strategiju za 
približavanje modelu stočarske proizvodnje 
s većom regionalnom usmjerenošću prema 
kojem bi se životinje rađale, tovile i klale u 
istoj regiji, kad god je to moguće, 
uzimajući u obzir geografske razlike, 
umjesto da se prevoze na izrazito velikim 
udaljenostima;

44. napominje da su zbog različitih 
zahtjeva te uvjeta na tržištu koji se 
mijenjaju i političkih odluka male klaonice 
postale gospodarski neodržive što je dovelo 
do općeg smanjenja njihova broja; traži od 
lokalnih tijela u državama članicama da 
podupiru i po potrebi promiču klanje na 
poljoprivrednim gospodarstvima, 
gospodarsko održive lokalne ili pokretne 
klaonice te objekte za preradu mesa u 
državama članicama kako bi se životinje 
klale u klaonicama koje su geografski 
najbliže mjestu uzgoja, što je i u interesu 
očuvanja radnih mjesta u ruralnim 
područjima; s tim u vezi ističe da radi 
dobrobiti životinja prijevoz ne smije 
ukupno trajati više od osam sati; poziva 
države članice da izrade strategiju za 
približavanje modelu stočarske proizvodnje 
s većom regionalnom usmjerenošću prema 
kojem bi se životinje rađale, tovile i klale u 
istoj regiji, kad god je to moguće, 
uzimajući u obzir geografske razlike, 
umjesto da se prevoze na izrazito velikim 
udaljenostima;
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Prijedlog rezolucije
Stavak 78.

Prijedlog rezolucije Izmjena

78. zabrinut je zbog stalnih izvješća o 
problemima povezanima s prijevozom i 
dobrobiti životinja u određenim trećim 
zemljama; napominje da klanje u 
određenim trećim zemljama u koje EU 
šalje životinje podrazumijeva ekstremnu i 
produljenu patnju i da se njime redovito 
krše međunarodni standardi o dobrobiti pri 
klanju koje je utvrdilo OIE; primajući na 
znanje potražnju za živim životinjama u 
trećim zemljama poziva Komisiju i države 
članice da promiču zaokret s prijevoza 
živih životinja na prijevoz mesa ili trupova 
životinja u treće zemlje te prijevoz sjemena 
ili zametaka umjesto rasplodnih životinja;

78. zabrinut je zbog stalnih izvješća o 
problemima povezanima s prijevozom i 
dobrobiti životinja u određenim trećim 
zemljama; napominje da klanje u 
određenim trećim zemljama u koje EU 
šalje životinje podrazumijeva ekstremnu i 
produljenu patnju i da se njime redovito 
krše međunarodni standardi o dobrobiti pri 
klanju koje je utvrdilo OIE; primajući na 
znanje potražnju za živim životinjama u 
trećim zemljama poziva Komisiju i države 
članice da promiču zaokret s prijevoza 
živih životinja na prijevoz mesa ili trupova 
životinja u treće zemlje te prijevoz sjemena 
ili zametaka umjesto rasplodnih životinja; 
poziva države članice da razmotre 
mogućnost ukidanja prijevoza živih 
životinja u treće zemlje i da osiguraju da 
se životinje prevoze u dostojanstvenim 
uvjetima; traži od nadležnih tijela država 
članica da osiguraju nazočnost službenih 
veterinara na točkama izlaska iz Unije, 
posebno između Bugarske i Turske, kako 
bi se zajamčilo da se poštuju standardi 
dobrobiti životinja, a osobito kako bi se 
zajamčili hrana, voda i razdoblja odmora;
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