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Poprawka 201
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. wzywa państwa członkowskie, by 
podczas podejmowania decyzji, czy 
kierowcom ma zostać wydany certyfikat 
kompetencji zawodowych, i podczas 
kontroli samochodów ciężarowych i
statków transportujących zwierzęta 
postępowały surowiej, jeśli chodzi o
wydawanie zezwolenia; powinna przy tym 
również istnieć możliwość skorzystania z
systemu TRACES, dzięki czemu 
dostępnych będzie więcej szczegółowych 
informacji na temat niezgodności ze 
strony przewoźników i kierowców;

Or. de

Poprawka 202
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zauważa, że zgodnie ze 
sprawozdaniem specjalnym Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego z 2018 r. w 
sprawie dobrostanu zwierząt w UE 
Komisja uznała, iż dane przekazywane 
przez państwa członkowskie nie są na tyle 
kompletne, spójne, wiarygodne ani 
wystarczająco szczegółowe, aby można 
było na ich podstawie wyciągnąć wnioski 
na temat zgodności na szczeblu UE;

11. zauważa, że zgodnie ze 
sprawozdaniem specjalnym Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego z 2018 r. w 
sprawie dobrostanu zwierząt w UE 
Komisja uznała, iż dane przekazywane 
przez niektóre państwa członkowskie nie 
są na tyle kompletne, spójne, wiarygodne 
ani wystarczająco szczegółowe, aby można 
było na ich podstawie wyciągnąć wnioski 
na temat zgodności na szczeblu UE;

Or. fr
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Poprawka 203
Norbert Erdős

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zauważa, że zgodnie ze 
sprawozdaniem specjalnym Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego z 2018 r. w 
sprawie dobrostanu zwierząt w UE 
Komisja uznała, iż dane przekazywane 
przez państwa członkowskie nie są na tyle 
kompletne, spójne, wiarygodne ani 
wystarczająco szczegółowe, aby można 
było na ich podstawie wyciągnąć wnioski 
na temat zgodności na szczeblu UE;

11. zauważa, że zgodnie ze 
sprawozdaniem specjalnym Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego z 2018 r. w 
sprawie dobrostanu zwierząt w UE 
Komisja uznała, iż dane przekazywane 
przez państwa członkowskie nie są na tyle 
kompletne, spójne ani wystarczająco 
szczegółowe, aby można było na ich 
podstawie wyciągnąć wnioski na temat 
zgodności na szczeblu UE;

Or. hu

Poprawka 204
Anja Hazekamp

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla, że Europejski Trybunał 
Obrachunkowy ustalił, o czym informuje 
w swoim sprawozdaniu specjalnym, że 
organy państw członkowskich 
odpowiedzialne za kontrole transportu 
rzadko wykorzystywały informacje z 
systemu TRACES w celu ukierunkowania 
kontroli, podczas gdy zawiera on 
informacje i narzędzia sprawozdawcze, 
które mogą być wykorzystywane przez 
organy w celu odpowiedniego 
ukierunkowania kontroli dotyczących 
transportu zwierząt; wzywa Komisję do 
rozwiązania problemu pewnych 
ograniczeń praw dostępu dla 
użytkowników w systemie TRACES i do 
rozszerzenia praw publicznego dostępu;
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Poprawka 205
Thomas Waitz
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. ubolewa nad niewystarczającą 
liczbą kontroli i audytów urzędowych oraz 
wzywa do zwiększenia liczby kontroli 
rocznych przeprowadzanych przez Biuro 
ds. Żywności i Weterynarii; apeluje o 
bardziej skuteczny i przejrzysty system 
monitorowania, co obejmuje publiczny 
dostęp do informacji gromadzonych z 
wykorzystaniem zintegrowanego 
skomputeryzowanego systemu 
weterynaryjnego (systemu TRACES);

Or. en

Poprawka 206
Thomas Waitz
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. wzywa Komisję do opracowania 
systemów geolokalizacji umożliwiających 
monitorowanie lokalizacji zwierząt, czasu 
podróży w pojazdach transportowych i 
wszelkich przypadków nieprzestrzegania 
grafików transportu;

Or. en

Poprawka 207
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Anja Hazekamp

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wyraża zaniepokojenie w związku z 
licznymi doniesieniami na temat 
nieodpowiednich pojazdów 
wykorzystywanych do transportu żywych 
zwierząt zarówno drogą lądową, jak i 
morską, i wzywa do monitorowania takich 
praktyk w większym zakresie;

12. wyraża zaniepokojenie w związku z 
licznymi doniesieniami na temat 
nieodpowiednich pojazdów 
wykorzystywanych do transportu żywych 
zwierząt zarówno drogą lądową, jak i 
morską, i wzywa do monitorowania takich 
praktyk w większym zakresie, a 
jednocześnie wzywa państwa członkowskie 
do niezatwierdzania lub nieprzedłużania
zezwoleń dla pojazdów, w tym statków, 
przeznaczonych do transportu zwierząt, 
które nie spełniają wymagań określonych 
w rozporządzeniu (WE) nr 1/2005;

Or. nl

Poprawka208
Maria Gabriela Zoană

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wyraża zaniepokojenie w związku z 
licznymi doniesieniami na temat 
nieodpowiednich pojazdów 
wykorzystywanych do transportu żywych 
zwierząt zarówno drogą lądową, jak i 
morską, i wzywa do monitorowania takich 
praktyk w większym zakresie;

12. wyraża zaniepokojenie w związku z 
licznymi doniesieniami na temat 
nieodpowiednich pojazdów 
wykorzystywanych do transportu żywych 
zwierząt zarówno drogą lądową, jak i 
morską, i wzywa do monitorowania takich 
praktyk w większym zakresie; podkreśla, 
że w całej UE należy przestrzegać 
jednolitych norm dotyczących warunków 
transportu żywych zwierząt;

Or. ro

Poprawka209
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Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wyraża zaniepokojenie w związku z 
licznymi doniesieniami na temat 
nieodpowiednich pojazdów 
wykorzystywanych do transportu żywych 
zwierząt zarówno drogą lądową, jak i 
morską, i wzywa do monitorowania takich 
praktyk w większym zakresie;

12. wyraża zaniepokojenie w związku z 
licznymi doniesieniami na temat 
nieodpowiednich pojazdów 
wykorzystywanych do transportu żywych 
zwierząt zarówno drogą lądową, jak i 
morską, i wzywa do monitorowania takich 
praktyk w większym zakresie; podkreśla, 
że w całej UE należy przestrzegać 
jednolitych norm dotyczących warunków 
transportu żywych zwierząt;

Or. ro

Poprawka 210
Sofia Ribeiro

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wyraża zaniepokojenie w związku z
licznymi doniesieniami na temat 
nieodpowiednich pojazdów 
wykorzystywanych do transportu żywych 
zwierząt zarówno drogą lądową, jak i 
morską, i wzywa do monitorowania takich 
praktyk w większym zakresie;

12. wyraża zaniepokojenie w związku z 
doniesieniami na temat nieodpowiednich 
pojazdów wykorzystywanych do transportu 
żywych zwierząt zarówno drogą lądową, 
jak i morską, choć doniesienia te dotyczą 
wciąż niewielu przypadków, i wzywa do 
monitorowania takich praktyk w większym 
zakresie;

Or. en

Poprawka 211
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. wyraża zaniepokojenie w związku z 
licznymi doniesieniami na temat 
nieodpowiednich pojazdów 
wykorzystywanych do transportu żywych 
zwierząt zarówno drogą lądową, jak i 
morską, i wzywa do monitorowania takich 
praktyk w większym zakresie;

12. wyraża zaniepokojenie w związku z 
licznymi doniesieniami na temat 
nieodpowiednich pojazdów 
wykorzystywanych do transportu żywych 
zwierząt zarówno drogą lądową, jak i 
morską, i wzywa do monitorowania i 
karania takich praktyk w większym 
zakresie;

Or. de

Poprawka 212
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. apeluje w związku z tym o
zharmonizowane i obowiązkowe normy 
zatwierdzania samochodów i statków jako 
środków transportu zwierząt, którego 
powinien dokonywać centralny organ UE, 
który musi stwierdzić odpowiedniość 
środków transportu do przewozu zwierząt 
pod względem konstrukcji i wyposażenia, 
np. w odpowiednie systemy nawigacji 
satelitarnej;

Or. de

Poprawka 213
Thomas Waitz
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa państwa członkowskie, aby 
zaostrzyły procedury certyfikacji i 
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zatwierdzania zarówno w odniesieniu do 
pojazdów, jak i przy wydawaniu licencji 
kierowcom;

Or. en

Poprawka 214
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. wzywa państwa członkowskie, by 
zakazały używania wielopiętrowych 
samochodów ciężarowych do transportu 
zwierząt, ponieważ stwarzają one duże 
problemy dla dobrostanu zwierząt, takie 
jak niewystarczająca cyrkulacja 
powietrza, ograniczona ilość miejsca i
utrudnione możliwości kontroli na 
górnych piętrach;

Or. de

Poprawka 215
Thomas Waitz
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. wzywa podmioty do zapewnienia 
dokładnego przeszkolenia kierowców i 
osób obsługujących zgodnie z 
załącznikiem IV w celu zapewnienia 
należytego traktowania zwierząt;

Or. en
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Poprawka 216
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca uwagę na złe warunki 
panujące w transporcie morskim i wzywa 
państwa członkowskie, aby zaostrzyły 
procedury certyfikacji i zatwierdzania 
statków oraz aby intensywniej 
kontrolowały zdolność zwierząt do 
transportu przed załadunkiem; wzywa 
Komisję do dostarczenia wykazu portów z 
odpowiednimi systemami kontroli 
zwierząt;

13. zwraca uwagę na złe warunki 
panujące w transporcie morskim i wzywa 
państwa członkowskie, aby zaostrzyły 
procedury certyfikacji i zatwierdzania 
statków oraz aby intensywniej 
kontrolowały statki i zdolność zwierząt do 
transportu przed załadunkiem; wzywa 
Komisję do dostarczenia wykazu portów z 
odpowiednimi systemami kontroli zwierząt
i stosownie do tego wzywa właściwe 
organy, by nie zatwierdzały planów 
transportowych statków zawijających do 
portów, które nie mają odpowiednich 
systemów; przypomina w tym kontekście o 
praktycznych wytycznych dotyczących
oceny zdolności do transportu dojrzałego 
bydła, świń i koniowatych;

Or. de

Poprawka 217
Stefan Eck

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca uwagę na złe warunki 
panujące w transporcie morskim i wzywa 
państwa członkowskie, aby zaostrzyły 
procedury certyfikacji i zatwierdzania 
statków oraz aby intensywniej 
kontrolowały zdolność zwierząt do 
transportu przed załadunkiem; wzywa 
Komisję do dostarczenia wykazu portów z 
odpowiednimi systemami kontroli 
zwierząt;

13. zwraca uwagę na złe warunki 
panujące w transporcie morskim i wzywa 
państwa członkowskie, aby zaostrzyły 
procedury certyfikacji i zatwierdzania 
statków oraz aby intensywniej 
kontrolowały statki do transportu zwierząt 
i zdolność zwierząt do transportu przed 
załadunkiem, które to kontrole są 
wymagane w rozporządzeniu nr 1/2005; 
wzywa Komisję do dostarczenia wykazu 
portów z odpowiednimi systemami 
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kontroli zwierząt, a właściwe organy do 
niezatwierdzania dzienników podróży, w 
których przewiduje się korzystanie z 
portów niewyposażonych w takie systemy;

Or. en

Poprawka 218
Michela Giuffrida

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca uwagę na złe warunki 
panujące w transporcie morskim i wzywa 
państwa członkowskie, aby zaostrzyły 
procedury certyfikacji i zatwierdzania 
statków oraz aby intensywniej 
kontrolowały zdolność zwierząt do 
transportu przed załadunkiem; wzywa 
Komisję do dostarczenia wykazu portów z 
odpowiednimi systemami kontroli 
zwierząt;

13. zwraca uwagę na złe warunki 
panujące w transporcie morskim i wzywa 
państwa członkowskie, aby zaostrzyły 
procedury certyfikacji i zatwierdzania 
statków oraz aby intensywniej 
kontrolowały statki do transportu zwierząt 
i zdolność zwierząt do transportu przed 
załadunkiem, które to kontrole są 
wymagane w rozporządzeniu nr 1/2005; 
wzywa Komisję do dostarczenia wykazu 
portów z odpowiednimi systemami 
kontroli zwierząt, a właściwe organy do 
niezatwierdzania dzienników podróży, w 
których przewiduje się korzystanie z 
portów niewyposażonych w takie systemy;

Or. en

Poprawka 219
Jørn Dohrmann

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca uwagę na złe warunki 
panujące w transporcie morskim i wzywa 
państwa członkowskie, aby zaostrzyły 
procedury certyfikacji i zatwierdzania 

13. zwraca uwagę na złe warunki 
panujące w transporcie morskim i wzywa 
państwa członkowskie, aby zaostrzyły 
procedury certyfikacji i zatwierdzania 
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statków oraz aby intensywniej 
kontrolowały zdolność zwierząt do 
transportu przed załadunkiem; wzywa 
Komisję do dostarczenia wykazu portów z 
odpowiednimi systemami kontroli 
zwierząt;

statków oraz aby intensywniej 
kontrolowały statki do transportu zwierząt 
i zdolność zwierząt do transportu przed 
załadunkiem; wzywa Komisję do 
dostarczenia wykazu portów z 
odpowiednimi systemami kontroli 
zwierząt; wzywa ponadto właściwe organy 
do niezatwierdzania dzienników podróży, 
w których przewiduje się korzystanie z 
portów niewyposażonych w takie systemy;

Or. en

Poprawka 220
Paul Brannen

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca uwagę na złe warunki 
panujące w transporcie morskim i wzywa 
państwa członkowskie, aby zaostrzyły 
procedury certyfikacji i zatwierdzania 
statków oraz aby intensywniej 
kontrolowały zdolność zwierząt do 
transportu przed załadunkiem; wzywa 
Komisję do dostarczenia wykazu portów z 
odpowiednimi systemami kontroli 
zwierząt;

13. zwraca uwagę na złe warunki 
panujące w transporcie morskim i wzywa 
państwa członkowskie, aby zaostrzyły 
procedury certyfikacji i zatwierdzania 
statków oraz aby intensywniej 
kontrolowały statki do transportu zwierząt 
i zdolność zwierząt do transportu przed 
załadunkiem, które to kontrole są 
wymagane w rozporządzeniu nr 1/2005; 
wzywa Komisję do dostarczenia wykazu 
portów z odpowiednimi systemami 
kontroli zwierząt;

Or. en

Poprawka 221
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka
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13. zwraca uwagę na złe warunki 
panujące w transporcie morskim i wzywa 
państwa członkowskie, aby zaostrzyły 
procedury certyfikacji i zatwierdzania 
statków oraz aby intensywniej 
kontrolowały zdolność zwierząt do 
transportu przed załadunkiem; wzywa 
Komisję do dostarczenia wykazu portów z 
odpowiednimi systemami kontroli 
zwierząt;

13. zauważa, że o ile niektóre państwa 
członkowskie dysponują statkami 
spełniającymi wymagane normy, to 
jednak niestety w niektórych przypadkach 
w transporcie morskim występują złe 
warunki, i wzywa państwa członkowskie, 
aby zaostrzyły procedury certyfikacji i 
zatwierdzania statków oraz aby 
intensywniej kontrolowały zdolność 
zwierząt do transportu przed załadunkiem; 
wzywa Komisję do dostarczenia wykazu 
portów z odpowiednimi systemami 
kontroli zwierząt;

Or. en

Poprawka 222
Michel Dantin

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca uwagę na złe warunki 
panujące w transporcie morskim i wzywa 
państwa członkowskie, aby zaostrzyły 
procedury certyfikacji i zatwierdzania 
statków oraz aby intensywniej 
kontrolowały zdolność zwierząt do 
transportu przed załadunkiem; wzywa 
Komisję do dostarczenia wykazu portów z 
odpowiednimi systemami kontroli 
zwierząt;

13. zwraca uwagę na złe warunki 
panujące w transporcie morskim i wzywa 
państwa członkowskie, aby zaostrzyły 
procedury certyfikacji i zatwierdzania 
statków oraz aby intensywniej 
kontrolowały zdolność zwierząt do 
transportu przed załadunkiem zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 1/2005; 
wzywa Komisję do dostarczenia wykazu 
portów z odpowiednimi systemami 
kontroli zwierząt;

Or. fr

Poprawka 223
Frédérique Ries, Hilde Vautmans, Louis Michel

Projekt rezolucji
Ustęp 13
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Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca uwagę na złe warunki 
panujące w transporcie morskim i wzywa 
państwa członkowskie, aby zaostrzyły 
procedury certyfikacji i zatwierdzania 
statków oraz aby intensywniej 
kontrolowały zdolność zwierząt do 
transportu przed załadunkiem; wzywa 
Komisję do dostarczenia wykazu portów z 
odpowiednimi systemami kontroli 
zwierząt;

13. zwraca uwagę na złe warunki 
panujące w transporcie morskim i wzywa 
państwa członkowskie, aby zaostrzyły 
procedury certyfikacji i zatwierdzania 
statków oraz aby intensywniej 
kontrolowały zdolność zwierząt do 
transportu przed załadunkiem; wzywa 
Komisję do sporządzenia, uaktualniania i 
rozpowszechniania wykazu portów z 
odpowiednimi systemami kontroli 
zwierząt;

Or. fr

Poprawka 224
Norbert Erdős

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca uwagę na złe warunki 
panujące w transporcie morskim i wzywa 
państwa członkowskie, aby zaostrzyły 
procedury certyfikacji i zatwierdzania 
statków oraz aby intensywniej 
kontrolowały zdolność zwierząt do 
transportu przed załadunkiem; wzywa 
Komisję do dostarczenia wykazu portów z 
odpowiednimi systemami kontroli 
zwierząt;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. hu

Poprawka 225
Annie Schreijer-Pierik

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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13a. głęboko ubolewa, że niepełne 
wdrożenie i niewystarczające 
egzekwowanie rozporządzenia (WE) nr 
1/2005 w niektórych państwach 
członkowskich w połączeniu z wciąż 
nieodpowiednim, sugestywnym 
postrzeganiem przez europejskich 
radykalnych działaczy na temat 
transportu zwierząt w ogóle, niesłusznie 
narusza reputację przedsiębiorstw 
zajmujących się transportem zwierząt, 
który jest ściśle zgodny z przepisami 
rozporządzenia (WE) nr 1/2005, i w wielu 
przypadkach dążących do wyższego niż 
wymagany przez prawo poziomu 
dobrostanu zwierząt podczas transportu;

Or. nl

Poprawka 226
Stefan Eck

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. zauważa, że załadunku na statki do 
transportu zwierząt często dokonuje się 
bezpardonowo z użyciem kijów i 
poganiaczy elektrycznych, rampy 
załadunkowe bywają bardziej strome niż 
zezwala na to rozporządzenie nr 1/2005, a 
wejście na pokład statku na końcu rampy 
załadunkowej jest często nieoświetlone, co 
sprawia, że zwierzęta wzbraniają się przed 
przejściem z miejsca, w którym jest jasno, 
do takiego, w którym panuje ciemność; 
apeluje do właściwych organów, by 
przeprowadzały odpowiednie kontrole 
operacji załadunku zgodnie z wymogami, 
o których mowa w art. 20 rozporządzenia 
nr 1/2005;

Or. en
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Poprawka 227
Paul Brannen

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. zauważa, że załadunku na statki do 
transportu zwierząt często dokonuje się 
bezpardonowo z użyciem kijów i 
poganiaczy elektrycznych, rampy 
załadunkowe bywają bardziej strome niż 
zezwala na to rozporządzenie nr 1/2005, a 
wejście na pokład statku na końcu rampy 
załadunkowej jest często nieoświetlone, co 
sprawia, że zwierzęta wzbraniają się przed 
przejściem z miejsca, w którym jest jasno, 
do takiego, w którym panuje ciemność; 
apeluje do właściwych organów, by 
przeprowadzały odpowiednie kontrole 
operacji załadunku zgodnie z wymogami, 
o których mowa w art. 20 rozporządzenia 
nr 1/2005;

Or. en

Poprawka 228
Michela Giuffrida

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. zauważa, że załadunku na statki do 
transportu zwierząt często dokonuje się 
bezpardonowo z użyciem kijów i 
poganiaczy elektrycznych, rampy 
załadunkowe bywają bardziej strome niż 
zezwala na to rozporządzenie nr 1/2005, a 
wejście na pokład statku na końcu rampy 
załadunkowej jest często nieoświetlone, co 
sprawia, że zwierzęta wzbraniają się przed 
przejściem z miejsca, w którym jest jasno, 
do takiego, w którym panuje ciemność; 
apeluje do właściwych organów, by 
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przeprowadzały odpowiednie kontrole 
operacji załadunku zgodnie z wymogami, 
o których mowa w art. 20 rozporządzenia 
nr 1/2005;

Or. en

Poprawka 229
Jan Huitema, Fredrick Federley, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa Komisję do zatwierdzenia 
innowacyjnych alternatyw dla kontroli 
wywozowych zgodnie z art. 133 ust. 2 
rozporządzenia 2016/4291a, takich jak 
kontrole na platformach, które stanowią 
poprawę w zakresie dobrostanu zwierząt 
ze względu na mniejszą obsadę i nie 
wymagają rozładowywania zwierząt, co 
przekłada się na skrócenie czasów 
oczekiwania;

_________________

1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2016/429 z dnia 9 
marca 2016 r. w sprawie przenośnych 
chorób zwierząt oraz zmieniające i 
uchylające niektóre akty w dziedzinie 
zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu 
zwierząt”)

Or. en

Poprawka 230
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka



PE632.018v01-00 18/113 AM\1171898PL.docx

PL

13a. wyraża ubolewanie, że pomimo 
wzrostu liczby transportów żywych 
zwierząt w UE w ciągu ostatniej dekady, 
zmniejszyła się całkowita liczba kontroli 
przeprowadzanych przez właściwe organy 
krajowe na mocy rozporządzenia; zwraca 
się do państw członkowskich, aby 
zapewniły systematyczne i szczegółowe 
kontrole;

Or. it

Poprawka 231
Maria Lidia Senra Rodríguez

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. zakazuje transportu zwierząt 
między Unią a państwami trzecimi, które 
nie posiadają lub nie spełniają norm w 
zakresie dobrostanu zwierząt, a także 
sprzedaży i transportu zwierząt 
przeznaczonych do uboju rytualnego bez 
ogłuszenia;

Or. es

Poprawka 232
Sofia Ribeiro

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa państwa członkowskie do 
utworzenia nowych struktur i 
dostosowania swoich portów oraz statków 
w celu poprawy warunków dobrostanu 
zwierząt w morskim transporcie zwierząt, 
w tym także podczas transportu;
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Or. en

Poprawka 233
Jørn Dohrmann

Projekt rezolucji
Śródtytuł 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

wzywa państwa członkowskie do 
opracowania i stosowania strategii opartej 
na analizie ryzyka w celu ukierunkowania 
przeprowadzanych przez nie działań 
kontrolnych na transporty wysokiego 
ryzyka z myślą o zwiększeniu skuteczności 
ograniczonych środków kontroli;

Or. en

Poprawka 234
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. apeluje do państw członkowskie, o 
to by właściwe organy przeprowadzały 
niezapowiedziane kontrole przy 
planowaniu i realizowaniu transportów 
zwierząt;

Or. de

Poprawka 235
Thomas Waitz
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa Komisję do 
przeprowadzenia oceny możliwych 
naruszeń przepisów podczas transportu 
zwierząt drogą morską;

Or. en

Poprawka 236
Jan Huitema, Fredrick Federley, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. zauważa, że wymóg posiadania 
świadectw zdrowia zwierząt w przypadku 
transportu pomiędzy państwami 
członkowskimi stanowi negatywną zachętę 
do wybierania miejsc docelowych w kraju 
zamiast najbliższych możliwych miejsc 
docelowych; wzywa Komisję do 
skorzystania z uprawnień przyznanych jej 
na mocy art. 144 ust. 1 rozporządzenia 
2016/4291a w celu przyjęcia aktu 
delegowanego przewidującego odstępstwo 
w odniesieniu do przemieszczeń 
stwarzających niskie ryzyko 
rozprzestrzenienia się choroby;

Or. en

Poprawka 237
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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13b. wskazuje zwłaszcza w przypadku 
statków na często bardzo zaawansowany 
wiek, brak przeglądu technicznego i
konserwacji oraz na fakt, że statki te 
zazwyczaj nie zostały zaprojektowane i
zbudowane jako statki do transportu 
zwierząt ani odpowiednio przebudowane;

Or. de

Poprawka 238
Jørn Dohrmann

Projekt rezolucji
Śródtytuł 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

wzywa Komisję do udzielenia państwom 
członkowskim wskazówek w przedmiocie 
wykorzystania systemu TRACES przy 
opracowywaniu analiz ryzyka na potrzeby 
kontroli transportu żywych zwierząt, 
zgodnie z zaleceniem zawartym w 
sprawozdaniu specjalnym Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego z 2018 r.;

Or. en

Poprawka 239
Jørn Dohrmann

Projekt rezolucji
Śródtytuł 3 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

zauważa, że egzekwowanie przepisów jest 
szczególnie trudne wówczas, gdy podróż 
przebiega przez kilka państw 
członkowskich i różne państwa 
członkowskie (i) zatwierdzają dziennik 
podróży; (ii) wydają zezwolenie 
przewoźnikowi; (iii) wydają świadectwo 
zatwierdzenia pojazdu; oraz (iv) wydają 
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licencję dla kierowcy; wzywa państwa 
członkowskie, które wykryją naruszenia, 
do powiadomienia wszystkich pozostałych 
zainteresowanych państw członkowskich, 
zgodnie z wymogami art. 26 
rozporządzenia nr 1/2005, tak by mogły 
one zapobiec ponownemu ich 
wystąpieniu;

Or. en

Poprawka 240
Jørn Dohrmann

Projekt rezolucji
Śródtytuł 3 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

zgadza się z Komisją, że do dobrych
praktyk należy kontrolowanie przez 
właściwe organy podczas załadunku 
wszystkich partii żywych zwierząt 
wywożonych do państw nienależących do 
UE; uważa, że część przewozów żywych 
zwierząt wewnątrz UE powinna również 
podlegać kontroli podczas załadunku; 
zwraca uwagę, że podczas załadunku 
właściwe organy mogą sprawdzić, czy 
przestrzegane są wymogi rozporządzenia 
dotyczące odpowiedniej powierzchni i 
wysokości pomieszczeń, czy urządzenia 
wentylacyjne i dostarczające wodę 
działają poprawnie i są odpowiednie dla 
przewożonego gatunku zwierząt, czy 
załadunek nie obejmuje zwierząt 
niezdolnych do podróży i czy przewożona 
jest odpowiednia ilość paszy i ściółki;

Or. en

Poprawka 241
Anja Hazekamp

Projekt rezolucji
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Podtytuł 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

wzywa do wprowadzenia opłaty za 
kilometr w transporcie zwierząt w celu 
zmniejszenia liczby przewozów na zwierzę;

Or. nl

Poprawka 242
Anja Hazekamp

Projekt rezolucji
Podtytuł 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

wzywa do wyposażenia wagonów do 
przewozu zwierząt w system śledzenia 
GPS, niezależnie od czasu trwania 
transportu;

Or. nl

Poprawka 243
Anja Hazekamp

Projekt rezolucji
Podtytuł 4 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
zobowiązania rolników do hodowli i tuczu 
własnych zwierząt i do ich uboju w 
najbliższej rzeźni oraz do ograniczenia 
liczby transportów do maksymalnie dwóch 
na każde zwierzę, aby zapobiec 
długotrwałemu i częstemu przewozowi 
zwierząt;

Or. nl
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Poprawka 244
Maria Lidia Senra Rodríguez

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. nalega, aby czas podróży 
wszystkich przewożonych zwierząt był 
możliwie jak najkrótszy, zgodnie z 
motywem 5 rozporządzenia (WE) nr 
1/2005, który stanowi, że „ze względu na 
dobrostan zwierząt, długotrwały transport 
zwierząt (…) powinien być w jak 
największym stopniu ograniczony”;

14. nalega, aby czas podróży 
wszystkich przewożonych zwierząt był 
możliwie jak najkrótszy, zgodnie z 
motywem 5 rozporządzenia (WE) nr 
1/2005, który stanowi, że „ze względu na 
dobrostan zwierząt, długotrwały transport 
zwierząt (…) powinien być ograniczony”;
podkreśla potrzebę określenia 
maksymalnego czasu transportu i 
przebytej odległości w zależności od 
zwierzęcia, które ma być transportowane, 
jego wieku i stanu zdrowia, oraz 
ustanowienia odpowiednich 
mechanizmów kontroli w celu 
zapewnienia zgodności;

Or. es

Poprawka 245
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. nalega, aby czas podróży 
wszystkich przewożonych zwierząt był 
możliwie jak najkrótszy, zgodnie z 
motywem 5 rozporządzenia (WE) nr 
1/2005, który stanowi, że „ze względu na 
dobrostan zwierząt, długotrwały transport 
zwierząt (…) powinien być w jak 
największym stopniu ograniczony”;

14. nalega, aby czas podróży 
wszystkich przewożonych zwierząt był 
możliwie jak najkrótszy, zgodnie z 
motywem 5 rozporządzenia (WE) nr 
1/2005, który stanowi, że „ze względu na 
dobrostan zwierząt, długotrwały transport 
zwierząt (…) powinien być w jak 
największym stopniu ograniczony”;
zwraca uwagę, że przepis ten powinien być 
stosowany z jeszcze większą uwagą, gdy 
transport odbywa się do kraju o gorącym 
klimacie, z tego kraju bądź przez ten kraj;
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Or. fr

Poprawka 246
Anja Hazekamp

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. nalega, aby czas podróży 
wszystkich przewożonych zwierząt był 
możliwie jak najkrótszy, zgodnie z 
motywem 5 rozporządzenia (WE) nr 
1/2005, który stanowi, że „ze względu na 
dobrostan zwierząt, długotrwały transport 
zwierząt (…) powinien być w jak 
największym stopniu ograniczony”;

14. nalega, aby czas podróży 
wszystkich przewożonych zwierząt był 
możliwie jak najkrótszy, zgodnie z 
motywem 5 rozporządzenia (WE) nr 
1/2005, który stanowi, że „ze względu na 
dobrostan zwierząt, długotrwały transport 
zwierząt (…) powinien być w jak 
największym stopniu ograniczony”, i w 
związku z tym wzywa Komisję do 
dostosowania rozporządzenia (WE) nr 
1/2005 w celu skrócenia maksymalnego 
czasu transportu;

Or. nl

Poprawka 247
Stefan Eck

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. nalega, aby czas podróży 
wszystkich przewożonych zwierząt był 
możliwie jak najkrótszy, zgodnie z 
motywem 5 rozporządzenia (WE) nr 
1/2005, który stanowi, że „ze względu na 
dobrostan zwierząt, długotrwały transport 
zwierząt (…) powinien być w jak 
największym stopniu ograniczony”;

14. nalega, aby czas podróży 
wszystkich przewożonych zwierząt był 
możliwie jak najkrótszy, zgodnie z 
motywem 5 rozporządzenia (WE) nr 
1/2005, który stanowi, że „ze względu na 
dobrostan zwierząt, długotrwały transport 
zwierząt (…) powinien być w jak 
największym stopniu ograniczony”, oraz 
zgodnie z motywem 18, który stanowi, że 
„[d]ługie podróże mają bardziej szkodliwy 
wpływ na dobrostan zwierząt niż krótkie 
podróże”;
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Or. en

Poprawka 248
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. nalega, aby czas podróży 
wszystkich przewożonych zwierząt był 
możliwie jak najkrótszy, zgodnie z 
motywem 5 rozporządzenia (WE) nr 
1/2005, który stanowi, że „ze względu na 
dobrostan zwierząt, długotrwały transport 
zwierząt (…) powinien być w jak 
największym stopniu ograniczony”;

14. nalega, aby czas podróży 
wszystkich przewożonych zwierząt był 
możliwie jak najkrótszy, zgodnie z 
motywem 5 rozporządzenia (WE) nr 
1/2005, który stanowi, że „ze względu na 
dobrostan zwierząt, długotrwały transport 
zwierząt (…) powinien być w jak 
największym stopniu ograniczony”, co 
musi oznaczać, iż żywe zwierzęta mogą 
być generalnie transportowane 
maksymalnie przez osiem godzin, a do 
celów uboju przez maksymalnie cztery 
godziny;

Or. de

Poprawka 249
Paul Brannen

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. nalega, aby czas podróży 
wszystkich przewożonych zwierząt był 
możliwie jak najkrótszy, zgodnie z 
motywem 5 rozporządzenia (WE) nr 
1/2005, który stanowi, że „ze względu na 
dobrostan zwierząt, długotrwały transport 
zwierząt (…) powinien być w jak 
największym stopniu ograniczony”;

14. nalega, aby czas podróży 
wszystkich przewożonych zwierząt był 
możliwie jak najkrótszy, zgodnie z 
motywem 5 rozporządzenia (WE) nr 
1/2005, który stanowi, że „ze względu na 
dobrostan zwierząt, długotrwały transport 
zwierząt (…) powinien być w jak 
największym stopniu ograniczony”; oraz 
zgodnie z motywem 18, który stanowi, że 
„[d]ługie podróże mają bardziej szkodliwy 
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wpływ na dobrostan zwierząt niż krótkie 
podróże”;

Or. en

Poprawka 250
Elsi Katainen, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. nalega, aby czas podróży 
wszystkich przewożonych zwierząt był 
możliwie jak najkrótszy, zgodnie z 
motywem 5 rozporządzenia (WE) nr 
1/2005, który stanowi, że „ze względu na 
dobrostan zwierząt, długotrwały transport 
zwierząt (…) powinien być w jak 
największym stopniu ograniczony”;

14. nalega, aby czas podróży 
wszystkich przewożonych zwierząt był 
możliwie jak najkrótszy, z uwzględnieniem 
różnic geograficznych na poziomie państw 
członkowskich oraz zgodnie z motywem 5 
rozporządzenia (WE) nr 1/2005, który 
stanowi, że „ze względu na dobrostan 
zwierząt, długotrwały transport zwierząt
(…) powinien być w jak największym 
stopniu ograniczony”;

Or. en

Poprawka 251
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. nalega, aby czas podróży 
wszystkich przewożonych zwierząt był 
możliwie jak najkrótszy, zgodnie z 
motywem 5 rozporządzenia (WE) nr 
1/2005, który stanowi, że „ze względu na 
dobrostan zwierząt, długotrwały transport 
zwierząt (…) powinien być w jak 
największym stopniu ograniczony”;

14. nalega, aby czas podróży 
wszystkich przewożonych zwierząt był 
możliwie jak najkrótszy, a w każdym 
przypadku nie przekraczał ośmiu godzin,
zgodnie z motywem 5 rozporządzenia
(WE) nr 1/2005, który stanowi, że „ze 
względu na dobrostan zwierząt, 
długotrwały transport zwierząt (…) 
powinien być w jak największym stopniu 
ograniczony”;
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Or. it

Poprawka 252
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. nalega, aby czas podróży 
wszystkich przewożonych zwierząt był
możliwie jak najkrótszy, zgodnie z 
motywem 5 rozporządzenia (WE) nr 
1/2005, który stanowi, że „ze względu na 
dobrostan zwierząt, długotrwały transport 
zwierząt (…) powinien być w jak 
największym stopniu ograniczony”;

14. nalega, aby czas podróży 
wszystkich przewożonych zwierząt był
jedynie tak długi, jak jest to konieczne,
zgodnie z motywem 5 rozporządzenia
(WE) nr 1/2005, który stanowi, że „ze 
względu na dobrostan zwierząt, 
długotrwały transport zwierząt (…) 
powinien być w jak największym stopniu 
ograniczony”;

Or. en

Poprawka 253
Annie Schreijer-Pierik

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. nalega, aby czas podróży 
wszystkich przewożonych zwierząt był
możliwie jak najkrótszy, zgodnie z 
motywem 5 rozporządzenia (WE) nr 
1/2005, który stanowi, że „ze względu na 
dobrostan zwierząt, długotrwały transport 
zwierząt (…) powinien być w jak 
największym stopniu ograniczony”;

14. nalega, aby czas podróży 
wszystkich przewożonych zwierząt nie był
niepotrzebnie długi, zgodnie z motywem 5 
rozporządzenia (WE) nr 1/2005, który 
stanowi, że „ze względu na dobrostan 
zwierząt, długotrwały transport zwierząt
(…) powinien być w jak największym 
stopniu ograniczony”;

Or. nl

Poprawka 254
Anja Hazekamp
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Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. apeluje, aby czas transportu 
zwierząt przeznaczonych do uboju i 
hodowli został ograniczony do dwóch 
godzin, z należytym uwzględnieniem 
warunków transportu i czasu załadunku, 
niezależnie od tego, czy transport ma 
miejsce na lądzie, czy na morzu;

Or. nl

Poprawka 255
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. zwraca uwagę, że w dokumentach 
planowania transportu podane są często 
tylko nazwy miejscowości, a nie dokładne 
adresy miejsc kontroli, dostarczenia i
gromadzenia, co znacznie utrudnia 
kontrolę;

Or. de

Poprawka 256
Julie Girling, Anthea McIntyre

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. nalega, aby w odniesieniu do czasu 
transportu zwierząt, w tym czasu 
załadunku i rozładunku, uwzględniać 
porady weterynaryjne dotyczące 
konkretnych gatunków, niezależnie od 
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tego, czy transport ma miejsce na lądzie, 
na morzu czy w powietrzu;

Or. en

Poprawka 257
Thomas Waitz

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wzywa do zakazania wszystkich 
podróży dłuższych niż cztery godziny, 
niezależnie od środka transportu, a w 
stosownych przypadkach także do 
wprowadzenia krótszych maksymalnych 
odległości i czasów podróży dla 
konkretnych gatunków;

Or. en

Poprawka 258
Michela Giuffrida

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. z uwagi na niemożliwość 
zapewnienia dobrostanu nieodsadzonych 
zwierząt podczas transportu wzywa 
Komisję do zakazania transportu 
nieodsadzonych zwierząt, jeśli czas 
podróży przekracza 4 godziny;

Or. en

Poprawka259
Maria Gabriela Zoană
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Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do określenia rodzajów 
wsparcia transportu żywych zwierząt 
drogą powietrzną;

Or. ro

Poprawka260
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do określenia rodzajów 
wsparcia transportu żywych zwierząt 
drogą powietrzną;

Or. ro

Poprawka 261
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. zwraca uwagę w tym kontekście 
również na to, że dostępna jest jedynie 
lista stajni na trasach w państwach 
trzecich z 2009 r., często bez podania 
dokładnego adresu, co znacznie utrudnia 
zgodną z prawem Unii i niezbędną 
kontrolę;

Or. de
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Poprawka 262
Thomas Waitz, Pascal Durand, Tilly Metz, Florent Marcellesi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. wzywa do ograniczenia podróży 
nieodsadzonych zwierząt do odległości 
wynoszącej maksymalnie 50 km i czasu 
wynoszącego maksymalnie 1,5 godziny, z 
uwagi na trudności z zapewnieniem ich 
dobrostanu podczas transportu;

Or. en

Poprawka 263
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 14 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14c. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia, by nieodsadzone zwierzęta 
były wyładowywane na co najmniej 
godzinę w celu dostarczenia im 
elektrolitów lub substytutu mleka oraz aby 
były transportowane łącznie nie dłużej niż 
przez osiem godzin;

Or. de

Poprawka 264
Annie Schreijer-Pierik

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka
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15. wzywa do skrócenia czasu podróży
zwierząt, w szczególności w przypadku 
długich i bardzo długich podróży, przez
zastosowanie alternatywnych strategii, 
takich jak ekonomicznie opłacalne 
lokalne zakłady uboju, wykorzystanie 
nasienia lub zarodków zamiast transportu 
zwierząt hodowlanych oraz transport tusz 
i produktów mięsnych, a także za 
pośrednictwem inicjatyw ustawodawczych 
w państwach członkowskich mających na 
celu ułatwienie uboju w gospodarstwie;

15. wzywa do zapobiegania 
niepotrzebnie długim podróżom zwierząt 
przez ukierunkowane strategie;

Or. nl

Poprawka 265
Maria Lidia Senra Rodríguez

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa do skrócenia czasu podróży 
zwierząt, w szczególności w przypadku 
długich i bardzo długich podróży, przez 
zastosowanie alternatywnych strategii, 
takich jak ekonomicznie opłacalne lokalne 
zakłady uboju, wykorzystanie nasienia lub 
zarodków zamiast transportu zwierząt 
hodowlanych oraz transport tusz i 
produktów mięsnych, a także za 
pośrednictwem inicjatyw ustawodawczych 
w państwach członkowskich mających na 
celu ułatwienie uboju w gospodarstwie;

15. wzywa do skrócenia czasu podróży 
zwierząt, w szczególności w przypadku 
długich i bardzo długich podróży, przez 
zastosowanie alternatywnych strategii, 
takich jak ograniczenie produkcji mięsa w 
ramach tuczu przemysłowego, lokalne i 
pobliskie zakłady uboju, promowanie 
krótkich łańcuchów dystrybucji i 
sprzedaży bezpośredniej, wykorzystanie 
nasienia lub zarodków zamiast transportu 
zwierząt hodowlanych oraz transport tusz i 
produktów mięsnych, a także za 
pośrednictwem inicjatyw ustawodawczych 
w państwach członkowskich mających na 
celu ułatwienie uboju w gospodarstwie;

Or. es

Poprawka266
Daniel Buda

Projekt rezolucji
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Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa do skrócenia czasu podróży 
zwierząt, w szczególności w przypadku 
długich i bardzo długich podróży, przez 
zastosowanie alternatywnych strategii, 
takich jak ekonomicznie opłacalne lokalne 
zakłady uboju, wykorzystanie nasienia lub 
zarodków zamiast transportu zwierząt 
hodowlanych oraz transport tusz i 
produktów mięsnych, a także za 
pośrednictwem inicjatyw ustawodawczych 
w państwach członkowskich mających na 
celu ułatwienie uboju w gospodarstwie;

15. wzywa do skrócenia czasu podróży 
zwierząt, w szczególności w przypadku 
długich i bardzo długich podróży, przez 
zastosowanie alternatywnych strategii, 
takich jak ekonomicznie opłacalne lokalne 
zakłady uboju, wykorzystanie nasienia lub 
zarodków zamiast transportu zwierząt 
hodowlanych oraz transport tusz i 
produktów mięsnych, a także za 
pośrednictwem inicjatyw ustawodawczych 
w państwach członkowskich mających na 
celu ułatwienie uboju w gospodarstwie;
wzywa kraje tranzytu do uproszczenia i 
przyspieszenia procedur tranzytu dla 
żywych zwierząt;

Or. ro

Poprawka 267
Michel Dantin

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa do skrócenia czasu podróży 
zwierząt, w szczególności w przypadku 
długich i bardzo długich podróży, przez 
zastosowanie alternatywnych strategii, 
takich jak ekonomicznie opłacalne lokalne 
zakłady uboju, wykorzystanie nasienia lub 
zarodków zamiast transportu zwierząt 
hodowlanych oraz transport tusz i 
produktów mięsnych, a także za 
pośrednictwem inicjatyw ustawodawczych 
w państwach członkowskich mających na 
celu ułatwienie uboju w gospodarstwie;

15. wzywa do ewentualnego skrócenia 
czasu podróży zwierząt, w szczególności w 
przypadku długich i bardzo długich 
podróży, zwłaszcza przez zastosowanie 
alternatywnych strategii, takich jak 
ekonomicznie opłacalne lokalne zakłady 
uboju, wykorzystanie nasienia lub 
zarodków zamiast transportu zwierząt 
hodowlanych oraz transport tusz i 
produktów mięsnych, a także za 
pośrednictwem prywatnych lub 
publicznych inicjatyw ustawodawczych
lub nieustawodawczych w państwach 
członkowskich mających na celu 
ułatwienie uboju w gospodarstwie;

Or. fr
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Poprawka 268
Thomas Waitz, Tilly Metz
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa do skrócenia czasu podróży 
zwierząt, w szczególności w przypadku 
długich i bardzo długich podróży, przez 
zastosowanie alternatywnych strategii, 
takich jak ekonomicznie opłacalne lokalne 
zakłady uboju, wykorzystanie nasienia lub 
zarodków zamiast transportu zwierząt 
hodowlanych oraz transport tusz i 
produktów mięsnych, a także za 
pośrednictwem inicjatyw ustawodawczych 
w państwach członkowskich mających na 
celu ułatwienie uboju w gospodarstwie;

15. wzywa do skrócenia czasu podróży 
zwierząt, w szczególności w przypadku 
długich i bardzo długich podróży, przez 
zastosowanie alternatywnych strategii, 
takich jak ekonomicznie opłacalne lokalne 
zakłady uboju, wykorzystanie nasienia lub 
zarodków zamiast transportu zwierząt 
hodowlanych oraz transport tusz i 
produktów mięsnych, a także za 
pośrednictwem inicjatyw ustawodawczych 
w państwach członkowskich mających na 
celu ułatwienie uboju w gospodarstwie, 
przy zapewnieniu możliwie jak 
najwyższych norm dotyczących 
dobrostanu zwierząt;

Or. en

Poprawka 269
Sofia Ribeiro

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa do skrócenia czasu podróży 
zwierząt, w szczególności w przypadku 
długich i bardzo długich podróży, przez 
zastosowanie alternatywnych strategii, 
takich jak ekonomicznie opłacalne lokalne 
zakłady uboju, wykorzystanie nasienia lub 
zarodków zamiast transportu zwierząt 
hodowlanych oraz transport tusz i 
produktów mięsnych, a także za 
pośrednictwem inicjatyw ustawodawczych 

15. wzywa do skrócenia, w możliwie 
jak największym stopniu, czasu podróży 
zwierząt, zwłaszcza poza granice UE, w 
szczególności w przypadku długich i 
bardzo długich podróży, przez 
zastosowanie alternatywnych strategii, 
takich jak ekonomicznie opłacalne lokalne 
zakłady uboju, wykorzystanie nasienia lub 
zarodków zamiast transportu zwierząt 
hodowlanych oraz transport tusz i 
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w państwach członkowskich mających na 
celu ułatwienie uboju w gospodarstwie;

produktów mięsnych, a także za 
pośrednictwem inicjatyw ustawodawczych 
w państwach członkowskich mających na 
celu ułatwienie uboju w gospodarstwie;

Or. en

Poprawka270
Momchil Nekov

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa do skrócenia czasu podróży 
zwierząt, w szczególności w przypadku 
długich i bardzo długich podróży, przez 
zastosowanie alternatywnych strategii, 
takich jak ekonomicznie opłacalne lokalne 
zakłady uboju, wykorzystanie nasienia lub 
zarodków zamiast transportu zwierząt 
hodowlanych oraz transport tusz i 
produktów mięsnych, a także za 
pośrednictwem inicjatyw ustawodawczych 
w państwach członkowskich mających na 
celu ułatwienie uboju w gospodarstwie;

15. wzywa do skrócenia czasu podróży 
zwierząt, w szczególności w przypadku 
długich i bardzo długich podróży, przez 
zastosowanie alternatywnych strategii, 
takich jak ekonomicznie opłacalne i 
równomiernie rozmieszczone lokalne 
zakłady uboju, wykorzystanie nasienia lub 
zarodków zamiast transportu zwierząt 
hodowlanych oraz transport tusz i 
produktów mięsnych, a także za 
pośrednictwem inicjatyw ustawodawczych 
w państwach członkowskich mających na 
celu ułatwienie uboju w gospodarstwie;

Or. bg

Poprawka 271
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa do skrócenia czasu podróży
zwierząt, w szczególności w przypadku 
długich i bardzo długich podróży, przez 
zastosowanie alternatywnych strategii, 
takich jak ekonomicznie opłacalne lokalne 
zakłady uboju, wykorzystanie nasienia lub 

15. co się tyczy zwierząt 
przeznaczonych do uboju, wzywa do 
skrócenia czasu podróży, w szczególności 
w przypadku długich podróży, przez 
zastosowanie alternatywnych strategii, 
takich jak ekonomicznie opłacalne lokalne 
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zarodków zamiast transportu zwierząt 
hodowlanych oraz transport tusz i 
produktów mięsnych, a także za 
pośrednictwem inicjatyw ustawodawczych 
w państwach członkowskich mających na 
celu ułatwienie uboju w gospodarstwie;

zakłady uboju oraz transport tusz i 
produktów mięsnych, a także za 
pośrednictwem inicjatyw ustawodawczych 
w państwach członkowskich mających na 
celu ułatwienie uboju w gospodarstwie;

Or. en

Poprawka 272
Clara Eugenia Aguilera García

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa do skrócenia czasu podróży 
zwierząt, w szczególności w przypadku 
długich i bardzo długich podróży, przez 
zastosowanie alternatywnych strategii, 
takich jak ekonomicznie opłacalne lokalne 
zakłady uboju, wykorzystanie nasienia lub 
zarodków zamiast transportu zwierząt 
hodowlanych oraz transport tusz i 
produktów mięsnych, a także za 
pośrednictwem inicjatyw ustawodawczych 
w państwach członkowskich mających na 
celu ułatwienie uboju w gospodarstwie;

15. wzywa do dostosowania środków 
transportu do najnowszych osiągnięć 
technicznych w tym obszarze, w 
szczególności w przypadku długich i 
bardzo długich podróży; apeluje również o 
stosowanie alternatywnych strategii, takich 
jak ekonomicznie opłacalne lokalne 
zakłady uboju, wykorzystanie nasienia lub 
zarodków zamiast transportu zwierząt 
hodowlanych oraz transport tusz i 
produktów mięsnych, w miarę możliwości 
odpowiednio dla danego gatunku;

Or. es

Poprawka 273
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa do skrócenia czasu podróży 
zwierząt, w szczególności w przypadku 
długich i bardzo długich podróży, przez 
zastosowanie alternatywnych strategii, 
takich jak ekonomicznie opłacalne lokalne 

15. wzywa do skrócenia czasu podróży 
zwierząt, w szczególności w przypadku 
długich i bardzo długich podróży, przez 
zastosowanie alternatywnych strategii, 
takich jak ekonomicznie opłacalne lokalne
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zakłady uboju, wykorzystanie nasienia lub 
zarodków zamiast transportu zwierząt 
hodowlanych oraz transport tusz i 
produktów mięsnych, a także za 
pośrednictwem inicjatyw ustawodawczych 
w państwach członkowskich mających na 
celu ułatwienie uboju w gospodarstwie;

lub mobilne zakłady uboju, wykorzystanie 
nasienia lub zarodków zamiast transportu 
zwierząt hodowlanych oraz transport tusz i 
produktów mięsnych, a także za 
pośrednictwem inicjatyw ustawodawczych 
w państwach członkowskich mających na 
celu ułatwienie uboju w gospodarstwie;

Or. fr

Poprawka 274
Norbert Erdős

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa do skrócenia czasu podróży 
zwierząt, w szczególności w przypadku 
długich i bardzo długich podróży, przez 
zastosowanie alternatywnych strategii, 
takich jak ekonomicznie opłacalne lokalne 
zakłady uboju, wykorzystanie nasienia lub 
zarodków zamiast transportu zwierząt 
hodowlanych oraz transport tusz i 
produktów mięsnych, a także za 
pośrednictwem inicjatyw ustawodawczych 
w państwach członkowskich mających na 
celu ułatwienie uboju w gospodarstwie;

15. wzywa do skrócenia czasu podróży 
zwierząt w miarę możliwości, w 
szczególności w przypadku długich i 
bardzo długich podróży, przez 
zastosowanie alternatywnych strategii, 
takich jak ekonomicznie opłacalne lokalne 
zakłady uboju, wykorzystanie nasienia lub 
zarodków zamiast transportu zwierząt 
hodowlanych oraz transport tusz i 
produktów mięsnych, a także za 
pośrednictwem inicjatyw ustawodawczych 
w państwach członkowskich mających na 
celu ułatwienie uboju w gospodarstwie;

Or. hu

Poprawka 275
Annie Schreijer-Pierik

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. apeluje o przeprowadzenie 
kompleksowych badań nad wszystkimi 
społeczno-gospodarczymi skutkami 
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wcześniejszego wezwania Parlamentu do 
ograniczenia czasu transportu zwierząt 
przeznaczonych do uboju, z 
uwzględnieniem specyficznych 
uwarunkowań regionalnych;

Or. nl

Poprawka 276
Annie Schreijer-Pierik

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję do wspierania, w 
razie potrzeby, budowy ekonomicznie 
opłacalnych zakładów uboju w państwach 
członkowskich, tak aby ubój zwierząt 
odbywał się jak najbliżej miejsca ich 
hodowli;

skreśla się

Or. nl

Poprawka 277
Fredrick Federley, Jan Huitema, Frédérique Ries, Ulrike Müller, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję do wspierania, w 
razie potrzeby, budowy ekonomicznie 
opłacalnych zakładów uboju w państwach 
członkowskich, tak aby ubój zwierząt 
odbywał się jak najbliżej miejsca ich 
hodowli;

16. zauważa, że wysokie normy 
dotyczące higieny i inne wymogi sprawiły, 
że małe rzeźnie stały się ekonomicznie 
nieopłacalne, co poskutkowało 
radykalnym spadkiem ich liczby; wzywa 
Komisję do wspierania, w razie potrzeby, 
budowy ekonomicznie opłacalnych 
zakładów uboju w państwach 
członkowskich, tak aby ubój zwierząt 
odbywał się jak najbliżej miejsca ich 
hodowli; jest zdania, że rzeźnie polowe 
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powinny być dostępne we wszystkich 
państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 278
Anja Hazekamp

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję do wspierania, w
razie potrzeby, budowy ekonomicznie 
opłacalnych zakładów uboju w państwach 
członkowskich, tak aby ubój zwierząt 
odbywał się jak najbliżej miejsca ich 
hodowli;

16. wzywa Komisję do
przeprowadzania rygorystycznych i 
intensywnych kontroli w rzeźniach oraz 
do nakładania surowych sankcji w 
przypadku naruszenia rozporządzenia 
(WE) nr 1099/2009, w szczególności w 
przypadkach naruszenia przepisów o 
ogłuszaniu zwierząt przed ubojem, aby 
uchronić zwierzęta przed niepotrzebnym 
bólem, stresem i lękiem przed ubojem, gdy 
ich ubój odbywa się jak najbliżej miejsca 
ich hodowli;

Or. nl

Poprawka279
Momchil Nekov

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję do wspierania, w 
razie potrzeby, budowy ekonomicznie 
opłacalnych zakładów uboju w państwach 
członkowskich, tak aby ubój zwierząt 
odbywał się jak najbliżej miejsca ich 
hodowli;

16. wzywa Komisję i samorządy 
lokalne w państwach członkowskich do 
wspierania, zarówno pod względem 
finansowym, jak i administracyjnym, w 
razie potrzeby, budowy ekonomicznie 
opłacalnych i równomiernie 
rozmieszczonych zakładów uboju w 
państwach członkowskich, tak aby ubój 
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zwierząt odbywał się jak najbliżej miejsca 
ich hodowli;

Or. bg

Poprawka 280
Ulrike Müller

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję do wspierania, w 
razie potrzeby, budowy ekonomicznie 
opłacalnych zakładów uboju w państwach 
członkowskich, tak aby ubój zwierząt 
odbywał się jak najbliżej miejsca ich 
hodowli;

16. wzywa Komisję do wspierania, w 
razie potrzeby, budowy ekonomicznie 
opłacalnych zakładów uboju w państwach 
członkowskich, tak aby ubój zwierząt 
odbywał się jak najbliżej miejsca ich 
hodowli; w tym zakresie wzywa Komisję 
do dokonania przeglądu, a w razie 
potrzeby dostosowania rozporządzenia 
(WE) nr 853/2004;

Or. en

Poprawka 281
Karine Gloanec Maurin

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję do wspierania, w 
razie potrzeby, budowy ekonomicznie 
opłacalnych zakładów uboju w państwach 
członkowskich, tak aby ubój zwierząt 
odbywał się jak najbliżej miejsca ich 
hodowli;

16. wzywa Komisję do wspierania, w 
razie potrzeby, budowy lub utrzymania
ekonomicznie opłacalnych, lokalnych lub 
mobilnych zakładów uboju w państwach 
członkowskich, tak aby ubój zwierząt 
odbywał się jak najbliżej miejsca ich 
hodowli, oraz do utrzymania zatrudnienia 
na obszarach wiejskich;

Or. fr
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Poprawka 282
Clara Eugenia Aguilera García

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję do wspierania, w 
razie potrzeby, budowy ekonomicznie 
opłacalnych zakładów uboju w państwach 
członkowskich, tak aby ubój zwierząt 
odbywał się jak najbliżej miejsca ich 
hodowli;

16. wzywa Komisję, aby zainicjowała 
przeprowadzenie badania nad 
wykonalnością pod względem 
ekonomicznym i środowiskowym budowy
nowych zakładów uboju w państwach 
członkowskich, tak aby ubój zwierząt 
odbywał się jak najbliżej miejsca ich 
hodowli;

Or. es

Poprawka 283
Michel Dantin

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję do wspierania, w 
razie potrzeby, budowy ekonomicznie 
opłacalnych zakładów uboju w państwach 
członkowskich, tak aby ubój zwierząt
odbywał się jak najbliżej miejsca ich 
hodowli;

16. wzywa Komisję do wspierania, w 
razie potrzeby, budowy ekonomicznie 
opłacalnych zakładów uboju w państwach 
członkowskich, tak aby rolnicy mieli 
możliwość uboju zwierząt jak najbliżej 
miejsca ich hodowli;

Or. fr

Poprawka284
Georgios Epitideios

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję do wspierania, w 
razie potrzeby, budowy ekonomicznie 

16. wzywa Komisję do wspierania, w 
razie potrzeby, budowy w państwach 
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opłacalnych zakładów uboju w państwach 
członkowskich, tak aby ubój zwierząt 
odbywał się jak najbliżej miejsca ich 
hodowli;

członkowskich ekonomicznie opłacalnych 
zakładów uboju posiadających certyfikat 
potwierdzający spełnianie norm 
bezpieczeństwa, tak aby ubój zwierząt 
odbywał się jak najbliżej miejsca ich 
hodowli;

Or. el

Poprawka 285
Thomas Waitz
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję do wspierania, w 
razie potrzeby, budowy ekonomicznie 
opłacalnych zakładów uboju w państwach 
członkowskich, tak aby ubój zwierząt 
odbywał się jak najbliżej miejsca ich 
hodowli;

16. wzywa Komisję do wspierania, w 
razie potrzeby, budowy ekonomicznie 
opłacalnych regionalnych lub polowych
zakładów uboju i przetwórstwa mięsa, tak 
aby ubój zwierząt odbywał się jak najbliżej 
miejsca ich hodowli;

Or. en

Poprawka 286
Sofia Ribeiro

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję do wspierania, w
razie potrzeby, budowy ekonomicznie 
opłacalnych zakładów uboju w państwach 
członkowskich, tak aby ubój zwierząt 
odbywał się jak najbliżej miejsca ich 
hodowli;

16. zwraca się do państw 
członkowskich o stworzenie warunków, o 
ile jest to możliwe oraz konieczne, w celu 
zapewnienia, by ubój zwierząt odbywał się 
jak najbliżej miejsca ich hodowli;

Or. en
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Poprawka 287
Nicola Caputo

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa Radę i Komisję do 
opracowania strategii na rzecz przyjęcia 
bardziej regionalnego modelu produkcji 
zwierząt hodowlanych, zakładającego, 
jeśli ma to zastosowanie, że zwierzęta 
rodzą się, są tuczone i poddawane ubojowi 
w tym samym regionie, bez konieczności 
transportowania ich na bardzo duże 
odległości; jest zdania, że sensowne 
byłoby stworzenie zachęt skłaniających do 
hodowli zwierząt, wprowadzania ich na 
rynek oraz uboju na szczeblu 
regionalnym, tak by skrócić niepotrzebnie 
długi czas transportu zwierząt;

Or. en

Poprawka 288
James Nicholson, Anthea McIntyre

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. jest zdania, że w niektórych 
przypadkach skrócenie dozwolonego 
czasu podróży, który jest obecnie 
określony w rozdziale V załącznika 1 do 
rozporządzenia (WE) nr 1/2005, nie 
stanowiłoby właściwego podejścia, w 
związku z czym należy rozważyć 
przypadki, w których z uwagi na względy 
geograficzne i izolację obszarów wiejskich 
konieczny jest transport żywych zwierząt 
drogą lądową lub morską do dalszej 
produkcji lub w celu uboju;

Or. en
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Poprawka 289
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. zwraca uwagę Komisji na istnienie 
mobilnych zakładów uboju w Szwecji oraz 
na fakt, że w lipcu 2018 r. Francja 
zezwoliła na ich testowanie, co stanowi 
proste i opłacalne rozwiązanie służące 
ograniczeniu transportu, poprawie 
dobrostanu zwierząt i promowaniu 
sprzedaży bezpośredniej w 
gospodarstwach;

Or. fr

Poprawka 290
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa państwa członkowskie, by w 
razie ustalenia niezdolności do transportu 
w stosownych przypadkach umożliwiały 
ubój z konieczności bezpośrednio w
zakładach hodowli i tuczu zwierząt, jeżeli 
czynności pierwszej pomocy nie przynoszą 
efektu, aby uniknąć niepotrzebnego 
cierpienia zwierząt;

Or. de

Poprawka 291
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji



PE632.018v01-00 46/113 AM\1171898PL.docx

PL

Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. zauważa, że wartość społeczna i 
ekonomiczna zwierzęcia może mieć wpływ 
na standard jego transportu; zwraca 
uwagę, że normy dotyczące transportu 
zwierząt hodowlanych w sektorze koni 
charakteryzują się wysoką jakością;

Or. en

Poprawka 292
Nicola Caputo

Projekt rezolucji
Ustęp 16 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16b. uważa, że zasadniczo zwierzęta 
powinny być poddawane ubojowi jak 
najbliżej miejsca hodowli; wzywa w 
związku z tym Komisję do propagowania, 
w możliwym zakresie, przetwórstwa 
lokalnego, zwłaszcza w odniesieniu do 
zmniejszenia ryzyka wystąpienia 
związanych z transportem ognisk choroby 
i zapewnienia jakości żywności i 
bezpieczeństwa żywności; uważa, że 
polityka UE powinna mieć na celu 
wspieranie tworzenia krótkich i 
przejrzystych łańcuchów dostaw, przy 
zapewnieniu podaży na rynkach we 
wszystkich państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 293
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 16 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

16b. przypomina, że regionalne rzeźnie 
zapewniają miejsca pracy na obszarach 
wiejskich i mogą przez to wnosić wkład w
łańcuch wartości dodanej; przypomina 
również o możliwości wspierania ich w
stosownych przypadkach w ramach 
wspólnej polityki rolnej po 2020 r.;

Or. de

Poprawka 294
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 16 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16c. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie by opracowały strategię 
określającą, w jaki sposób mniejsza liczba 
etapów transportu może stać się częścią 
życia zwierząt gospodarskich dzięki 
zmniejszeniu podziału na zakłady 
hodowli, tuczu i uboju, utworzeniu tzw. 
zamkniętych systemów chowu i
zmniejszeniu odległości między tymi
zakładami oraz przywróceniu hodowli 
zwierząt bardziej regionalnego 
charakteru;

Or. de

Poprawka 295
Annie Schreijer-Pierik

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję do opracowania 
strategii przejścia od transportu żywych 

skreśla się
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zwierząt do handlu wyłącznie mięsem i 
tuszami, biorąc pod uwagę wpływ 
transportu żywych zwierząt na 
środowisko, dobrostan zwierząt i 
bezpieczeństwo żywności;

Or. nl

Poprawka 296
Thomas Waitz
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję do opracowania 
strategii przejścia od transportu żywych 
zwierząt do handlu wyłącznie mięsem i 
tuszami, biorąc pod uwagę wpływ 
transportu żywych zwierząt na środowisko, 
dobrostan zwierząt i bezpieczeństwo 
żywności;

17. jest zdania, że transport tusz 
powinien zastąpić transport żywych 
zwierząt; wzywa Komisję do opracowania 
strategii przejścia od transportu żywych 
zwierząt do handlu wyłącznie mięsem i 
tuszami, biorąc pod uwagę wpływ 
transportu żywych zwierząt na środowisko, 
dobrostan zwierząt i bezpieczeństwo 
żywności; wzywa do tego, aby pierwszym 
krokiem było ograniczenie podróży do 
ubojni do czasu wynoszącego 
maksymalnie cztery godziny i odległości 
wynoszącej maksymalnie 300 km, 
niezależnie od środka transportu;

Or. en

Poprawka 297
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję do opracowania 
strategii przejścia od transportu żywych 
zwierząt do handlu wyłącznie mięsem i 

17. wzywa Komisję do opracowania 
strategii przejścia od transportu żywych 
zwierząt do handlu wyłącznie mięsem i 
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tuszami, biorąc pod uwagę wpływ 
transportu żywych zwierząt na środowisko, 
dobrostan zwierząt i bezpieczeństwo 
żywności;

tuszami, biorąc pod uwagę wpływ 
transportu żywych zwierząt na środowisko, 
dobrostan zwierząt i bezpieczeństwo 
żywności; jest zdania, że każda strategia 
przejścia na handel wyłącznie mięsem i 
tuszami musi uwzględniać czynniki 
ekonomiczne wpływające na podjęcie 
decyzji o transporcie żywych zwierząt;

Or. en

Poprawka 298
Frédérique Ries, Hilde Vautmans, Louis Michel

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję do opracowania 
strategii przejścia od transportu żywych 
zwierząt do handlu wyłącznie mięsem i 
tuszami, biorąc pod uwagę wpływ 
transportu żywych zwierząt na środowisko, 
dobrostan zwierząt i bezpieczeństwo 
żywności;

17. wzywa Komisję do opracowania
najpóźniej do 30 listopada 2019 r. strategii 
przejścia od transportu żywych zwierząt do 
handlu wyłącznie mięsem i tuszami, biorąc 
pod uwagę wpływ transportu żywych 
zwierząt na środowisko, dobrostan 
zwierząt i bezpieczeństwo żywności;
wzywa Komisję do włączenia do tej 
strategii transportu do państw trzecich;

Or. fr

Poprawka 299
Fredrick Federley, Jan Huitema, Frédérique Ries, Ulrike Müller, Pavel Telička

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję do opracowania 
strategii przejścia od transportu żywych 
zwierząt do handlu wyłącznie mięsem i 
tuszami, biorąc pod uwagę wpływ 
transportu żywych zwierząt na środowisko, 

17. wzywa Komisję do opracowania 
strategii przejścia od transportu żywych 
zwierząt realizowanego wyłącznie w celu 
ich uboju do promowania handlu mięsem i 
tuszami oraz zastąpienia transportu 
zwierząt hodowlanych wykorzystaniem 
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dobrostan zwierząt i bezpieczeństwo 
żywności;

nasienia lub zarodków, biorąc pod uwagę 
wpływ transportu żywych zwierząt na 
środowisko, dobrostan zwierząt i 
bezpieczeństwo żywności;

Or. en

Poprawka 300
Anja Hazekamp

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję do opracowania 
strategii przejścia od transportu żywych 
zwierząt do handlu wyłącznie mięsem i 
tuszami, biorąc pod uwagę wpływ
transportu żywych zwierząt na środowisko, 
dobrostan zwierząt i bezpieczeństwo 
żywności;

17. wzywa Komisję do opracowania 
strategii przejścia od transportu żywych 
zwierząt do handlu wyłącznie mięsem i 
tuszami przy jednoczesnym zachęcaniu do 
konsumpcji produktów roślinnych, biorąc 
pod uwagę wpływ intensywnej hodowli
zwierząt na środowisko, dobrostan 
zwierząt i bezpieczeństwo żywności;

Or. nl

Poprawka 301
Michel Dantin

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję do opracowania 
strategii przejścia od transportu żywych 
zwierząt do handlu wyłącznie mięsem i 
tuszami, biorąc pod uwagę wpływ 
transportu żywych zwierząt na środowisko,
dobrostan zwierząt i bezpieczeństwo 
żywności;

17. wzywa Komisję do opracowania 
strategii zachęcającej do handlu wyłącznie 
mięsem i tuszami, biorąc pod uwagę 
wpływ transportu żywych zwierząt na 
środowisko i dobrostan zwierząt;

Or. fr
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Poprawka 302
Maria Lidia Senra Rodríguez

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję do opracowania 
strategii przejścia od transportu żywych 
zwierząt do handlu wyłącznie mięsem i 
tuszami, biorąc pod uwagę wpływ 
transportu żywych zwierząt na środowisko, 
dobrostan zwierząt i bezpieczeństwo 
żywności;

17. wzywa Komisję do opracowania 
strategii przejścia od transportu żywych 
zwierząt do handlu wyłącznie mięsem i 
tuszami w krótkich łańcuchach 
dystrybucji, biorąc pod uwagę wpływ 
transportu żywych zwierząt na środowisko, 
dobrostan zwierząt i bezpieczeństwo 
żywności;

Or. es

Poprawka 303
Sofia Ribeiro

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję do opracowania 
strategii przejścia od transportu żywych 
zwierząt do handlu wyłącznie mięsem i 
tuszami, biorąc pod uwagę wpływ 
transportu żywych zwierząt na środowisko, 
dobrostan zwierząt i bezpieczeństwo 
żywności;

17. wzywa Komisję do opracowania 
strategii przejścia od transportu żywych 
zwierząt do handlu głównie mięsem i 
tuszami, biorąc pod uwagę wpływ 
transportu żywych zwierząt na środowisko, 
dobrostan zwierząt i bezpieczeństwo 
żywności w odniesieniu do państw spoza 
Unii;

Or. en

Poprawka 304
Annie Schreijer-Pierik

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka



PE632.018v01-00 52/113 AM\1171898PL.docx

PL

17a. przypomina, że zgodnie z 
obowiązującym rozporządzeniem przerwa 
w zatwierdzonym punkcie kontrolnym 
wymagana jest po maksymalnym czasie 
transportu zwierząt jednokopytnych, 
bydła, owiec, kóz i świń utrzymywanych 
jako zwierzęta gospodarskie, który trwa 
dłużej niż osiem godzin;

Or. nl

Poprawka 305
Maria Lidia Senra Rodríguez

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa do zmniejszenia liczby 
przewożonych zwierząt przez dostosowanie 
produkcji do konsumpcji w Unii,
lokalizację produkcji i zastąpienie tuczu 
przemysłowego hodowlą w systemach 
rolno-ekologicznych;

Or. es

Poprawka 306
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. przypomina, że dzięki transportowi 
materiału biologicznego i tusz oraz 
związanemu z tym mniejszemu 
zapotrzebowaniu na miejsce można 
również zmniejszyć skutki środowiskowe 
w odniesieniu do emisji CO2, zużycia 
benzyny itp.;

Or. de
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Poprawka 307
Annie Schreijer-Pierik

Projekt rezolucji
Ustęp 17 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17b. podkreśla, że zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1/2005 podczas 
dłuższych transportów zwierzęta powinny 
być pojone i karmione w odpowiednich 
odstępach czasu i powinny mieć 
możliwość odpoczynku w sposób 
odpowiedni dla ich gatunku i wieku; 
wzywa Komisję do lepszego 
monitorowania pełnego i 
zharmonizowanego wdrożenia tych 
wymogów prawnych przez wszystkie 
państwa członkowskie Unii;

Or. nl

Poprawka 308
Annie Schreijer-Pierik

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. zachęca do korzystania z planów 
awaryjnych podczas każdej podróży, aby 
umożliwić przewoźnikowi skuteczne 
reagowanie w nagłych przypadkach i 
ograniczenie wpływu opóźnienia lub 
wypadku na zwierzęta;

18. zachęca do korzystania z planów 
awaryjnych podczas podróży, aby 
umożliwić przewoźnikowi skuteczne 
reagowanie w nagłych przypadkach i 
ograniczenie wpływu opóźnienia lub 
wypadku na zwierzęta zgodnie z 
wymogami dla długotrwałych przewozów 
wynikającymi z rozporządzenia (WE) nr 
1/20051a;

_________________

1a Zob. art. 11.

Or. nl
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Poprawka 309
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. zachęca do korzystania z planów 
awaryjnych podczas każdej podróży, aby 
umożliwić przewoźnikowi skuteczne 
reagowanie w nagłych przypadkach i 
ograniczenie wpływu opóźnienia lub 
wypadku na zwierzęta;

18. zachęca do korzystania podczas 
każdej podróży z planów awaryjnych,
które np. przewidują również zastępcze 
samochody ciężarowe i stajnie postojowe,
aby umożliwić przewoźnikowi skuteczne 
reagowanie w nagłych przypadkach i 
ograniczenie wpływu opóźnienia lub 
wypadku na zwierzęta;

Or. de

Poprawka 310
Michel Dantin

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. zachęca do korzystania z planów 
awaryjnych podczas każdej podróży, aby 
umożliwić przewoźnikowi skuteczne 
reagowanie w nagłych przypadkach i 
ograniczenie wpływu opóźnienia lub 
wypadku na zwierzęta;

18. zachęca do korzystania z planów 
awaryjnych podczas każdej podróży, aby 
umożliwić przewoźnikowi skuteczne 
reagowanie w nagłych przypadkach i 
ograniczenie wpływu opóźnienia lub 
wypadku na zwierzęta przewożone w 
celach reprodukcji lub uboju;

Or. fr

Poprawka 311
Thomas Waitz, Florent Marcellesi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Śródtytuł 5 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

zauważa, że sektor produkcji zwierzęcej, 
zwłaszcza zaś intensywna przemysłowa 
produkcja zwierzęca, odpowiada za 
znaczną część emisji gazów 
cieplarnianych, i jest zdania, że model 
intensywnej produkcji skutkuje 
znaczącym pogorszeniem dobrostanu 
zwierząt i ma negatywne konsekwencje 
dla zdrowia publicznego, zwłaszcza ze 
względu na nienależyte stosowanie 
antybiotyków i przyczynianie się do 
oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe;

Or. en

Poprawka 312
Anja Hazekamp

Projekt rezolucji
Podtytuł 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

zwraca uwagę, że rozporządzenie (WE nr 
1/2005) stanowi, że temperatura wewnątrz 
pojazdu do przewozu zwierząt nie może 
przekraczać 30 °C, jednak już przy 
temperaturze wewnętrznej wynoszącej 25
°C podczas transportu zwierzęta są 
poddane stresowi cieplnemu, co powoduje 
duszność i wycieńczenie;

Or. nl

Poprawka 313
Thomas Waitz
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

18a. zauważa, że naruszenia 
rozporządzenia nr 1/2005 dotyczą 
najczęściej następujących przepisów: 
specyfikacja wielkości powierzchni 
ładownej i wystarczająca wysokość 
przestrzeni ładunkowej, odpowiednie 
podziały, zakaz transportu w ekstremalnie 
wysokich temperaturach, wymóg 
zapewnienia dostępu do wody podczas 
długich podróży, zakaz transportu 
zwierząt niezdolnych do podróży, wymogi 
w zakresie ściółki i wymóg rozładowania 
zwierząt i umożliwienia im odpoczynku 
przez 24 godziny, a także nakarmienia i 
napojenia, po upływie określonego 
maksymalnego czasu podróży;

Or. en

Poprawka 314
Anja Hazekamp

Projekt rezolucji
Podtytuł 5 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

wzywa wszystkie państwa członkowskie do 
zakazania wszelkiego transportu zwierząt 
na duże odległości w ekstremalnych 
warunkach pogodowych, zwłaszcza gdy 
przewiduje się, że temperatura w miejscu 
wyjazdu lub w miejscu docelowym lub w 
czasie podróży przekroczy 28 °C, a także w 
przypadku mrozów lub silnego wiatru;

Or. nl

Poprawka 315
Anja Hazekamp

Projekt rezolucji
Podtytuł 5 c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

wzywa Komisję do położenia kresu 
transportowi nieodsadzonych zwierząt, np. 
14-dniowych cieląt, gdyż podczas 
transportu niemożliwe jest zaspokojenie 
potrzeb bardzo młodych zwierząt, takich 
jak naturalna potrzeba ssania wymion 
matki;

Or. nl

Poprawka 316
Norbert Erdős

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. nalega, aby przepisy dotyczące 
dobrostanu zwierząt opierały się na 
podstawach naukowych i najnowszych 
technologiach; wyraża ubolewanie, że 
pomimo wyraźnych zaleceń EFSA i 
wniosku Parlamentu zawartego w jego 
rezolucji z 2012 r. Komisja nie 
zaktualizowała przepisów dotyczących 
transportu zwierząt stosownie do 
najnowszych dowodów naukowych; w 
związku z tym wzywa Komisję, aby 
dokonała aktualizacji tych przepisów w 
oparciu o najnowszą wiedzę naukową i 
najnowsze technologie, w szczególności 
jeśli chodzi o zapewnienie wystarczającej 
wentylacji i wystarczającego chłodzenia 
we wszystkich pojazdach, odpowiednich 
systemów pojenia, zwłaszcza dla 
nieodsadzonych zwierząt, oraz określonej 
minimalnej wysokości przestrzeni 
ładunkowej;

19. nalega, aby przepisy dotyczące 
dobrostanu zwierząt opierały się na 
podstawach naukowych i najnowszych 
technologiach; wzywa Komisję, aby 
dokonała aktualizacji tych przepisów w 
oparciu o najnowszą wiedzę naukową i 
najnowsze technologie;

Or. hu
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Poprawka 317
Sofia Ribeiro

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. nalega, aby przepisy dotyczące 
dobrostanu zwierząt opierały się na 
podstawach naukowych i najnowszych 
technologiach; wyraża ubolewanie, że 
pomimo wyraźnych zaleceń EFSA i 
wniosku Parlamentu zawartego w jego 
rezolucji z 2012 r. Komisja nie 
zaktualizowała przepisów dotyczących 
transportu zwierząt stosownie do 
najnowszych dowodów naukowych; w 
związku z tym wzywa Komisję, aby 
dokonała aktualizacji tych przepisów w 
oparciu o najnowszą wiedzę naukową i 
najnowsze technologie, w szczególności 
jeśli chodzi o zapewnienie wystarczającej 
wentylacji i wystarczającego chłodzenia 
we wszystkich pojazdach, odpowiednich 
systemów pojenia, zwłaszcza dla 
nieodsadzonych zwierząt, oraz określonej 
minimalnej wysokości przestrzeni 
ładunkowej;

19. nalega, aby przepisy dotyczące 
dobrostanu zwierząt opierały się na 
podstawach naukowych i najnowszych 
technologiach; wzywa Komisję, aby 
dokonała aktualizacji tych przepisów w 
oparciu o najnowszą wiedzę naukową i 
najnowsze technologie;

Or. en

Poprawka 318
Thomas Waitz, Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. nalega, aby przepisy dotyczące 
dobrostanu zwierząt opierały się na 
podstawach naukowych i najnowszych 
technologiach; wyraża ubolewanie, że 
pomimo wyraźnych zaleceń EFSA i 
wniosku Parlamentu zawartego w jego 

19. nalega, aby przepisy dotyczące 
dobrostanu zwierząt opierały się na 
podstawach naukowych i najnowszych 
technologiach; podkreśla, że szczegółowe 
przepisy uwzględniające szczególne 
potrzeby w różnych środkach transportu 
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rezolucji z 2012 r. Komisja nie 
zaktualizowała przepisów dotyczących 
transportu zwierząt stosownie do 
najnowszych dowodów naukowych; w 
związku z tym wzywa Komisję, aby 
dokonała aktualizacji tych przepisów w 
oparciu o najnowszą wiedzę naukową i 
najnowsze technologie, w szczególności 
jeśli chodzi o zapewnienie wystarczającej 
wentylacji i wystarczającego chłodzenia
we wszystkich pojazdach, odpowiednich 
systemów pojenia, zwłaszcza dla 
nieodsadzonych zwierząt, oraz określonej
minimalnej wysokości przestrzeni 
ładunkowej;

wymagają aktualizacji, zgodnie z art. 30 
rozporządzenia nr 1/2005, zawsze gdy nie 
gwarantują już dochowania zgodności w 
odniesieniu do określonych gatunków lub 
środków transportu, a także w przypadku 
wydania nowych opinii naukowych;
wyraża ubolewanie, że pomimo wyraźnych 
zaleceń EFSA i wniosku Parlamentu 
zawartego w jego rezolucji z 2012 r. 
Komisja nie zaktualizowała przepisów 
dotyczących transportu zwierząt stosownie 
do najnowszych dowodów naukowych; w 
związku z tym wzywa Komisję, aby 
dokonała aktualizacji tych przepisów w 
oparciu o najnowszą wiedzę naukową i 
najnowsze technologie, w szczególności 
jeśli chodzi o zapewnienie wystarczającej 
wentylacji i regulacji temperatury we 
wszystkich pojazdach, odpowiednich 
systemów pojenia i pasz płynnych, 
zwłaszcza dla nieodsadzonych zwierząt,
zmniejszonej obsady oraz ustalonej i 
wystarczającej minimalnej wysokości 
przestrzeni ładunkowej;

Or. en

Poprawka 319
Maria Lidia Senra Rodríguez

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. nalega, aby przepisy dotyczące 
dobrostanu zwierząt opierały się na 
podstawach naukowych i najnowszych 
technologiach; wyraża ubolewanie, że 
pomimo wyraźnych zaleceń EFSA i 
wniosku Parlamentu zawartego w jego 
rezolucji z 2012 r. Komisja nie 
zaktualizowała przepisów dotyczących 
transportu zwierząt stosownie do 
najnowszych dowodów naukowych; w 
związku z tym wzywa Komisję, aby 
dokonała aktualizacji tych przepisów w 

19. nalega, aby przepisy dotyczące 
dobrostanu zwierząt opierały się na 
podstawach naukowych i najnowszych 
technologiach; wyraża ubolewanie, że 
pomimo wyraźnych zaleceń EFSA i 
wniosku Parlamentu zawartego w jego 
rezolucji z 2012 r. Komisja nie 
zaktualizowała przepisów dotyczących 
transportu zwierząt stosownie do 
najnowszych dowodów naukowych; w 
związku z tym wzywa Komisję, aby 
dokonała aktualizacji tych przepisów w 
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oparciu o najnowszą wiedzę naukową i 
najnowsze technologie, w szczególności 
jeśli chodzi o zapewnienie wystarczającej 
wentylacji i wystarczającego chłodzenia 
we wszystkich pojazdach, odpowiednich 
systemów pojenia, zwłaszcza dla 
nieodsadzonych zwierząt, oraz określonej 
minimalnej wysokości przestrzeni
ładunkowej;

oparciu o najnowszą wiedzę naukową i 
najnowsze technologie, w szczególności 
jeśli chodzi o zapewnienie wystarczającej 
wentylacji i wystarczającego chłodzenia 
we wszystkich pojazdach, odpowiednich 
systemów pojenia, zwłaszcza dla 
nieodsadzonych zwierząt, oraz
wystarczającej przestrzeni, aby zwierzę 
mogło wstawać, kłaść się i utrzymywać 
głowę w pozycji wyprostowanej, a także 
aby pojazdy były dostosowane do potrzeb 
danego gatunku;

Or. es

Poprawka 320
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. nalega, aby przepisy dotyczące 
dobrostanu zwierząt opierały się na 
podstawach naukowych i najnowszych 
technologiach; wyraża ubolewanie, że 
pomimo wyraźnych zaleceń EFSA i 
wniosku Parlamentu zawartego w jego 
rezolucji z 2012 r. Komisja nie 
zaktualizowała przepisów dotyczących 
transportu zwierząt stosownie do 
najnowszych dowodów naukowych; w 
związku z tym wzywa Komisję, aby 
dokonała aktualizacji tych przepisów w 
oparciu o najnowszą wiedzę naukową i 
najnowsze technologie, w szczególności 
jeśli chodzi o zapewnienie wystarczającej 
wentylacji i wystarczającego chłodzenia 
we wszystkich pojazdach, odpowiednich 
systemów pojenia, zwłaszcza dla 
nieodsadzonych zwierząt, oraz określonej 
minimalnej wysokości przestrzeni 
ładunkowej;

19. nalega, aby przepisy dotyczące 
dobrostanu zwierząt opierały się na 
podstawach naukowych i najnowszych 
technologiach; wyraża ubolewanie, że 
pomimo wyraźnych zaleceń EFSA i 
wniosku Parlamentu zawartego w jego 
rezolucji z 2012 r. Komisja nie 
zaktualizowała przepisów dotyczących 
transportu zwierząt stosownie do 
najnowszych dowodów naukowych; w 
związku z tym wzywa Komisję, aby 
dokonała aktualizacji tych przepisów w 
oparciu o najnowszą wiedzę naukową i 
najnowsze technologie, w szczególności 
jeśli chodzi o zapewnienie
wystarczającego wietrzenia i chłodzenia –
nie tylko przez wentylację, lecz również 
przez urządzenia klimatyzacyjne – we 
wszystkich pojazdach, odpowiednich 
systemów pojenia, zwłaszcza dla 
nieodsadzonych zwierząt, oraz
wystarczającej ilości miejsca i określonej 
minimalnej wysokości przestrzeni 
ładunkowej;
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Or. de

Poprawka 321
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. wyraża zaniepokojenie w związku z 
podróżami, podczas których zwierzęta są 
pojone zanieczyszczoną wodą, niezdatną 
do spożycia, oraz w związku z podróżami, 
podczas których zwierzęta są pozbawione 
dostępu do wody z powodu 
nieprawidłowego działania lub 
niewłaściwego ustawienia poideł; 
podkreśla, że pojazdy używane do 
transportu żywych zwierząt powinny 
zapewniać wystarczającą ilość wody na 
cały czas podróży, w każdym przypadku 
dostosowaną do potrzeb danego gatunku 
transportowanych zwierząt i do ich liczby;

Or. it

Poprawka 322
Nicola Caputo

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. uważa, że należy podkreślić 
konieczność uwzględniania najnowszej 
wiedzy naukowej przy opracowywaniu 
przepisów dotyczących dobrostanu 
zwierząt; zwraca uwagę na fakt, że w 
opinii EFSA1a podkreśla się, że w kwestii 
dobrostanu zwierząt oprócz czasu podróży 
w grę wchodzą inne aspekty, takie jak 
właściwy załadunek i rozładunek, jak 
również projekt pojazdów;
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_________________

1a Dziennik EFSA 2011:9(1):1966 (s. 125)

Or. en

Poprawka 323
Fredrick Federley, Jan Huitema, Frédérique Ries, Ulrike Müller, Pavel Telička, Elsi 
Katainen

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do opracowania 
odnoszących się do zwierząt wskaźników 
dobrostanu; jest zdania, że Komisja 
powinna niezwłocznie opracować te 
wskaźniki, które będą wykorzystywane 
jako uzupełnienie obowiązujących 
wymogów prawnych; odnoszące się do 
zwierząt wskaźniki dobrostanu powinny 
stymulować osiąganie lepszych rezultatów 
w zakresie dobrostanu zwierząt w 
odniesieniu do zwierząt podczas 
transportu;

Or. en

Poprawka 324
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia, by podczas załadunku 
transportów właściwe organy miały na 
miejscu weterynarza gwarantującego 
realizację rozporządzenia nr 1/2005;

Or. de
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Poprawka 325
James Nicholson, Anthea McIntyre

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. nalega, aby w prawie UE nałożyć 
na rolników prawny obowiązek 
zapewnienia, aby podczas transportu ich 
zwierzęta nie były narażone na krzywdę, 
obrażenia ani niepotrzebne cierpienia;

Or. en

Poprawka 326
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. wzywa państwa członkowskie 
dokonujące wywozu do państw trzecich do 
współpracy z władzami lokalnymi w celu
poprawy norm dotyczących dobrostanu 
zwierząt;

Or. en

Poprawka 327
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 19 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19b. podkreśla, że naruszenia wynikają 
często z nieodpowiednich systemów 
wentylacyjnych pojazdów przeznaczonych 
do transportu drogowego żywych zwierząt 
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na duże odległości; w takich sytuacjach 
zwierzęta są zmuszone do przebywania w 
ograniczonej przestrzeni 
charakteryzującej się ekstremalnymi 
temperaturami, które znacznie wykraczają 
poza zakres temperatur i granice 
tolerancji określone w rozporządzeniu;

Or. it

Poprawka 328
Nicola Caputo

Projekt rezolucji
Ustęp 19 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19b. wyraża zaniepokojenie liczbą 
zgłoszeń o wykorzystywaniu 
nieodpowiednich pojazdów do transportu 
żywych zwierząt zarówno na lądzie, jak i 
na morzu, i wzywa do zwiększonego 
monitorowania takich praktyk;

Or. en

Poprawka 329
Fredrick Federley, Frédérique Ries, Ulrike Müller, Pavel Telička

Projekt rezolucji
Ustęp 19 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19b. wzywa Komisję do zapewnienia, 
aby we wszystkich państwach 
członkowskich ogłuszenia dokonywało się, 
bez żadnych wyjątków, przed dokonaniem 
rytualnego uboju zgodnego z obyczajami 
religijnymi;

Or. en
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Poprawka 330
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 19 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19c. wyraża zaniepokojenie 
przypadkami, w których wykryto 
ingerencję w czujniki kontroli 
temperatury w pojazdach przeznaczonych 
do transportu żywych zwierząt, i wzywa 
właściwe organy, aby nie zatwierdzały 
dzienników podróży, jeżeli przewiduje się, 
że temperatura w miejscu rozpoczęcia 
podróży, w miejscu docelowym lub w 
czasie podróży przekroczy 30 °C;

Or. it

Poprawka 331
Nicola Caputo

Projekt rezolucji
Ustęp 19 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19c. wzywa Komisję do zbadania 
możliwości zastosowania nowatorskich i 
dotychczasowych technologii w pojazdach 
do transportu zwierząt w celu 
regulowania, monitorowania i 
rejestrowania temperatury i wilgotności, 
które są istotnymi aspektami kontroli i 
ochrony dobrostanu określonych kategorii 
zwierząt podczas transportu (zgodnie z 
zaleceniami EFSA);

Or. en

Poprawka 332
Fredrick Federley, Jan Huitema, Ulrike Müller, Pavel Telička
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Projekt rezolucji
Ustęp 19 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19c. uznaje, że mniejsza obsada i 
przerywanie podróży w celu umożliwienia 
zwierzętom odpoczynku odbijają się 
negatywnie pod względem ekonomicznym 
na przewoźnikach, co może wpływać na 
prawidłową obsługę transportowanych 
zwierząt; wzywa Komisję do 
wprowadzenia zachęt skłaniających do 
prawidłowej obsługi transportowanych 
zwierząt;

Or. en

Poprawka 333
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 19 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19d. wyraża ubolewanie, że 
pomieszczenia przeznaczone dla zwierząt 
nie zawsze zapewniają wystarczającą 
przestrzeń, aby umożliwić odpowiednią 
wentylację w pojazdach, oraz ubolewa, że 
naturalne ruchy zwierząt są ograniczone, 
co często zmusza zwierzęta do 
przyjmowania nienaturalnych pozycji 
przez długi czas, stanowiąc wyraźne 
naruszenie specyfikacji technicznych 
zawartych w art. 6 rozporządzenia i w 
rozdziale II pkt 1.2 załącznika I do 
rozporządzenia;

Or. it

Poprawka 334
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi
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Projekt rezolucji
Ustęp 19 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19e. wyraża ubolewanie z powodu 
naruszeń rozporządzenia związanych z 
niestosowaniem lub niewłaściwym 
stosowaniem odpowiednich przepisów 
dotyczących zwierząt nieodsadzonych od 
matki, takich jak cielęta, jagnięta, koźlęta, 
źrebięta i prosięta karmione mlekiem, 
oraz wyraża nadzieję, że zostaną 
wprowadzone bardziej szczegółowe środki 
w celu zapewnienia pełnej ochrony 
dobrostanu tych zwierząt podczas 
transportu;

Or. it

Poprawka 335
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 19 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19f. wyraża zaniepokojenie w związku z 
naruszeniami rozporządzenia wskutek 
braku kontroli zbiorczych przed 
załadunkiem żywych zwierząt na statki, a 
także w związku z faktem, że przy 
załadunku stosuje się często okrutne 
praktyki i narzędzia, takie jak kije i 
poganiacze elektryczne, lub wykorzystuje 
się nieodpowiednią infrastrukturę 
załadunkową;

Or. it

Poprawka 336
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
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Ustęp 19 g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19g. uważa, że konieczne jest 
wprowadzenie obowiązku obecności 
weterynarzy na pokładzie statków do 
transportu żywych zwierząt, zgłaszanie i 
rejestrowanie liczby przypadków 
padnięcia zwierząt podczas podróży oraz 
przygotowanie planów na wypadek 
sytuacji kryzysowych, aby rozwiązywać 
sytuacje na morzu, które mogą 
negatywnie wpływać na dobrostan 
transportowanych zwierząt;

Or. it

Poprawka 337
Karine Gloanec Maurin

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa Komisję do opracowania 
pełnej definicji operacyjnej określającej 
aspekty zdolności do transportu oraz do 
zapewnienia gruntownych szkoleń dla 
rolników, kierowców i lekarzy weterynarii 
w celu zmniejszenia dużej liczby naruszeń 
przepisów dotyczących zdolności do 
transportu w państwach członkowskich;

20. wzywa Komisję do opracowania 
pełnej definicji operacyjnej określającej 
aspekty zdolności do transportu, pełnej 
listy wskaźników właściwego traktowania 
i dobrostanu zwierząt, oraz do 
zapewnienia gruntownych szkoleń dla 
rolników, kierowców i lekarzy weterynarii 
w celu zmniejszenia dużej liczby naruszeń 
przepisów dotyczących zdolności do 
transportu w państwach członkowskich, a 
także do ułatwienia interakcji między 
organizacjami pozarządowymi a 
personelem odpowiedzialnym za transport 
i ubój;

Or. fr

Poprawka 338
Ricardo Serrão Santos
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Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa Komisję do opracowania 
pełnej definicji operacyjnej określającej 
aspekty zdolności do transportu oraz do
zapewnienia gruntownych szkoleń dla 
rolników, kierowców i lekarzy weterynarii 
w celu zmniejszenia dużej liczby naruszeń 
przepisów dotyczących zdolności do 
transportu w państwach członkowskich;

20. wzywa Komisję do opracowania 
pełnej definicji operacyjnej określającej 
aspekty zdolności do transportu oraz do
stworzenia praktycznych wytycznych 
dotyczących oceny zdolności do 
transportu zwierząt; wzywa państwa 
członkowskie do podjęcia działań w 
zakresie rozpowszechniania informacji i
szkoleń dla rolników, kierowców i lekarzy 
weterynarii w celu zmniejszenia dużej 
liczby naruszeń przepisów dotyczących 
zdolności do transportu;

Or. pt

Poprawka 339
Hilde Vautmans, Jan Huitema, Louis Michel, Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa Komisję do opracowania 
pełnej definicji operacyjnej określającej 
aspekty zdolności do transportu oraz do 
zapewnienia gruntownych szkoleń dla 
rolników, kierowców i lekarzy weterynarii 
w celu zmniejszenia dużej liczby naruszeń 
przepisów dotyczących zdolności do 
transportu w państwach członkowskich;

20. wzywa Komisję do opracowania 
pełnej definicji operacyjnej określającej 
aspekty zdolności do transportu oraz do 
zapewnienia gruntownych szkoleń dla 
rolników, przewoźników, handlowców, 
punktów gromadzenia, rzeźni, lekarzy 
weterynarii i wszystkich podmiotów 
biorących udział w transporcie zwierząt w
celu zmniejszenia dużej liczby naruszeń 
przepisów dotyczących zdolności do 
transportu w państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 340
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Projekt rezolucji
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Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa Komisję do opracowania 
pełnej definicji operacyjnej określającej 
aspekty zdolności do transportu oraz do 
zapewnienia gruntownych szkoleń dla
rolników, kierowców i lekarzy weterynarii 
w celu zmniejszenia dużej liczby naruszeń 
przepisów dotyczących zdolności do 
transportu w państwach członkowskich;

20. wzywa Komisję do opracowania 
pełnej definicji operacyjnej określającej 
aspekty zdolności do transportu oraz do 
zapewnienia gruntownych szkoleń dla 
kierowców i lekarzy weterynarii, jak 
również jasnych informacji dla hodowców 
na temat warunków, w jakich przewożone 
są ich zwierzęta, w celu zmniejszenia dużej 
liczby naruszeń przepisów dotyczących 
zdolności do transportu w państwach 
członkowskich;

Or. fr

Poprawka 341
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa Komisję do opracowania 
pełnej definicji operacyjnej określającej 
aspekty zdolności do transportu oraz do 
zapewnienia gruntownych szkoleń dla 
rolników, kierowców i lekarzy weterynarii 
w celu zmniejszenia dużej liczby naruszeń 
przepisów dotyczących zdolności do 
transportu w państwach członkowskich;

20. wzywa Komisję do opracowania 
pełnej definicji operacyjnej określającej 
aspekty zdolności do transportu oraz do 
zapewnienia na terenie całej UE 
obowiązkowych gruntownych szkoleń dla 
rolników, kierowców i lekarzy weterynarii 
w celu zmniejszenia dużej liczby naruszeń 
przepisów dotyczących zdolności do 
transportu w państwach członkowskich;

Or. de

Poprawka 342
Sofia Ribeiro

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka
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20. wzywa Komisję do opracowania 
pełnej definicji operacyjnej określającej 
aspekty zdolności do transportu oraz do 
zapewnienia gruntownych szkoleń dla 
rolników, kierowców i lekarzy weterynarii 
w celu zmniejszenia dużej liczby naruszeń 
przepisów dotyczących zdolności do 
transportu w państwach członkowskich;

20. wzywa Komisję do opracowania 
pełnej definicji operacyjnej określającej 
aspekty zdolności do transportu oraz do 
zapewnienia gruntownych szkoleń, 
kształcenia i certyfikacji dla rolników, 
kierowców i lekarzy weterynarii oraz 
straży granicznej, w celu zmniejszenia 
liczby naruszeń przepisów dotyczących 
zdolności do transportu w państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 343
Michel Dantin

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa Komisję do opracowania 
pełnej definicji operacyjnej określającej 
aspekty zdolności do transportu oraz do 
zapewnienia gruntownych szkoleń dla
rolników, kierowców i lekarzy weterynarii
w celu zmniejszenia dużej liczby naruszeń 
przepisów dotyczących zdolności do 
transportu w państwach członkowskich;

20. wzywa Komisję do opracowania 
pełnej definicji operacyjnej określającej 
aspekty zdolności do transportu oraz do 
zapewnienia gruntownych szkoleń dla osób 
odpowiedzialnych za dobrostan zwierząt 
podczas transportu w celu zmniejszenia 
dużej liczby naruszeń przepisów 
dotyczących zdolności do transportu w 
państwach członkowskich;

Or. fr

Poprawka 344
Elsi Katainen, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa Komisję do opracowania 
pełnej definicji operacyjnej określającej 
aspekty zdolności do transportu oraz do
zapewnienia gruntownych szkoleń dla 

20. wzywa Komisję do opracowania 
pełnej definicji operacyjnej określającej 
aspekty zdolności do transportu oraz do
regularnego zapewniania gruntownych 
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rolników, kierowców i lekarzy weterynarii 
w celu zmniejszenia dużej liczby naruszeń 
przepisów dotyczących zdolności do 
transportu w państwach członkowskich;

szkoleń dla rolników, kierowców i lekarzy 
weterynarii w celu zmniejszenia dużej 
liczby naruszeń przepisów dotyczących 
zdolności do transportu w państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 345
Norbert Erdős

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa Komisję do opracowania 
pełnej definicji operacyjnej określającej 
aspekty zdolności do transportu oraz do 
zapewnienia gruntownych szkoleń dla 
rolników, kierowców i lekarzy weterynarii 
w celu zmniejszenia dużej liczby naruszeń 
przepisów dotyczących zdolności do 
transportu w państwach członkowskich;

20. wzywa Komisję do opracowania 
pełnej definicji operacyjnej określającej 
aspekty zdolności do transportu oraz do 
zapewnienia gruntownych szkoleń dla 
rolników, kierowców i lekarzy weterynarii 
w celu zmniejszenia liczby naruszeń 
przepisów dotyczących zdolności do 
transportu w państwach członkowskich;

Or. hu

Poprawka 346
Annie Schreijer-Pierik

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. zwraca uwagę, że rolnicy, 
przewoźnicy i właściwe organy w 
poszczególnych państwach członkowskich 
mogą różnie interpretować rozporządzenie 
(WE) nr 1/2005, zwłaszcza w odniesieniu 
do zdolności zwierząt do podróży; apeluje 
do Komisji, by dokonała przeglądu 
rozporządzenia w celu ewentualnego 
uszczegółowienia wymogów dotyczących 
transportu; wzywa Komisję i państwa 
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członkowskie do zapewnienia w ramach 
równych warunków, by rozporządzenie 
(WE) nr 1/2005 było odtąd 
harmonizowane i wdrażane jednolicie w 
całej Unii, w szczególności w odniesieniu 
do zdolności zwierząt do podróży;

Or. nl

Poprawka 347
Fredrick Federley, Jan Huitema, Frédérique Ries, Ulrike Müller, Pavel Telička, Hilde 
Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. wzywa Komisję do podjęcia działań 
w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu 
się chorób zakaźnych zwierząt 
transportowanych zarówno w obrębie UE, 
jak i pochodzących z państw trzecich, 
przez propagowanie środków 
bioasekuracji, większy dobrostan zwierząt 
i nadawanie priorytetu transportom 
bezpośrednim, które zmniejszają ryzyko 
bezpośredniego lub pośredniego kontaktu 
ze zwierzętami z innych gospodarstw, a 
także, o ile to możliwe, unikanie 
rozładunku w punktach kontroli;

Or. en

Poprawka 348
Frédérique Ries, Hilde Vautmans, Louis Michel

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. zwraca uwagę, że oprócz 
załadunku zwierząt niezdolnych do 
transportu, naruszenia rozporządzenia 
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często obejmują również zapewnienie 
niewystarczającej przestrzeni dla zwierząt, 
nieodpowiednią wysokość pojazdu, 
skrajne temperatury, brak wody i 
żywności oraz nieodpowiednie systemy 
wentylacji;

Or. fr

Poprawka 349
Michel Dantin

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. wzywa Komisję do 
przeprowadzenia dalszych badań nad 
korelacją między czasem podróży a 
dobrostanem zwierząt w celu dokładnego 
określenia odpowiedniego czasu podróży 
dla transportu poszczególnych gatunków 
żywych zwierząt;

Or. fr

Poprawka 350
Maria Lidia Senra Rodríguez

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. apeluje o prowadzenie ścisłego 
nadzoru, aby uniknąć załadunku zwierząt 
chorych, słabych, o niskiej masie ciała, 
zwierząt przed odłączeniem od matki, 
samic ciężarnych i samic, które nie 
zakończyły koniecznego okresu 
odsadzenia;

Or. es
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Poprawka 351
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. wzywa państwa członkowskie, by 
zadbały o poprawę księgowości w
zakładach, jeśli chodzi o okresy ciąży;

Or. de

Poprawka 352
Fredrick Federley, Frédérique Ries, Ulrike Müller, Pavel Telička, Elsi Katainen, Hilde 
Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 20 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20b. wzywa Komisję do sformułowania, 
w oparciu o ustalenia naukowe, 
wytycznych dotyczących wody podawanej 
zwierzętom transportowym w klatkach i 
warunków transportu kurcząt, które 
sprzyjają wysokiemu poziomowi 
dobrostanu;

Or. en

Poprawka 353
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 20 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20b. przypomina, że państwa 
członkowskie muszą znaleźć rozwiązania 
dla zwierząt na końcu cyklu życia i
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produkcji, które będą zapewniały 
poszanowanie dobrostanu zwierząt;

Or. de

Poprawka 354
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 20 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20c. zdecydowanie nie zgadza się na to, 
by załadunek zwierząt do środków 
transportu odbywał się w okrutny sposób z
wykorzystaniem kijów lub poganiaczy 
elektrycznych i przy niezdatności 
dostępnych urządzeń załadunkowych i
wyładunkowych do zapewnienia 
dobrostanu zwierząt;

Or. de

Poprawka 355
Sofia Ribeiro

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa do szerszego stosowania 
działania dotyczącego rozwoju obszarów 
wiejskich „płatności z tytułu dobrostanu 
zwierząt”, które przewidziano w art. 33 
rozporządzenia (UE) nr 1305/20137 i które 
zapewnia wsparcie na rzecz stosowania 
wysokich norm dotyczących dobrostanu 
zwierząt wykraczających poza mające 
zastosowanie obowiązkowe normy;

skreśla się

_________________

7 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 347.
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Or. en

Poprawka 356
Norbert Erdős

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa do szerszego stosowania
działania dotyczącego rozwoju obszarów 
wiejskich „płatności z tytułu dobrostanu 
zwierząt”, które przewidziano w art. 33 
rozporządzenia (UE) nr 1305/20137 i które 
zapewnia wsparcie na rzecz stosowania 
wysokich norm dotyczących dobrostanu 
zwierząt wykraczających poza mające 
zastosowanie obowiązkowe normy;

21. apeluje o szersze stosowanie
działania dotyczącego rozwoju obszarów 
wiejskich „płatności z tytułu dobrostanu 
zwierząt”, które przewidziano w art. 33 
rozporządzenia (UE) nr 1305/20137 i które 
zapewnia wsparcie na rzecz stosowania 
wysokich norm dotyczących dobrostanu 
zwierząt wykraczających poza mające 
zastosowanie obowiązkowe normy;

_________________ _________________

7 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 347. 7 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 347.

Or. hu

Poprawka 357
Sofia Ribeiro

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. wzywa Komisję do unikania 
nakładania na rolników kolejnych 
warunków, ponieważ jest ich już dużo i 
przyjmują one postać obowiązków, a 
ponadto obejmują już one kwestie 
związane z dobrostanem zwierząt; uważa, 
że aktualny budżet WPR jest wyraźnie 
niewystarczający oraz że wszystkie nowe 
wymagania nakładane na rolników muszą 
się wiązać ze zwiększeniem budżetu WPR;

Or. en
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Poprawka 358
Norbert Erdős

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. apeluje, aby w ramach zbliżającej 
się reformy WPR utrzymano i umocniono 
zasadę uzależnienia dodatkowych 
płatności w ramach WPR od stworzenia 
warunków zapewniających wyższy poziom 
dobrostanu zwierząt oraz w pełni 
spełniających normy określone w 
rozporządzeniu nr 1/2005 lub 
wykraczających poza te normy;

skreśla się

Or. hu

Poprawka 359
Thomas Waitz, Tilly Metz, Florent Marcellesi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. apeluje, aby w ramach zbliżającej 
się reformy WPR utrzymano i umocniono 
zasadę uzależnienia dodatkowych płatności 
w ramach WPR od stworzenia warunków 
zapewniających wyższy poziom 
dobrostanu zwierząt oraz w pełni 
spełniających normy określone w 
rozporządzeniu nr 1/2005 lub 
wykraczających poza te normy;

22. apeluje, aby w ramach zbliżającej 
się reformy WPR utrzymano i umocniono 
zasadę uzależnienia dodatkowych płatności 
w ramach WPR od stworzenia warunków 
zapewniających wyższy poziom 
dobrostanu zwierząt oraz w pełni 
spełniających normy określone w 
rozporządzeniu nr 1/2005 lub 
wykraczających poza te normy; apeluje, 
aby powiązane wsparcie było także 
uzależnione od podwyższonych norm 
dotyczących dobrostanu zwierząt, co ma 
zostać zapewnione przez Komisję w 
ramach dokonywanej przez nią oceny 
planów strategicznych WPR;
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Or. en

Poprawka 360
Karine Gloanec Maurin

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. apeluje, aby w ramach zbliżającej 
się reformy WPR utrzymano i umocniono 
zasadę uzależnienia dodatkowych płatności 
w ramach WPR od stworzenia warunków 
zapewniających wyższy poziom dobrostanu 
zwierząt oraz w pełni spełniających normy 
określone w rozporządzeniu nr 1/2005 lub 
wykraczających poza te normy;

22. apeluje, aby w ramach zbliżającej 
się reformy WPR utrzymano i umocniono, 
w szczególności przez wzmocnienie 
warunkowości, zasadę uzależnienia 
dodatkowych płatności w ramach WPR od 
stworzenia warunków zapewniających
lepsze traktowanie i dobrostanu zwierząt 
oraz w pełni spełniających normy 
określone w rozporządzeniu nr 1/2005 lub 
wykraczających poza te normy;

Or. fr

Poprawka 361
Fredrick Federley, Jan Huitema, Frédérique Ries, Ulrike Müller, Pavel Telička

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. apeluje, aby w ramach zbliżającej 
się reformy WPR utrzymano i umocniono 
zasadę uzależnienia dodatkowych płatności 
w ramach WPR od stworzenia warunków 
zapewniających wyższy poziom 
dobrostanu zwierząt oraz w pełni 
spełniających normy określone w 
rozporządzeniu nr 1/2005 lub 
wykraczających poza te normy;

22. apeluje, aby w ramach zbliżającej 
się reformy WPR utrzymano i umocniono 
zasadę uzależnienia płatności w ramach 
WPR od stworzenia warunków 
zapewniających wyższy poziom 
dobrostanu zwierząt oraz w pełni 
spełniających normy określone w 
rozporządzeniu nr 1/2005 lub 
wykraczających poza te normy;

Or. en

Poprawka 362
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Maria Noichl, Karin Kadenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. przypomina, że uwzględnione 
muszą zostać również koszty wtórne, takie 
jak zanieczyszczenie powietrza i wody, 
ponieważ nie można zaakceptować, by 
bardziej opłacalny ekonomicznie był 
transport żywych zwierząt zamiast 
materiału biologicznego i tusz;

Or. de

Poprawka363
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. nalega na wprowadzenie wsparcia 
w celu zapewnienia równomiernego 
rozmieszczenia rzeźni w państwach 
członkowskich odzwierciedlającego liczbę 
zwierząt gospodarskich w danym regionie;

Or. ro

Poprawka 364
Anja Hazekamp

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. zwraca uwagę, że Australia 
drastycznie ograniczyła liczbę transportów 
żywych zwierząt do Azji i na Bliski 
Wschód; wzywa Komisję do pójścia za tym 
przykładem i do podjęcia wszelkich 
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możliwych działań, aby uniemożliwić 
wzrost transportu żywych zwierząt z UE 
do Azji i Bliskiego Wschodu w następstwie 
decyzji podjętej przez Australię;

Or. nl

Poprawka 365
Sofia Ribeiro

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. przypomina, że zgodnie z 
opracowaniem dotyczącym wpływu 
rozporządzenia (WE) nr 1/2005 w sprawie 
ochrony zwierząt podczas transportu 
ponad 80 % badanych uznało, że 
rozporządzenie doprowadziło do poprawy 
jakości transportu w ujęciu ogólnym, przy 
czym w około 90 % poprawa dotyczy 
transportu na duże odległości i 
międzynarodowego transportu zwierząt 
poza granice UE;

Or. en

Poprawka 366
Clara Eugenia Aguilera García

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. jest zaniepokojony ciągłymi 
doniesieniami o problemach z dobrostanem 
zwierząt w państwach trzecich; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
promowania zastąpienia transportu żywych 
zwierząt do państw trzecich transportem 
mięsa lub tusz;

23. jest zaniepokojony ciągłymi 
doniesieniami o problemach z dobrostanem 
zwierząt w państwach trzecich; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
promowania zastąpienia transportu żywych 
zwierząt do państw trzecich transportem 
mięsa lub tusz; biorąc jednak pod uwagę, 
że transport zwierząt do państw trzecich 
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stanowi prawdziwy system ochronny dla 
sektora hodowlanego UE, wspomniana 
zmiana powinna uwzględniać ten fakt i 
powinna być wprowadzana stopniowo;

Or. es

Poprawka 367
Jørn Dohrmann

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. jest zaniepokojony ciągłymi 
doniesieniami o problemach z dobrostanem 
zwierząt w państwach trzecich; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
promowania zastąpienia transportu żywych 
zwierząt do państw trzecich transportem 
mięsa lub tusz;

23. jest zaniepokojony ciągłymi 
doniesieniami o problemach z 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 określonych przez OIE 
(Światową Organizację Zdrowia Zwierząt) 
międzynarodowych norm dotyczących 
dobrostanu przy uboju; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do promowania 
zastąpienia transportu żywych zwierząt do 
państw trzecich transportem mięsa lub 
tusz;

Or. en

Poprawka 368
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. jest zaniepokojony ciągłymi 
doniesieniami o problemach z dobrostanem 
zwierząt w państwach trzecich; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 

23. jest zaniepokojony ciągłymi 
doniesieniami o problemach z dobrostanem 
zwierząt w państwach trzecich; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
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promowania zastąpienia transportu żywych 
zwierząt do państw trzecich transportem 
mięsa lub tusz;

promowania zastąpienia transportu żywych 
zwierząt do państw trzecich transportem 
mięsa lub tusz; zauważa jednak, że w tych 
państwach popyt rynkowy często dotyczy 
żywych zwierząt; jest ponadto świadomy, 
że gdyby UE zakazała wywozu żywych 
zwierząt do państw trzecich, popyt ten 
byłby zaspokajany przez inne państwa, 
które mogą stosować niższe standardy;

Or. en

Poprawka 369
Stefan Eck

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. jest zaniepokojony ciągłymi 
doniesieniami o problemach z dobrostanem 
zwierząt w państwach trzecich; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
promowania zastąpienia transportu żywych 
zwierząt do państw trzecich transportem 
mięsa lub tusz;

23. jest zaniepokojony ciągłymi 
doniesieniami o problemach z dobrostanem 
zwierząt w państwach trzecich; zauważa, 
że ubój w niektórych państwach trzecich, 
do których UE wysyła zwierzęta, wiąże się 
ze straszliwym i długotrwałym cierpieniem 
oraz regularnym naruszaniem 
określonych przez OIE (Światową 
Organizację Zdrowia Zwierząt) 
międzynarodowych norm dotyczących 
dobrostanu przy uboju; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do promowania 
zastąpienia transportu żywych zwierząt do 
państw trzecich transportem mięsa lub 
tusz;

Or. en

Poprawka 370
Paul Brannen

Projekt rezolucji
Ustęp 23



PE632.018v01-00 84/113 AM\1171898PL.docx

PL

Projekt rezolucji Poprawka

23. jest zaniepokojony ciągłymi 
doniesieniami o problemach z dobrostanem 
zwierząt w państwach trzecich; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
promowania zastąpienia transportu żywych 
zwierząt do państw trzecich transportem 
mięsa lub tusz;

23. jest zaniepokojony ciągłymi 
doniesieniami o problemach z dobrostanem 
zwierząt w państwach trzecich; zauważa, 
że ubój w niektórych państwach trzecich, 
do których UE wysyła zwierzęta, wiąże się 
ze straszliwym i długotrwałym cierpieniem 
oraz regularnym naruszaniem 
określonych przez OIE (Światową 
Organizację Zdrowia Zwierząt) 
międzynarodowych norm dotyczących 
dobrostanu przy uboju; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do promowania 
zastąpienia transportu żywych zwierząt do 
państw trzecich transportem mięsa lub 
tusz;

Or. en

Poprawka 371
Maria Lidia Senra Rodríguez

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. jest zaniepokojony ciągłymi 
doniesieniami o problemach z dobrostanem 
zwierząt w państwach trzecich; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
promowania zastąpienia transportu żywych 
zwierząt do państw trzecich transportem 
mięsa lub tusz;

23. jest zaniepokojony ciągłymi 
doniesieniami o problemach z dobrostanem 
zwierząt w państwach trzecich; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
promowania środków służących ogólnemu 
zastąpieniu obrotu żywymi zwierzętami i 
mięsem oraz ukierunkowaniu produkcji 
na konsumpcję w poszczególnych 
państwach członkowskich i w Unii, a 
także do wspierania zastąpienia transportu 
żywych zwierząt do państw trzecich 
transportem mięsa lub tusz;

Or. es

Poprawka 372
Annie Schreijer-Pierik
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Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. jest zaniepokojony ciągłymi 
doniesieniami o problemach z dobrostanem 
zwierząt w państwach trzecich; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
promowania zastąpienia transportu 
żywych zwierząt do państw trzecich 
transportem mięsa lub tusz;

23. jest zaniepokojony ciągłymi 
doniesieniami o problemach z dobrostanem 
zwierząt w państwach trzecich;

Or. nl

Poprawka 373
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. jest zaniepokojony ciągłymi 
doniesieniami o problemach z dobrostanem 
zwierząt w państwach trzecich; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
promowania zastąpienia transportu żywych 
zwierząt do państw trzecich transportem 
mięsa lub tusz;

23. jest zaniepokojony ciągłymi 
doniesieniami o problemach z dobrostanem 
zwierząt w drodze do państw trzecich i w
państwach trzecich, zarówno podczas 
dalszego transportu, jak i podczas uboju; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do promowania również w państwach 
trzecich zastąpienia transportu żywych 
zwierząt transportem mięsa lub tusz;

Or. de

Poprawka 374
Fredrick Federley, Frédérique Ries, Ulrike Müller, Pavel Telička

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. jest zaniepokojony ciągłymi 
doniesieniami o problemach z dobrostanem 

23. jest zaniepokojony ciągłymi 
doniesieniami o problemach z dobrostanem 



PE632.018v01-00 86/113 AM\1171898PL.docx

PL

zwierząt w państwach trzecich; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
promowania zastąpienia transportu żywych 
zwierząt do państw trzecich transportem 
mięsa lub tusz;

zwierząt w państwach trzecich; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
promowania zastąpienia transportu żywych 
zwierząt do państw trzecich transportem 
mięsa lub tusz i zastąpienia transportu 
zwierząt hodowlanych do państw trzecich 
wykorzystaniem nasienia lub zarodków;

Or. en

Poprawka 375
Norbert Erdős

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. jest zaniepokojony ciągłymi 
doniesieniami o problemach z dobrostanem 
zwierząt w państwach trzecich; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
promowania zastąpienia transportu żywych 
zwierząt do państw trzecich transportem 
mięsa lub tusz;

23. jest zaniepokojony ciągłymi 
doniesieniami o problemach z dobrostanem 
zwierząt w państwach trzecich; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
promowania zastąpienia transportu żywych 
zwierząt do państw trzecich transportem 
mięsa lub tusz, o ile jest taka możliwość;

Or. hu

Poprawka 376
Anja Hazekamp

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. jest zaniepokojony ciągłymi 
doniesieniami o problemach z dobrostanem 
zwierząt w państwach trzecich; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
promowania zastąpienia transportu 
żywych zwierząt do państw trzecich 
transportem mięsa lub tusz;

23. jest zszokowany bardzo długim i 
stresującym czasem oczekiwania zwierząt 
na zewnętrznych granicach UE i ciągłymi 
doniesieniami o problemach z dobrostanem 
zwierząt w państwach trzecich i zwraca 
uwagę, że oznacza to strukturalne 
naruszenia przepisów rozporządzenia 
(WE) nr 1/2005;
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Or. nl

Poprawka 377
Sofia Ribeiro

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. jest zaniepokojony ciągłymi 
doniesieniami o problemach z dobrostanem 
zwierząt w państwach trzecich; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do
promowania zastąpienia transportu 
żywych zwierząt do państw trzecich 
transportem mięsa lub tusz;

23. jest zaniepokojony ciągłymi 
doniesieniami o problemach z dobrostanem 
zwierząt w państwach trzecich; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do
rozważenia możliwości zastąpienia 
transportu żywych zwierząt do państw 
trzecich transportem mięsa lub tusz;

Or. en

Poprawka 378
Michel Dantin

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. jest zaniepokojony ciągłymi 
doniesieniami o problemach z dobrostanem 
zwierząt w państwach trzecich; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
promowania zastąpienia transportu 
żywych zwierząt do państw trzecich 
transportem mięsa lub tusz;

23. jest zaniepokojony ciągłymi 
doniesieniami o problemach z dobrostanem 
zwierząt w niektórych państwach trzecich; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do promowania transportu mięsa lub tusz 
do państw trzecich, zamiast transportu
żywych zwierząt;

Or. fr

Poprawka 379
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

23a. stanowczo krytykuje opracowane 
przez Komisję statystyki dotyczące 
przestrzegania wymogów rozporządzenia 
w odniesieniu do transportu żywych 
zwierząt do państw trzecich i podkreśla, że 
dane te sporządzono bez systematycznych 
kontroli pojazdów przeznaczonych do tego 
typu transportu;

Or. it

Poprawka 380
Thomas Waitz, Tilly Metz, Florent Marcellesi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. jest zdania, że polityka rolna 
ukierunkowana na wywóz skutkuje 
niepotrzebnymi cierpieniami przy 
transporcie żywych zwierząt; jest zdania, 
że dobrostan zwierząt i gospodarki 
wiejskie odniosą większe korzyści z 
krótszych łańcuchów dostaw 
ukierunkowanych na spożycie i hodowlę o 
charakterze bardziej lokalnym lub 
regionalnym;

Or. en

Poprawka 381
Nicola Caputo

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. wzywa Komisję Europejską, aby w 
dwustronnych negocjacjach handlowych 
prowadzonych z państwami trzecimi 
wymagała wdrażania zasad unijnych w 
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zakresie dobrostanu zwierząt oraz by 
propagowała w ramach Światowej 
Organizacji Handlu 
umiędzynarodowienie przepisów 
wspólnotowych w tej kwestii;

Or. en

Poprawka 382
Thomas Waitz, Tilly Metz, Florent Marcellesi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 23 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23b. wzywa do wprowadzenia zakazu 
wywozu żywych zwierząt do państw 
trzecich, w ramach którego przewidziane 
zostaną nieliczne wyjątki dotyczące celów 
hodowlanych, pod warunkiem, że rasy 
odpowiadają danemu kontekstowi 
klimatycznemu i środowiskowemu;

Or. en

Poprawka 383
Thomas Waitz
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wzywa do zapewnienia spójności i 
pełnej zgodności z wyrokiem Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2015 
r. w sprawie C-424/13, w którym Trybunał 
orzekł, że aby transport wiążący się z 
długotrwałym przewozem zwierząt, który 
rozpoczyna się na terytorium Unii i jest 
kontynuowany poza jej terytorium, mógł 
zostać zatwierdzony, przewoźnik musi 

24. wzywa do zapewnienia spójności i 
pełnej zgodności z wyrokiem Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2015 
r. w sprawie C-424/13, w którym Trybunał 
orzekł, że unijni przewoźnicy muszą
przestrzegać rozporządzenia aż do miejsca 
ostatecznego przeznaczenia, nawet jeśli 
znajduje się ono poza Unią, oraz że aby 
transport wiążący się z długotrwałym 
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przedstawić prawdziwy i dokładny 
dziennik podróży do celów weryfikacji 
zgodności z przepisami rozporządzenia
(WE) nr 1/2005;

przewozem zwierząt, który rozpoczyna się 
na terytorium Unii i jest kontynuowany 
poza jej terytorium, mógł zostać 
zatwierdzony, przewoźnik musi 
przedstawić realistycznie opracowany i 
dokładny dziennik podróży do celów 
weryfikacji zgodności z przepisami 
rozporządzenia (WE) nr 1/2005; wzywa 
właściwe organy do niezatwierdzania 
dzienników podróży, jeżeli przewiduje się 
rozładunek zwierząt w celu umożliwienia 
im 24-godzinnego odpoczynku w państwie 
nienależącym do UE, chyba że 
organizator wskazał miejsce takiego 
odpoczynku, w którym zapewniono 
urządzenia równoważne z urządzeniami 
znajdującymi się w punkcie kontroli; 
wzywa urzędowych lekarzy weterynarii w 
punktach wyjścia UE do sprawdzania, czy 
zwierzęta są w stanie kontynuować 
podróż, oraz czy pojazdy lub statki 
spełniają wymagania rozporządzenia; 
zauważa zwłaszcza, że w art. 21 
rozporządzenia nr 1/2005 wskazano, że 
lekarze weterynarii sprawdzają pojazdy 
przed opuszczeniem przez nie terytorium 
UE w celu upewnienia się, że nie są one 
przepełnione, że wysokość pomieszczeń 
jest wystarczająca, że zapewniono ściółkę, 
że przewożona jest wystarczająca ilość 
paszy i wody oraz że urządzenia 
wentylacyjne i dostarczające wodę 
działają prawidłowo;

Or. en

Poprawka 384
Stefan Eck

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wzywa do zapewnienia spójności i 
pełnej zgodności z wyrokiem Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2015 

24. wzywa do zapewnienia spójności i 
pełnej zgodności z wyrokiem Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2015 
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r. w sprawie C-424/13, w którym Trybunał 
orzekł, że aby transport wiążący się z 
długotrwałym przewozem zwierząt, który 
rozpoczyna się na terytorium Unii i jest 
kontynuowany poza jej terytorium, mógł 
zostać zatwierdzony, przewoźnik musi 
przedstawić prawdziwy i dokładny 
dziennik podróży do celów weryfikacji 
zgodności z przepisami rozporządzenia
(WE) nr 1/2005;

r. w sprawie C-424/13, w którym Trybunał 
orzekł, że aby transport wiążący się z 
długotrwałym przewozem zwierząt, który 
rozpoczyna się na terytorium Unii i jest 
kontynuowany poza jej terytorium, mógł 
zostać zatwierdzony, przewoźnik musi 
przedstawić prawdziwy i dokładny 
dziennik podróży do celów weryfikacji 
zgodności z przepisami rozporządzenia
(WE) nr 1/2005; wzywa właściwe organy 
do niezatwierdzania dzienników podróży, 
jeżeli, zgodnie z wyrokiem Trybunału, 
przewiduje się rozładunek zwierząt w celu 
umożliwienia im 24-godzinnego 
odpoczynku w państwie nienależącym do 
UE, chyba że organizator wskazał miejsce 
takiego odpoczynku, w którym 
zapewniono urządzenia równoważne z 
urządzeniami znajdującymi się w punkcie 
kontroli; wzywa urzędowych lekarzy 
weterynarii w punktach wyjścia do 
sprawdzania, zgodnie z wymogami 
zawartymi w art. 21 rozporządzenia nr 
1/2005 poddanym wykładni w wyroku 
Trybunału, przed opuszczeniem przez 
pojazdy terytorium UE, czy nie są one 
przepełnione, czy wysokość pomieszczeń 
jest wystarczająca, czy zapewniono 
ściółkę, czy przewożona jest wystarczająca 
ilość paszy i wody oraz czy urządzenia 
wentylacyjne i dostarczające wodę 
działają prawidłowo;

Or. en

Poprawka 385
Jørn Dohrmann

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wzywa do zapewnienia spójności i 
pełnej zgodności z wyrokiem Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2015 
r. w sprawie C-424/13, w którym Trybunał 

24. wzywa do zapewnienia spójności i 
pełnej zgodności z wyrokiem Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2015 
r. w sprawie C-424/13, w którym Trybunał 
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orzekł, że aby transport wiążący się z 
długotrwałym przewozem zwierząt, który 
rozpoczyna się na terytorium Unii i jest 
kontynuowany poza jej terytorium, mógł 
zostać zatwierdzony, przewoźnik musi 
przedstawić prawdziwy i dokładny 
dziennik podróży do celów weryfikacji 
zgodności z przepisami rozporządzenia
(WE) nr 1/2005;

orzekł, że aby transport wiążący się z 
długotrwałym przewozem zwierząt, który 
rozpoczyna się na terytorium Unii i jest 
kontynuowany poza jej terytorium, mógł 
zostać zatwierdzony, przewoźnik musi 
przedstawić prawdziwy i dokładny 
dziennik podróży do celów weryfikacji 
zgodności z przepisami rozporządzenia
(WE) nr 1/2005; wzywa właściwe organy 
do niezatwierdzania dzienników podróży, 
jeżeli, zgodnie z wyrokiem Trybunału, 
przewiduje się rozładunek zwierząt w celu 
umożliwienia im 24-godzinnego 
odpoczynku w państwie nienależącym do 
UE, chyba że organizator wskazał miejsce 
takiego odpoczynku, w którym
zapewniono urządzenia równoważne z 
urządzeniami znajdującymi się w punkcie 
kontroli; wzywa urzędowych lekarzy 
weterynarii w punktach wyjścia do 
sprawdzania, zgodnie z wymogami 
zawartymi w art. 21 rozporządzenia 
1/2005 poddanym wykładni w wyroku 
Trybunału, przed opuszczeniem przez 
pojazdy terytorium UE, czy nie są one 
przepełnione, czy wysokość pomieszczeń 
jest wystarczająca, czy zapewniono 
ściółkę, czy przewożona jest wystarczająca 
ilość paszy i wody oraz czy urządzenia 
wentylacyjne i dostarczające wodę 
działają prawidłowo;

Or. en

Poprawka 386
Anja Hazekamp

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wzywa do zapewnienia spójności i 
pełnej zgodności z wyrokiem Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2015 
r. w sprawie C-424/13, w którym Trybunał 
orzekł, że aby transport wiążący się z 

24. ubolewa, że nie ma mowy o
spójności i pełnej zgodności z wyrokiem 
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej z 2015 r. w sprawie C-424/13, 
w którym Trybunał orzekł, że aby transport 
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długotrwałym przewozem zwierząt, który 
rozpoczyna się na terytorium Unii i jest 
kontynuowany poza jej terytorium, mógł 
zostać zatwierdzony, przewoźnik musi 
przedstawić prawdziwy i dokładny 
dziennik podróży do celów weryfikacji 
zgodności z przepisami rozporządzenia
(WE) nr 1/2005;

wiążący się z długotrwałym przewozem 
zwierząt, który rozpoczyna się na 
terytorium Unii i jest kontynuowany poza 
jej terytorium, mógł zostać zatwierdzony, 
przewoźnik musi przedstawić prawdziwy i 
dokładny dziennik podróży do celów 
weryfikacji zgodności z przepisami 
rozporządzenia (WE) nr 1/2005; podkreśla, 
że w praktyce zwierzęta nie są chronione 
rozporządzeniem (WE) nr 1/2005 od 
momentu  opuszczenia UE, w związku z 
czym wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wprowadzenia zakazu 
transportu zwierząt do krajów spoza UE;

Or. nl

Poprawka 387
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wzywa do zapewnienia spójności i 
pełnej zgodności z wyrokiem Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2015 
r. w sprawie C-424/13, w którym Trybunał 
orzekł, że aby transport wiążący się z 
długotrwałym przewozem zwierząt, który 
rozpoczyna się na terytorium Unii i jest 
kontynuowany poza jej terytorium, mógł 
zostać zatwierdzony, przewoźnik musi 
przedstawić prawdziwy i dokładny 
dziennik podróży do celów weryfikacji 
zgodności z przepisami rozporządzenia
(WE) nr 1/2005;

24. wzywa do zapewnienia spójności i 
pełnej zgodności z wyrokiem Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2015 
r. w sprawie C-424/13, w którym Trybunał 
orzekł, że aby transport wiążący się z 
długotrwałym przewozem zwierząt, który 
rozpoczyna się na terytorium Unii i jest 
kontynuowany poza jej terytorium, mógł 
zostać zatwierdzony, przewoźnik musi 
przedstawić prawdziwy i dokładny 
dziennik podróży do celów weryfikacji 
zgodności z przepisami rozporządzenia
(WE) nr 1/2005; ponadto w wyroku 
Trybunału stwierdza się, że załącznik I 
zawiera wytyczne, które obowiązują także 
podczas części transportu mającej miejsce 
poza UE;

Or. de
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Poprawka 388
Michela Giuffrida

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. wzywa właściwe organy do 
niezatwierdzania dzienników podróży, 
jeżeli, zgodnie z wyrokiem Trybunału, 
przewiduje się rozładunek zwierząt w celu 
umożliwienia im 24-godzinnego 
odpoczynku w państwie nienależącym do 
UE, chyba że organizator wskazał miejsce 
takiego odpoczynku, w którym 
zapewniono urządzenia równoważne z 
urządzeniami znajdującymi się w punkcie 
kontroli; wzywa urzędowych lekarzy 
weterynarii w punktach wyjścia do 
sprawdzania, zgodnie z wymogami 
zawartymi w art. 21 rozporządzenia nr 
1/2005 poddanym wykładni w wyroku 
Trybunału, przed opuszczeniem przez 
pojazdy terytorium UE, czy nie są one 
przepełnione, czy wysokość pomieszczeń 
jest wystarczająca, czy zapewniono 
ściółkę, czy przewożona jest wystarczająca 
ilość paszy i wody oraz czy urządzenia 
wentylacyjne i dostarczające wodę 
działają prawidłowo;

Or. en

Poprawka 389
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. apeluje, właściwe organy, a w
szczególności weterynarze, nie udzielały 
zgody na transport, jeżeli można 
wywnioskować, że harmonogram 
transportu lub prognoza temperatury nie 
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pozwalają przyjąć, iż transport może się 
odbyć zgodnie z przepisami 
rozporządzenia nr 1/2005;

Or. de

Poprawka 390
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 24 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24b. przypomina w tym kontekście 
również o wniosku Komisji dotyczącym 
dyrektywy w sprawie wzmocnienia 
ochrony sygnalistów, zwłaszcza w związku 
z kontrolami weterynaryjnymi;

Or. de

Poprawka 391
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. ubolewa nad faktem, że normy 
stosowane przez państwa trzecie są niższe 
niż normy w UE; wzywa Komisję do 
zaostrzenia wymogów w stosunku do 
partnerów handlowych Unii, zwłaszcza w 
zakresie handlu zwierzętami;

25. ubolewa nad faktem, że normy 
stosowane przez państwa trzecie są niższe 
niż normy w UE; wzywa Komisję do 
zaostrzenia wymogów w stosunku do 
partnerów handlowych Unii, zwłaszcza w 
zakresie handlu zwierzętami, oraz do 
zaprzestania, w razie konieczności, 
stosunków handlowych z tymi, którzy nie 
zapewniają równoważnego poziomu 
norm;

Or. fr
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Poprawka392
Momchil Nekov

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. ubolewa nad faktem, że normy 
stosowane przez państwa trzecie są niższe 
niż normy w UE; wzywa Komisję do
zaostrzenia wymogów w stosunku do 
partnerów handlowych Unii, zwłaszcza w 
zakresie handlu zwierzętami;

25. ubolewa nad faktem, że normy 
stosowane przez państwa trzecie są niższe 
niż normy w UE; wzywa Komisję do
uwzględnienia handlu żywymi zwierzętami 
w umowach z państwami trzecimi, w tym z 
państwami, z którymi UE jest lub będzie w
unii celnej, wyłącznie jeżeli dane państwo 
stosuje badania przewożonych zwierząt 
wykonywane w UE;

Or. bg

Poprawka 393
Anja Hazekamp

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. ubolewa nad faktem, że normy 
stosowane przez państwa trzecie są niższe 
niż normy w UE; wzywa Komisję do 
zaostrzenia wymogów w stosunku do 
partnerów handlowych Unii, zwłaszcza w 
zakresie handlu zwierzętami;

25. podkreśla, że normy stosowane 
przez państwa trzecie są niższe niż normy 
w UE; wzywa Komisję do zaostrzenia 
wymogów w stosunku do partnerów 
handlowych Unii, zwłaszcza w zakresie 
handlu zwierzętami, przynajmniej do 
poziomu równego normom UE;

Or. nl

Poprawka 394
Hilde Vautmans, Jan Huitema, Louis Michel, Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka
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25. ubolewa nad faktem, że normy 
stosowane przez państwa trzecie są niższe 
niż normy w UE; wzywa Komisję do 
zaostrzenia wymogów w stosunku do 
partnerów handlowych Unii, zwłaszcza w 
zakresie handlu zwierzętami;

25. ubolewa nad faktem, że normy 
stosowane przez państwa trzecie są niższe 
niż normy w UE; wzywa Komisję do 
zaostrzenia wymogów w stosunku do 
partnerów handlowych Unii, zwłaszcza w 
zakresie handlu zwierzętami i transportu 
zwierząt;

Or. en

Poprawka 395
Jørn Dohrmann

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. ubolewa nad faktem, że normy 
stosowane przez państwa trzecie są niższe 
niż normy w UE; wzywa Komisję do 
zaostrzenia wymogów w stosunku do 
partnerów handlowych Unii, zwłaszcza w 
zakresie handlu zwierzętami;

25. ubolewa nad faktem, że normy 
stosowane przez niektóre państwa trzecie 
są niższe niż normy w UE; wzywa Komisję 
do zaostrzenia wymogów w stosunku do 
partnerów handlowych Unii, zwłaszcza w 
zakresie handlu zwierzętami;

Or. en

Poprawka 396
Michel Dantin

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. ubolewa nad faktem, że normy 
stosowane przez państwa trzecie są niższe 
niż normy w UE; wzywa Komisję do 
zaostrzenia wymogów w stosunku do 
partnerów handlowych Unii, zwłaszcza w 
zakresie handlu zwierzętami;

25. ubolewa nad faktem, że normy 
stosowane niektóre przez państwa trzecie 
są niższe niż normy w UE; wzywa Komisję 
do zaostrzenia wymogów w stosunku do 
partnerów handlowych Unii, zwłaszcza w 
zakresie handlu zwierzętami;

Or. fr
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Poprawka 397
Sofia Ribeiro

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. ubolewa nad faktem, że normy 
stosowane przez państwa trzecie są niższe 
niż normy w UE; wzywa Komisję do 
zaostrzenia wymogów w stosunku do 
partnerów handlowych Unii, zwłaszcza w 
zakresie handlu zwierzętami;

25. wyraża ubolewanie z powodu 
faktu, że normy stosowane przez państwa 
trzecie są niższe niż normy w UE; wzywa 
Komisję do zaostrzenia wymogów w 
stosunku do partnerów handlowych Unii, 
zwłaszcza w zakresie handlu zwierzętami;

Or. en

Poprawka 398
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. ubolewa nad faktem, że normy
stosowane przez państwa trzecie są niższe 
niż normy w UE; wzywa Komisję do 
zaostrzenia wymogów w stosunku do 
partnerów handlowych Unii, zwłaszcza w 
zakresie handlu zwierzętami;

25. wyraża zaniepokojenie, że normy w 
państwach trzecich mogą być niższe niż 
normy w UE; wzywa Komisję do 
zaostrzenia wymogów w stosunku do 
partnerów handlowych Unii, zwłaszcza w 
zakresie handlu zwierzętami;

Or. en

Poprawka 399
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. przypomina, że transport żywych 
zwierząt jest przyczyną szybkiego 
rozprzestrzeniania się chorób i wzywa do 
bardziej rygorystycznych kontroli 
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sanitarnych, a w okresach epizootii do 
systematycznych kontroli na przejściach 
granicznych UE;

Or. fr

Poprawka400
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. apeluje do Komisji, aby wywierała 
nacisk na kraje tranzytu, które stosują 
przeszkody biurokratyczne i utrudnienia 
wynikające z kwestii bezpieczeństwa 
niepotrzebnie opóźniające transport 
żywych zwierząt;

Or. ro

Poprawka 401
Anja Hazekamp

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. jest wstrząśnięty doniesieniami o 
niezwykle długich i nieprzyjemnych dla 
zwierząt okresach oczekiwania na 
granicach; wzywa państwa członkowskie 
graniczące z państwami trzecimi, aby w 
celu skrócenia czasu oczekiwania 
otworzyły wydzielone szybkie pasy przy 
odprawie celnej dla pojazdów 
przewożących zwierzęta;

skreśla się

Or. nl

Poprawka 402
Maria Noichl, Karin Kadenbach
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Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. jest wstrząśnięty doniesieniami o 
niezwykle długich i nieprzyjemnych dla 
zwierząt okresach oczekiwania na 
granicach; wzywa państwa członkowskie 
graniczące z państwami trzecimi, aby w 
celu skrócenia czasu oczekiwania 
otworzyły wydzielone szybkie pasy przy 
odprawie celnej dla pojazdów 
przewożących zwierzęta;

26. jest wstrząśnięty doniesieniami o 
niezwykle długich i nieprzyjemnych dla 
zwierząt okresach oczekiwania na 
granicach i w portach; wzywa państwa 
członkowskie graniczące z państwami 
trzecimi, aby w celu skrócenia czasu 
oczekiwania otworzyły wydzielone szybkie 
pasy przy odprawie celnej dla pojazdów 
przewożących zwierzęta; wzywa w tym 
kontekście państwa członkowskie do 
zadbania również o to, by dostępna była 
wystarczająca liczba urządzeń służących 
do wyładunku, odpoczynku, karmienia i
pojenia, które mogą być używane przez 
wszystkie gatunki zwierząt; poza tym 
wzywa państwa członkowskie do lepszej 
współpracy przy planowaniu transportów 
zwierząt, przede wszystkim pod względem 
przyjazdu do kontroli granicznych, aby 
uniknąć w ten sposób zbyt dużej liczby 
kontroli transportów na granicy;

Or. de

Poprawka 403
Stefan Eck

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. jest wstrząśnięty doniesieniami o 
niezwykle długich i nieprzyjemnych dla 
zwierząt okresach oczekiwania na 
granicach; wzywa państwa członkowskie 
graniczące z państwami trzecimi, aby w 
celu skrócenia czasu oczekiwania 
otworzyły wydzielone szybkie pasy przy 
odprawie celnej dla pojazdów 
przewożących zwierzęta;

26. jest wstrząśnięty doniesieniami o 
niezwykle długich i nieprzyjemnych dla 
zwierząt okresach oczekiwania na 
granicach; wzywa państwa członkowskie 
graniczące z państwami trzecimi, aby w 
celu skrócenia czasu oczekiwania 
otworzyły wydzielone szybkie pasy przy 
odprawie celnej dla pojazdów 
przewożących zwierzęta; wzywa właściwe 
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organy, aby nie zatwierdzały dzienników 
podróży w przypadku wywozu do Turcji, 
dopóki po tureckiej stronie granicy nie 
zostaną wybudowane struktury, w których 
w przypadku opóźnień zwierzęta będą 
mogły zostać rozładowane i zostaną im 
zapewnione żywność, woda, odpoczynek 
oraz opieka weterynaryjna;

Or. en

Poprawka 404
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. jest wstrząśnięty doniesieniami o 
niezwykle długich i nieprzyjemnych dla 
zwierząt okresach oczekiwania na 
granicach; wzywa państwa członkowskie 
graniczące z państwami trzecimi, aby w
celu skrócenia czasu oczekiwania 
otworzyły wydzielone szybkie pasy przy 
odprawie celnej dla pojazdów 
przewożących zwierzęta;

26. jest wstrząśnięty doniesieniami o 
niezwykle długich i nieprzyjemnych dla 
zwierząt okresach oczekiwania na 
granicach; wzywa państwa członkowskie 
graniczące z państwami trzecimi, aby
opracowały doraźne rozwiązania 
zapewniające zwierzętom godne warunki,
w tym miejsca rozładunku samochodów 
ciężarowych, aby umożliwić zwierzętom 
odpoczynek podczas długich podróży lub 
aby umożliwić właściwym organom 
przeprowadzanie kontroli sanitarnych w 
najlepszych warunkach;

Or. fr

Poprawka 405
Michel Dantin

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. jest wstrząśnięty doniesieniami o 
niezwykle długich i nieprzyjemnych dla 

26. jest wstrząśnięty doniesieniami o 
niezwykle długich i nieprzyjemnych dla 
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zwierząt okresach oczekiwania na 
granicach; wzywa państwa członkowskie 
graniczące z państwami trzecimi, aby w 
celu skrócenia czasu oczekiwania 
otworzyły wydzielone szybkie pasy przy 
odprawie celnej dla pojazdów 
przewożących zwierzęta;

zwierząt okresach oczekiwania na 
granicach; wzywa państwa członkowskie 
graniczące z państwami trzecimi, aby w 
celu skrócenia czasu oczekiwania 
otworzyły wydzielone szybkie pasy przy 
odprawie celnej dla pojazdów 
przewożących zwierzęta, dbając o to, by 
nie pogorszyło to jakości kontroli 
sanitarnych i celnych na granicach;

Or. fr

Poprawka406
Georgios Epitideios

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. jest wstrząśnięty doniesieniami o 
niezwykle długich i nieprzyjemnych dla 
zwierząt okresach oczekiwania na 
granicach; wzywa państwa członkowskie 
graniczące z państwami trzecimi, aby w 
celu skrócenia czasu oczekiwania 
otworzyły wydzielone szybkie pasy przy 
odprawie celnej dla pojazdów 
przewożących zwierzęta;

26. jest wstrząśnięty doniesieniami o 
niezwykle długich i nieprzyjemnych dla 
zwierząt okresach oczekiwania na 
granicach; wzywa państwa członkowskie 
graniczące z państwami trzecimi, aby w 
celu skrócenia czasu oczekiwania 
otworzyły wydzielone szybkie pasy i 
wprowadziły metody przyspieszenia 
procedur kontrolnych przy odprawie 
celnej dla pojazdów przewożących 
zwierzęta;

Or. el

Poprawka 407
Maria Lidia Senra Rodríguez

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. jest wstrząśnięty doniesieniami o 
niezwykle długich i nieprzyjemnych dla 
zwierząt okresach oczekiwania na 
granicach; wzywa państwa członkowskie 
graniczące z państwami trzecimi, aby w 

26. jest wstrząśnięty doniesieniami o 
niezwykle długich i nieprzyjemnych dla 
zwierząt okresach oczekiwania na 
granicach; wzywa państwa członkowskie 
graniczące z państwami trzecimi, aby
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celu skrócenia czasu oczekiwania 
otworzyły wydzielone szybkie pasy przy 
odprawie celnej dla pojazdów 
przewożących zwierzęta;

zapewniły strefy przeznaczone do 
odpoczynku i aby w celu skrócenia czasu 
oczekiwania otworzyły wydzielone szybkie 
pasy przy odprawie celnej dla pojazdów 
przewożących zwierzęta;

Or. es

Poprawka 408
Thomas Waitz
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. jest wstrząśnięty doniesieniami o 
niezwykle długich i nieprzyjemnych dla 
zwierząt okresach oczekiwania na 
granicach; wzywa państwa członkowskie 
graniczące z państwami trzecimi, aby w 
celu skrócenia czasu oczekiwania 
otworzyły wydzielone szybkie pasy przy 
odprawie celnej dla pojazdów 
przewożących zwierzęta;

26. jest wstrząśnięty doniesieniami o 
niezwykle długich i nieprzyjemnych dla 
zwierząt okresach oczekiwania na 
granicach; wzywa państwa członkowskie 
graniczące z państwami trzecimi, aby w 
celu skrócenia czasu oczekiwania 
otworzyły wydzielone szybkie pasy przy 
odprawie celnej dla pojazdów 
przewożących zwierzęta, które byłyby 
wystarczająco obsadzone i zapewniały 
swobodną możliwość zmiany pasa ruchu;

Or. en

Poprawka 409
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. jest wstrząśnięty doniesieniami o 
niezwykle długich i nieprzyjemnych dla 
zwierząt okresach oczekiwania na 
granicach; wzywa państwa członkowskie 
graniczące z państwami trzecimi, aby w 
celu skrócenia czasu oczekiwania 

26. (Nie dotyczy polskiej wersji 
językowej)
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otworzyły wydzielone szybkie pasy przy 
odprawie celnej dla pojazdów 
przewożących zwierzęta;

Or. en

Poprawka 410
Annie Schreijer-Pierik

Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. ubolewa nad niekiedy znacznymi 
opóźnieniami na granicach pewnych 
państw trzecich oraz tym, że w takich 
przypadkach jak niedostateczne lub 
niezmodernizowane wyposażenie środków 
transportu mogą one powodować 
nasilenie bólu i stresu u zwierząt; wzywa 
Komisję i zainteresowane państwa 
członkowskie oraz państwa trzecie do 
poprawy tej sytuacji;

Or. nl

Poprawka 411
Sofia Ribeiro

Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. ubolewa nad często dużymi 
opóźnieniami na granicach oraz tym, że 
powodują one nasilenie bólu i stresu u 
zwierząt; apeluje do państw 
członkowskich o lepsze planowanie 
podróży i o wzajemną komunikację, aby 
unikać kumulowania na przejściach 
granicznych samochodów ciężarowych 
przewożących zwierzęta, ponieważ takie 
kumulowanie stanowi przyczynę 
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poważnych problemów dotyczących 
zdrowia i dobrostanu zwierząt;

Or. en

Poprawka 412
Michela Giuffrida

Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. wzywa właściwe organy, aby nie 
zatwierdzały dzienników podróży w 
przypadku wywozu do Turcji, dopóki po 
tureckiej stronie granicy nie zostaną 
wybudowane struktury, w których w 
przypadku opóźnień zwierzęta będą mogły 
zostać rozładowane i zostaną im 
zapewnione żywność, woda, odpoczynek 
oraz opieka weterynaryjna;

Or. en

Poprawka 413
Thomas Waitz
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wzywa Komisję do ściślejszej 
współpracy i komunikacji między 
właściwymi organami we wszystkich 
państwach członkowskich i organami w 
państwach trzecich w celu ograniczenia 
problemów z dobrostanem zwierząt 
wynikających z niewydolności 
administracji;

27. wzywa Komisję do ściślejszej 
współpracy i komunikacji między 
właściwymi organami we wszystkich 
państwach członkowskich i organami w 
państwach trzecich w celu ograniczenia 
problemów z dobrostanem zwierząt 
wynikających z niewydolności 
administracji; zwraca się do Komisji o 
propagowanie na forum 
międzynarodowym dobrostanu zwierząt 
oraz prowadzenie inicjatyw mających na 
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celu zwiększenie świadomości wśród 
państw niebędących członkiem UE;

Or. en

Poprawka 414
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wzywa Komisję do ściślejszej 
współpracy i komunikacji między 
właściwymi organami we wszystkich 
państwach członkowskich i organami w 
państwach trzecich w celu ograniczenia 
problemów z dobrostanem zwierząt 
wynikających z niewydolności 
administracji;

27. wzywa Komisję do ściślejszej 
współpracy i komunikacji między 
właściwymi organami we wszystkich 
państwach członkowskich i organami w 
państwach trzecich w celu ograniczenia 
problemów z dobrostanem zwierząt 
wynikających z niewydolności 
administracji dzięki spełnianiu w pełni 
wymogów administracyjnych przez 
eksporterów;

Or. de

Poprawka 415
James Nicholson

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wzywa Komisję do ściślejszej 
współpracy i komunikacji między 
właściwymi organami we wszystkich 
państwach członkowskich i organami w 
państwach trzecich w celu ograniczenia 
problemów z dobrostanem zwierząt 
wynikających z niewydolności 
administracji;

27. wzywa Komisję do ściślejszej 
współpracy i komunikacji. w tym do 
kontynuowania wzajemnej pomocy i 
wymiany informacji, między właściwymi 
organami we wszystkich państwach 
członkowskich i organami w państwach 
trzecich w celu ograniczenia problemów z 
dobrostanem zwierząt wynikających z 
niewydolności administracji;

Or. en
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Poprawka416
Momchil Nekov

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wzywa Komisję do ściślejszej 
współpracy i komunikacji między 
właściwymi organami we wszystkich 
państwach członkowskich i organami w 
państwach trzecich w celu ograniczenia 
problemów z dobrostanem zwierząt 
wynikających z niewydolności 
administracji;

27. wzywa Komisję do ściślejszej 
współpracy i przyspieszenia wymiany 
informacji oraz komunikacji między 
właściwymi organami we wszystkich 
państwach członkowskich i organami w 
państwach trzecich w celu ograniczenia 
problemów z dobrostanem i chorobami
zwierząt wynikających z niewydolności 
administracji;

Or. bg

Poprawka417
Momchil Nekov

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi 
na naruszenia przepisów dotyczących 
dobrostanu zwierząt podczas transportu 
morskiego do państw trzecich;

28. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi 
na naruszenia przepisów dotyczących 
dobrostanu zwierząt podczas transportu
wodnego śródlądowego i morskiego do 
państw trzecich;

Or. bg

Poprawka 418
Clara Eugenia Aguilera García

Projekt rezolucji
Ustęp 29
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Projekt rezolucji Poprawka

29. podkreśla, że jeżeli normy w 
zakresie transportu zwierząt w państwach 
trzecich nie są dostosowane do norm UE, 
transport żywych zwierząt do państw 
trzecich powinien być zabroniony;

skreśla się

Or. es

Poprawka 419
Norbert Erdős

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. podkreśla, że jeżeli normy w 
zakresie transportu zwierząt w państwach 
trzecich nie są dostosowane do norm UE, 
transport żywych zwierząt do państw 
trzecich powinien być zabroniony;

skreśla się

Or. hu

Poprawka 420
Michel Dantin

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. podkreśla, że jeżeli normy w 
zakresie transportu zwierząt w państwach 
trzecich nie są dostosowane do norm UE, 
transport żywych zwierząt do państw 
trzecich powinien być zabroniony;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 421
Mairead McGuinness

Projekt rezolucji
Ustęp 29
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Projekt rezolucji Poprawka

29. podkreśla, że jeżeli normy w 
zakresie transportu zwierząt w państwach 
trzecich nie są dostosowane do norm UE, 
transport żywych zwierząt do państw 
trzecich powinien być zabroniony;

skreśla się

Or. en

Poprawka 422
Anja Hazekamp

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. podkreśla, że jeżeli normy w 
zakresie transportu zwierząt w państwach 
trzecich nie są dostosowane do norm UE,
transport żywych zwierząt do państw 
trzecich powinien być zabroniony;

29. podkreśla, że transport żywych 
zwierząt do państw trzecich powinien być 
zabroniony, ponieważ w praktyce nie jest 
możliwe dostosowanie norm w zakresie 
transportu zwierząt w państwach trzecich 
do norm UE, i wzywa Komisję do zmiany 
rozporządzenia (WE) nr 1/2005, aby zakaz 
ten mógł zostać wdrożony;

Or. nl

Poprawka 423
Thomas Waitz, Pascal Durand
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. podkreśla, że jeżeli normy w 
zakresie transportu zwierząt w państwach 
trzecich nie są dostosowane do norm UE, 
transport żywych zwierząt do państw 
trzecich powinien być zabroniony;

29. podkreśla, że jeżeli normy w 
zakresie transportu i dobrostanu zwierząt 
w państwach trzecich nie są dostosowane 
do norm UE, a ich wdrożenie nie 
wystarcza do zapewnienia przestrzegania 
rozporządzenia, transport żywych zwierząt 
do państw trzecich powinien również być 
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zabroniony, niezależnie od zakazu wywozu 
żywych zwierząt;

Or. en

Poprawka 424
Sofia Ribeiro

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. podkreśla, że jeżeli normy w 
zakresie transportu zwierząt w państwach 
trzecich nie są dostosowane do norm UE, 
transport żywych zwierząt do państw 
trzecich powinien być zabroniony;

29. podkreśla, że w przypadku gdy
normy w zakresie transportu zwierząt w 
państwach trzecich nie są dostosowane do 
norm UE, transport żywych zwierząt do 
państw trzecich powinien stać się 
przedmiotem umów dwustronnych 
służących zmniejszeniu tych różnic;

Or. en

Poprawka 425
Julie Girling, Anthea McIntyre

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. podkreśla, że jeżeli normy w 
zakresie transportu zwierząt w państwach 
trzecich nie są dostosowane do norm UE, 
transport żywych zwierząt do państw 
trzecich powinien być zabroniony;

29. podkreśla, że jeżeli normy w 
zakresie transportu zwierząt w państwach 
trzecich nie są dostosowane do norm UE, 
transport żywych zwierząt do państw 
trzecich powinien być, o ile to możliwe,
zabroniony;

Or. en

Poprawka426
Momchil Nekov
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Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. podkreśla, że jeżeli normy w 
zakresie transportu zwierząt w państwach 
trzecich nie są dostosowane do norm UE, 
transport żywych zwierząt do państw
trzecich powinien być zabroniony;

29. podkreśla, że jeżeli normy w 
zakresie transportu zwierząt w państwach 
trzecich nie są dostosowane do norm UE, 
transport żywych zwierząt do tych państw 
powinien być zabroniony;

Or. bg

Poprawka 427
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. podkreśla, że jeżeli normy w 
zakresie transportu zwierząt w państwach 
trzecich nie są dostosowane do norm UE,
transport żywych zwierząt do państw 
trzecich powinien być zabroniony;

29. podkreśla, że transport żywych 
zwierząt do państw trzecich powinien być
uwarunkowany przestrzeganiem norm 
równoważnych z normami UE w całym 
łańcuchu transportowym;

Or. fr

Poprawka 428
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. podkreśla, że jeżeli normy w 
zakresie transportu zwierząt w państwach 
trzecich nie są dostosowane do norm UE, 
transport żywych zwierząt do państw 
trzecich powinien być zabroniony;

29. podkreśla, że jeżeli unijne normy i 
przepisy dotyczące transportu zwierząt nie 
będą w pełni przestrzegane w państwach 
trzecich, transport żywych zwierząt do 
państw trzecich powinien być zabroniony;

Or. de
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Poprawka 429
Sofia Ribeiro

Projekt rezolucji
Ustęp 29 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wykorzystania w pełni 
potencjału nowych technologii, takich jak 
GPS i tachografy, które umożliwiają 
rejestrowanie czasu podróży, a nawet 
pewnych informacji dotyczących 
temperatury, ilości wody, jakości 
powietrza itp. wewnątrz pojazdów;

Or. en

Poprawka 430
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Projekt rezolucji
Ustęp 29 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. przypomina państwom 
członkowskim, że zgodnie z utrwalonym 
orzecznictwem1a mogą wprowadzić 
surowsze przepisy krajowe dotyczące 
dobrostanu zwierząt podczas transportu, o 
ile te są zgodne z głównym celem 
rozporządzenia nr 1/2005;

_________________

1a Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 
14 października 2004 r. w sprawie C-
113/02: Komisja Wspólnot Europejskich 
przeciwko Królestwu Niderlandów i wyrok 
Trybunału (trzecia izba) z dnia 8 maja 
2008 r. w sprawie C-491/06: Danske 
Svineproducenter.

Or. de

Poprawka 431
Michel Dantin
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Projekt rezolucji
Ustęp 29 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. wzywa Komisję do wspierania 
wymiany dobrych praktyk i środków 
równoważności ram regulacyjnych w 
dziedzinie transportu żywych zwierząt do 
państw trzecich i z tych państw;

Or. fr
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