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6.2.2019 A8-0057/11

Módosítás 11
Harald Vilimsky
az ENF képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Az állatoknak az EU-n belüli és azon kívüli szállítás közbeni védelme
(2018/2110(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
44 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

44. megjegyzi, hogy a különféle 
előírások, valamint a változó piaci 
feltételek és politikai döntések a kis 
vágóhidakat gazdaságilag életképtelenné 
tették, ami összesített számuk csökkenését 
eredményezte; sürgeti a Bizottságot és a 
tagállami helyi hatóságokat, hogy szükség 
esetén támogassák és mozdítsák elő a 
mezőgazdasági üzemekben működő 
vágóhidak építését, gazdaságilag életképes 
helyi vagy mobil vágóhidak és 
húsfeldolgozó létesítmények kialakítását a 
tagállamokon belül annak érdekében, hogy 
az állatokat a tartási helyükhöz lehető 
legközelebb vágják le, ami a vidéki 
munkahelyek fenntartásának érdekét is 
szolgálja; felhívja a Tanácsot és a 
Bizottságot, hogy dolgozzanak ki stratégiát 
az állattenyésztés regionálisabb jellegű 
modellje felé történő elmozdulásra, 
amelynek keretében – figyelembe véve a 
földrajzi különbségeket, amikor csak 
kivitelezhető – az állatok ugyanabban a 
régióban születnek, mint ahol a hizlalásuk 
és levágásuk történik, ahelyett, hogy 
rendkívül nagy távolságokra szállítanák 
őket;

44. megjegyzi, hogy a különféle 
előírások, valamint a változó piaci 
feltételek és politikai döntések a kis 
vágóhidakat gazdaságilag életképtelenné 
tették, ami összesített számuk csökkenését 
eredményezte; kéri a tagállami helyi 
hatóságokat, hogy szükség esetén 
támogassák és mozdítsák elő a 
mezőgazdasági üzemekben működő 
vágóhidak építését, gazdaságilag életképes 
helyi vagy mobil vágóhidak és 
húsfeldolgozó létesítmények kialakítását a 
tagállamokon belül annak érdekében, hogy 
az állatokat a tartási helyükhöz legközelebb 
lévő vágóhidakon vágják le, ami a vidéki 
munkahelyek fenntartásának érdekét is 
szolgálja; ezzel kapcsolatban 
hangsúlyozza, hogy az állatok jóléte 
érdekében a szállítási idő nem haladhatja 
meg a 8 órát; felhívja tagállamokat, hogy 
dolgozzanak ki stratégiát az állattenyésztés 
regionálisabb jellegű modellje felé történő 
elmozdulásra, amelynek keretében – 
figyelembe véve a földrajzi különbségeket, 
amikor csak kivitelezhető – az állatok 
ugyanabban a régióban születnek, mint 
ahol a hizlalásuk és levágásuk történik, 
ahelyett, hogy rendkívül nagy távolságokra 
szállítanák őket;
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Módosítás 12
Harald Vilimsky
az ENF képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Az állatoknak az EU-n belüli és azon kívüli szállítás közbeni védelme
(2018/2110(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
78 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

78. aggodalmát fejezi ki, amiért 
folyton-folyvást arról szóló beszámolók 
hallhatók, hogy bizonyos harmadik 
országokban problémák tapasztalhatók az 
állatok szállításával és jólétével 
kapcsolatban; megjegyzi, hogy bizonyos 
harmadik országokban – ahová az EU 
állatokat küld – a vágás az állatok 
szélsőséges és elnyújtott szenvedésével jár, 
és rendszeresen megsérti az OIE 
(Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal) 
nemzetközi szabványait az állatok levágás 
során való jólétére vonatkozóan; miközben 
elismeri, hogy a harmadik országokban 
gyakran élő állatokra irányul a kereslet, 
felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy segítsék elő az élő állatok helyett a 
hús vagy hasított test harmadik országokba 
történő szállításának, valamint a sperma 
vagy embriók tenyészállatok helyett 
történő szállításának irányába történő 
elmozdulást;

78. aggodalmát fejezi ki, amiért 
folyton-folyvást arról szóló beszámolók 
hallhatók, hogy bizonyos harmadik 
országokban problémák tapasztalhatók az 
állatok szállításával és jólétével 
kapcsolatban; megjegyzi, hogy bizonyos 
harmadik országokban – ahová az EU 
állatokat küld – a vágás az állatok 
szélsőséges és elnyújtott szenvedésével jár, 
és rendszeresen megsérti az OIE 
(Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal) 
nemzetközi szabványait az állatok levágás 
során való jólétére vonatkozóan; miközben 
elismeri, hogy a harmadik országokban 
gyakran élő állatokra irányul a kereslet, 
felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy segítsék elő az élő állatok helyett a 
hús vagy hasított test harmadik országokba 
történő szállításának, valamint a sperma 
vagy embriók tenyészállatok helyett 
történő szállításának irányába történő 
elmozdulást; felhívja a tagállamokat, hogy 
vegyék fontolóra az élő állatok harmadik 
országokba való szállításának esetleges 
megszüntetését, és biztosítsák, hogy a 
szállításra az állatok számára méltó 
körülmények között kerüljön sor; kéri a 
tagállamok illetékes hatóságait, hogy 
gondoskodjanak arról, hogy az uniós 
kilépési helyeken – különösen Bulgária és 
Törökország között – jelen legyenek a 
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hatósági állatorvosok annak biztosítása 
érdekében, hogy betartsák az állatjóléti 
előírásokat, különösen az etetési, itatási és 
pihenőidőket;
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