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6.2.2019 A8-0057/11

Pozmeňujúci návrh 11
Harald Vilimsky
v mene skupiny ENF

Správa A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Ochrana zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej
(2018/2110(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 44

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

44. konštatuje, že vzhľadom na 
rôznorodosť požiadaviek, ako aj meniace 
sa trhové podmienky a politické 
rozhodnutia sa malé bitúnky sa stali 
ekonomicky nerentabilné, čo viedlo k 
celkovému poklesu ich počtu; naliehavo 
vyzýva Komisiu a miestne orgány v 
členských štátoch, aby v prípade potreby 
podporovali a presadzovali porážky priamo 
v poľnohospodárskych podnikoch a 
ekonomicky životaschopné miestne alebo 
mobilné bitúnky a zariadenia na 
spracovanie mäsa v členských štátoch, aby 
mohli byť zvieratá porážané čo najbližšie k 
miestu chovu, čo je tiež v záujme udržania 
zamestnanosti vo vidieckych oblastiach; 
vyzýva Radu a Komisiu, aby vypracovali 
stratégiu, ktorá umožní postupný prechod 
na regionálnejší model živočíšnej výroby, 
v rámci ktorého sa budú zvieratá podľa 
možnosti a s ohľadom na geografické 
rozdiely rodiť, vykrmovať a porážať v tom 
istom regióne, namiesto toho, aby sa 
prepravovali na extrémne dlhé 
vzdialenosti;

44. konštatuje, že vzhľadom na 
rôznorodosť požiadaviek, ako aj meniace 
sa trhové podmienky a politické 
rozhodnutia sa malé bitúnky sa stali 
ekonomicky nerentabilné, čo viedlo k 
celkovému poklesu ich počtu; žiada 
miestne orgány v členských štátoch, aby v 
prípade potreby podporovali a presadzovali 
porážky priamo v poľnohospodárskych 
podnikoch a ekonomicky životaschopné 
miestne alebo mobilné bitúnky a zariadenia 
na spracovanie mäsa v členských štátoch, 
aby mohli byť zvieratá porážané na 
bitúnku, ktorý je geograficky najbližšie k 
miestu chovu, čo je tiež v záujme udržania 
zamestnanosti vo vidieckych oblastiach; v 
tejto súvislosti zdôrazňuje, že v záujme 
dobrých životných podmienok zvierat 
nesmie celkový čas prepravy presiahnuť 8 
hodín; vyzýva členské štáty, aby 
vypracovali stratégiu, ktorá umožní 
postupný prechod na regionálnejší model 
živočíšnej výroby, v rámci ktorého sa budú 
zvieratá podľa možnosti a s ohľadom na 
geografické rozdiely rodiť, vykrmovať a 
porážať v tom istom regióne, namiesto 
toho, aby sa prepravovali na extrémne dlhé 
vzdialenosti;
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6.2.2019 A8-0057/12

Pozmeňujúci návrh 12
Harald Vilimsky
v mene skupiny ENF

Správa A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Ochrana zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej
(2018/2110(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 78

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

78. vyjadruje znepokojenie nad 
neustálymi správami o problémoch s 
prepravou zvierat a zabezpečením ich 
dobrých životných podmienok v tretích 
krajinách; konštatuje, že porážanie zvierat 
v niektorých tretích krajinách, do ktorých 
EÚ vysiela zvieratá, zahŕňa extrémne a 
dlhotrvajúce utrpenie a pravidelne porušuje 
medzinárodné normy pre dobré životné 
podmienky zvierat pri porážke, ktoré 
stanovila organizácia OIE; uznáva, že v 
tretích krajinách často existuje dopyt po 
živých zvieratách, avšak vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby presadzovali posun 
od prepravy živých zvierat k preprave 
mäsa alebo jatočných tiel do tretích krajín, 
ako aj prepravu spermy alebo embryí 
namiesto plemenných zvierat;

78. vyjadruje znepokojenie nad 
neustálymi správami o problémoch s 
prepravou zvierat a zabezpečením ich 
dobrých životných podmienok v tretích 
krajinách; konštatuje, že porážanie zvierat 
v niektorých tretích krajinách, do ktorých 
EÚ vysiela zvieratá, zahŕňa extrémne a 
dlhotrvajúce utrpenie a pravidelne porušuje 
medzinárodné normy pre dobré životné 
podmienky zvierat pri porážke, ktoré 
stanovila organizácia OIE; uznáva, že v 
tretích krajinách často existuje dopyt po 
živých zvieratách, avšak vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby presadzovali posun 
od prepravy živých zvierat k preprave 
mäsa alebo jatočných tiel do tretích krajín, 
ako aj prepravu spermy alebo embryí 
namiesto plemenných zvierat; vyzýva 
členské štáty, aby zvážili možnosť ukončiť 
túto prepravu živých zvierat do tretích 
krajín a zabezpečili, že sa preprava bude 
uskutočňovať za dôstojných podmienok 
pre zvieratá; žiada príslušné orgány 
členských štátov, aby zabezpečili 
prítomnosť úradných veterinárnych 
lekárov na výstupných miestach Únie, 
najmä medzi Bulharskom a Tureckom, s 
cieľom zaručiť dodržiavanie noriem v 
oblasti dobrých životných podmienok 
zvierat, a predovšetkým zabezpečiť 
kŕmenie, napájanie a čas odpočinku; 
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