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6.2.2019 A8-0057/11

Amendamentul 11
Harald Vilimsky
în numele Grupului ENF

Raport A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE
(2018/2110(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 44

Propunerea de rezoluție Amendamentul

44. constată că diverse cerințe, precum 
și condițiile schimbătoare de pe piață și 
deciziile politice au făcut ca abatoarele 
mici să devină neviabile din punct de 
vedere economic, ceea ce a dus la o 
scădere generală a numărului lor; 
îndeamnă Comisia și autoritățile locale 
din statele membre să sprijine și să 
promoveze, acolo unde este necesar, 
posibilitatea asigurării de unități de 
sacrificare la fermă, de sacrificare locală 
sau mobilă viabile economic și de unități 
de prelucrare a cărnii în statele membre, 
astfel încât animalele să fie sacrificate cât 
mai aproape posibil de locul lor de 
creștere, ceea ce este și în interesul 
păstrării locurilor de muncă în zonele 
rurale; invită Consiliul și Comisia să 
elaboreze o strategie pentru a trece la un 
model de producție animală mai regional în 
care, ori de câte ori este posibil, ținând cont 
de diferențele geografice, animalele să se 
nască, să fie îngrășate și sacrificate în 
aceeași regiune, în loc să fie transportate pe 
distanțe extrem de lungi;

44. constată că diverse cerințe, precum 
și condițiile schimbătoare de pe piață și 
deciziile politice au făcut ca abatoarele 
mici să devină neviabile din punct de 
vedere economic, ceea ce a dus la o 
scădere generală a numărului lor; solicită 
autorităților locale din statele membre să 
sprijine și să promoveze, acolo unde este 
necesar, posibilitatea asigurării de unități 
de sacrificare la fermă, de sacrificare locală 
sau mobilă viabile economic și de unități 
de prelucrare a cărnii în statele membre, 
astfel încât animalele să fie sacrificate la 
abatorul cel mai apropiat geografic de 
locul lor de creștere, ceea ce este și în 
interesul păstrării locurilor de muncă în 
zonele rurale; subliniază, în acest sens, că, 
pentru bunăstarea animalelor, durata 
transportului nu trebuie să depășească opt 
ore în total; invită statele membre să 
elaboreze o strategie pentru a trece la un 
model de producție animală mai regional în 
care, ori de câte ori este posibil, ținând cont 
de diferențele geografice, animalele să se 
nască, să fie îngrășate și sacrificate în 
aceeași regiune, în loc să fie transportate pe 
distanțe extrem de lungi;
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Amendamentul 12
Harald Vilimsky
în numele Grupului ENF

Raport A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE
(2018/2110(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 78

Propunerea de rezoluție Amendamentul

78. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
consemnarea constantă a unor probleme 
legate de transportul și bunăstarea 
animalelor în anumite țări terțe; observă că 
sacrificarea în anumite țări terțe către care 
sunt trimise animale din UE le provoacă 
acestora suferințe extreme și îndelungate și 
încalcă sistematic standardele 
internaționale ale OIE privind bunăstarea 
în momentul sacrificării; deși este conștient 
de faptul că cererea din țările terțe este 
deseori pentru animale vii, invită Comisia 
și statele membre să promoveze înlocuirea 
transportului de animale vii către țările 
terțe cu transportul de carne sau de carcase, 
precum și transportul de material seminal 
sau de embrioni în locul animalelor de 
reproducere;

78. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
consemnarea constantă a unor probleme 
legate de transportul și bunăstarea 
animalelor în anumite țări terțe; observă că 
sacrificarea în anumite țări terțe către care 
sunt trimise animale din UE le provoacă 
acestora suferințe extreme și îndelungate și 
încalcă sistematic standardele 
internaționale ale OIE privind bunăstarea 
în momentul sacrificării; deși este conștient 
de faptul că cererea din țările terțe este 
deseori pentru animale vii, invită Comisia 
și statele membre să promoveze înlocuirea 
transportului de animale vii către țările 
terțe cu transportul de carne sau de carcase, 
precum și transportul de material seminal 
sau de embrioni în locul animalelor de 
reproducere; invită statele membre să ia în 
considerare posibilitatea de a interzice 
transportul de animale vii către țările terțe 
și să se asigure că transportul animalelor 
are loc în condiții demne; solicită 
autorităților competente din statele 
membre să se asigure că la punctele de 
ieșire ale Uniunii sunt prezenți medici 
veterinari oficiali, în special între 
Bulgaria și Turcia, pentru a garanta 
respectarea standardelor în materie de 
bunăstare a animalelor, în special, în ceea 
ce privește perioadele de hrănire, de 
adăpare și de odihnă;
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