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44. zauważa, że różnorodność 
wymogów, a także zmienne warunki 
rynkowe i decyzje polityczne sprawiły, że 
małe rzeźnie stały się nierentowne, co 
poskutkowało ogólnym spadkiem ich 
liczby; wzywa Komisję i władze lokalne, 
aby w razie potrzeby wspierały i 
promowały rozwiązania przewidujące ubój 
w gospodarstwach, rentowne lokalne lub 
mobilne zakłady uboju oraz zakłady 
przetwórstwa mięsa w państwach 
członkowskich, tak aby ubój zwierząt 
odbywał się jak najbliżej miejsca ich 
chowu, co jest korzystne również z punktu 
widzenia utrzymania zatrudnienia na 
obszarach wiejskich; wzywa Radę i 
Komisję do opracowania strategii na rzecz 
przyjęcia bardziej regionalnego modelu 
produkcji zwierząt hodowlanych, 
zakładającego, że – gdy jest to wykonalne, 
z uwzględnieniem różnic geograficznych – 
zwierzęta rodzą się, są tuczone i 
poddawane ubojowi w tym samym 
regionie, a nie transportowane na bardzo 
duże odległości;

44. zauważa, że różnorodność 
wymogów, a także zmienne warunki 
rynkowe i decyzje polityczne sprawiły, że 
małe rzeźnie stały się nierentowne, co 
poskutkowało ogólnym spadkiem ich 
liczby; zwraca się do władz lokalnych w 
państwach członkowskich, aby w razie 
potrzeby wspierały i promowały 
rozwiązania przewidujące ubój w 
gospodarstwach, rentowne lokalne lub 
mobilne zakłady uboju oraz zakłady 
przetwórstwa mięsa w państwach 
członkowskich, tak aby ubój zwierząt 
odbywał się w rzeźni położonej najbliżej 
miejsca ich chowu, co jest korzystne 
również z punktu widzenia utrzymania 
zatrudnienia na obszarach wiejskich; 
podkreśla w związku z tym, że z punktu 
widzenia dobrostanu zwierząt całkowity 
czas transportu nie może przekraczać 8 
godzin; wzywa państwa członkowskie do 
opracowania strategii na rzecz przyjęcia 
bardziej regionalnego modelu produkcji 
zwierząt hodowlanych, zakładającego, że – 
gdy jest to wykonalne, z uwzględnieniem 
różnic geograficznych – zwierzęta rodzą 
się, są tuczone i poddawane ubojowi w tym 
samym regionie, a nie transportowane na 
bardzo duże odległości;
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78. wyraża zaniepokojenie ciągłymi 
doniesieniami o problemach związanych z 
transportem i dobrostanem zwierząt w 
niektórych państwach trzecich; zauważa, 
że ubój w niektórych państwach trzecich, 
do których UE wysyła zwierzęta, wiąże się 
ze straszliwym i długotrwałym cierpieniem 
oraz regularnym naruszaniem 
międzynarodowych norm dotyczących 
dobrostanu przy uboju określonych przez 
OIE; dostrzega wprawdzie, że w 
państwach trzecich często istnieje popyt na 
żywe zwierzęta, wzywa jednak Komisję i 
państwa członkowskie, aby wspierały 
przechodzenie na transport do państw 
trzecich mięsa lub tusz zamiast żywych 
zwierząt, a także transport nasienia lub 
zarodków zamiast zwierząt hodowlanych;

78. wyraża zaniepokojenie ciągłymi 
doniesieniami o problemach związanych z 
transportem i dobrostanem zwierząt w 
niektórych państwach trzecich; zauważa, 
że ubój w niektórych państwach trzecich, 
do których UE wysyła zwierzęta, wiąże się 
ze straszliwym i długotrwałym cierpieniem 
oraz regularnym naruszaniem 
międzynarodowych norm dotyczących 
dobrostanu przy uboju określonych przez 
OIE; dostrzega wprawdzie, że w 
państwach trzecich często istnieje popyt na 
żywe zwierzęta, wzywa jednak Komisję i 
państwa członkowskie, aby wspierały 
przechodzenie na transport do państw 
trzecich mięsa lub tusz zamiast żywych 
zwierząt, a także transport nasienia lub 
zarodków zamiast zwierząt hodowlanych; 
wzywa państwa członkowskie, aby 
rozważyły możliwość zakazania takiego 
transportu żywych zwierząt do państw 
trzecich oraz zapewniły godne warunki 
transportu zwierząt; zwraca się do 
właściwych organów państw 
członkowskich o zapewnienie, aby 
weterynarze urzędowi byli obecni w 
punktach wyjazdu z Unii, zwłaszcza 
między Bułgarią a Turcją, tak aby 
zagwarantować przestrzeganie norm 
dobrostanu zwierząt, a zwłaszcza 
zagwarantować czas na karmienie, 
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