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Pozměňovací návrh 1
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá zprávu Komise o dopadu nařízení 
Rady (ES) č. 1/2005, která dospěla 
k závěru, že nařízení mělo příznivý vliv, 
pokud jde o životní podmínky zvířat 
během přepravy, avšak vážné problémy 
týkající se dobrých životních podmínek 
zvířat přetrvávají1; lituje, že zpráva opomíjí 
pátý bod odůvodnění tohoto nařízení, který 
uvádí, že „z důvodu dobrých životních 
podmínek zvířat by se měly pokud možno 
omezit dlouhotrvající cesty zvířat“;

1. vítá zprávu Komise o dopadu nařízení 
Rady (ES) č. 1/2005, která dospěla 
k závěru, že nařízení mělo příznivý vliv, 
pokud jde o životní podmínky zvířat 
během přepravy, avšak vážné problémy 
týkající se dobrých životních podmínek 
zvířat přetrvávají; lituje, že Komise nemá 
v úmyslu navrhnout změny právních 
předpisů EU v oblasti přepravy zvířat; 
lituje, že zpráva opomíjí pátý bod 
odůvodnění tohoto nařízení, který uvádí, že 
„z důvodu dobrých životních podmínek 
zvířat by se měly pokud možno omezit 
dlouhotrvající cesty zvířat“;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá zprávu Komise o dopadu nařízení 
Rady (ES) č. 1/2005, která dospěla 
k závěru, že nařízení mělo příznivý vliv, 
pokud jde o životní podmínky zvířat 
během přepravy, avšak vážné problémy 
týkající se dobrých životních podmínek 
zvířat přetrvávají1; lituje, že zpráva 
opomíjí pátý bod odůvodnění tohoto 
nařízení, který uvádí, že „z důvodu 
dobrých životních podmínek zvířat by se 
měly pokud možno omezit dlouhotrvající 
cesty zvířat“;

1. vítá zprávu Komise o dopadu nařízení 
Rady (ES) č. 1/2005, která dospěla 
k závěru, že nařízení mělo příznivý vliv, 
pokud jde o životní podmínky zvířat 
během přepravy, avšak že přetrvávají 
některé problémy týkající se dobrých 
životních podmínek zvířat, které lze – jak 
bylo zjištěno – přičítat chybnému použití 
nařízení v důsledku jeho nejednotného 
výkladu; připomíná pátý bod odůvodnění 
tohoto nařízení, který uvádí, že „z důvodu 
dobrých životních podmínek zvířat by se 



PE486.155v01-00 4/29 AM\897583CS.doc

CS

měly pokud možno omezit dlouhotrvající 
cesty zvířat“;

Or. es

Pozměňovací návrh 3
Horst Schnellhardt

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. lituje, že nařízení (ES) č. 1/2005 bylo 
v některých členských státech 
nedostatečně provedeno; vyzývá Komisi, 
aby působila ve smyslu urychleného 
a úplného provedení nařízení ve všech 
členských státech;

Or. de

Pozměňovací návrh 4
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. lituje skutečnosti, že zpráva opomíjí 
doporučení Evropského úřadu pro 
bezpečnost potravin ohledně vytvoření 
strategií ke snížení objemu přepravy 
a přepravy na dlouhé vzdálenosti 
u jatečných zvířat a ke snížení doby 
strávené na cestě, aby se zmenšilo riziko 
vypuknutí nákaz spojených s přepravou2;

2. lituje skutečnosti, že zpráva opomíjí 
doporučení Evropského úřadu pro 
bezpečnost potravin ohledně vytvoření 
strategií ke snížení objemu přepravy 
a přepravy na dlouhé vzdálenosti 
u výkrmových nebo jatečných zvířat a ke 
snížení doby strávené na cestě, aby se 
zmenšilo riziko vypuknutí nákaz spojených 
s přepravou2;

Or. en
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Pozměňovací návrh 5
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. lituje skutečnosti, že zpráva opomíjí
doporučení Evropského úřadu pro 
bezpečnost potravin ohledně vytvoření 
strategií ke snížení objemu přepravy 
a přepravy na dlouhé vzdálenosti 
u jatečných zvířat a ke snížení doby 
strávené na cestě, aby se zmenšilo riziko 
vypuknutí nákaz spojených s přepravou2;

2. bere na vědomí doporučení Evropského 
úřadu pro bezpečnost potravin ohledně 
vytvoření strategií ke snížení objemu 
přepravy a přepravy na dlouhé vzdálenosti 
u jatečných zvířat a ke snížení doby 
strávené na cestě, a to v rámci možností,
aby se zmenšilo riziko vypuknutí nákaz 
spojených s přepravou2;

Or. es

Pozměňovací návrh 6
Kartika Tamara Liotard

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. lituje, že zpráva Komise ponechává 
beze zmínky doporučení z vědeckého 
stanoviska Evropského úřadu pro 
bezpečnost potravin, podle nějž by měla 
být upřednostněna přímá přeprava bez 
zastávek na trase (např. trhy s dobytkem), 
při nichž existuje riziko přímého či 
nepřímého kontaktu se zvířaty z jiných 
závodů1;
__________________
1 Vědecké stanovisko Evropského úřadu 
pro bezpečnost potravin k dobrým 
životním podmínkám zvířat během 
přepravy, EFSA Journal 2011, 9(1), 1966, 
s. 86.

Or. en
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Pozměňovací návrh 7
Julie Girling, Anna Rosbach

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že snížení objemu přepravy 
pomocí přepravování jatečně upravených 
těl namísto živých zvířat by mělo pozitivní 
dopad na životní prostředí, snížilo by
znečištění, zlepšilo uhlíkovou stopu 
přepravního odvětví a podpořilo rozvoj 
místní produkce a spotřeby;

3. domnívá se, že snížení objemu přepravy 
pomocí zkrácení či omezení dob přepravy 
a opětovného zavedení místních jatek, 
která by pro mnoho přepravovaných zvířat 
zmenšila vzdálenost od místa porážky, by 
mělo pozitivní dopad na životní prostředí 
a ochranu a zdraví zvířat, což by mohlo 
podpořit rozvoj místní produkce 
a spotřeby;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Karl-Heinz Florenz

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že snížení objemu přepravy 
pomocí přepravování jatečně upravených 
těl namísto živých zvířat by mělo pozitivní 
dopad na životní prostředí, snížilo by 
znečištění, zlepšilo uhlíkovou stopu 
přepravního odvětví a podpořilo rozvoj 
místní produkce a spotřeby;

3. domnívá se, že snížení objemu přepravy 
pomocí přepravování jatečně upravených 
těl a masa namísto živých zvířat by mělo 
pozitivní dopad na životní prostředí, snížilo 
by znečištění, zlepšilo uhlíkovou stopu 
přepravního odvětví a podpořilo rozvoj 
místní produkce a spotřeby; navíc 
poukazuje na to, že přepravování 
upravených těl nebo masa je udržitelnější 
než přepravování živých zvířat; zastává 
tudíž názor, že by v zásadě měla být na 
velmi dlouhé vzdálenosti přepravována 
pouze upravená těla či maso;

Or. de



AM\897583CS.doc 7/29 PE486.155v01-00

CS

Pozměňovací návrh 9
Horst Schnellhardt

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že snížení objemu přepravy 
pomocí přepravování jatečně upravených 
těl namísto živých zvířat by mělo pozitivní 
dopad na životní prostředí, snížilo by
znečištění, zlepšilo uhlíkovou stopu 
přepravního odvětví a podpořilo rozvoj 
místní produkce a spotřeby;

3. vyzývá Komisi, aby přezkoumala, za 
jakých podmínek by snížení objemu 
přepravy pomocí přepravování jatečně 
upravených těl namísto živých zvířat mělo 
pozitivní dopad na životní prostředí, snížilo 
znečištění, zlepšilo uhlíkovou stopu 
přepravního odvětví a podpořilo rozvoj 
místní produkce a spotřeby;

Or. de

Pozměňovací návrh 10
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že snížení objemu přepravy 
pomocí přepravování jatečně upravených 
těl namísto živých zvířat by mělo pozitivní 
dopad na životní prostředí, snížilo by 
znečištění, zlepšilo uhlíkovou stopu 
přepravního odvětví a podpořilo rozvoj 
místní produkce a spotřeby;

3. domnívá se, že je nutné posoudit výhody 
přepravování jatečně upravených těl oproti 
přepravování živých zvířat s cílem zjistit, 
který z obou způsobů přepravy je 
příznivější pro životní prostředí, aby tak 
mohlo být omezeno znečištění a zlepšena 
uhlíková stopa přepravního odvětví; dále 
zdůrazňuje nutnost zvážit výhody 
a nevýhody místní produkce a spotřeby;

Or. es

Pozměňovací návrh 11
Kartika Tamara Liotard
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Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zastává názor, že rovněž s ohledem na 
zmírnění rizika vypuknutí nákaz 
v souvislosti s přepravou a v zájmu kvality 
a bezpečnosti potravin by bylo vhodné 
vytvořit pobídky k chovu zvířat, obchodu 
se zvířaty a porážení zvířat na regionální 
úrovni, aby se zabránilo jejich zbytečně 
dlouhému přepravování;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Radu a Komisi, aby vytvořily 
strategii ve prospěch takového modelu 
živočišné výroby, který bude více 
regionálně zaměřen a při němž by se 
zvířata rodila a byla vykrmována i 
porážena v rámci téhož regionu, místo aby 
byla přepravována na velmi dlouhé 
vzdálenosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Kartika Tamara Liotard

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. vyzývá Komisi, aby zrušila vývozní 
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náhrady v případě zvířat přepravovaných 
na zbytečně dlouhé vzdálenosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že ustanovení nařízení 
týkající se doby přepravy, doby odpočinku 
a vymezených prostor nevycházejí 
z vědeckých stanovisek Vědeckého výboru 
pro otázky zdraví zvířat a řádného 
zacházení se zvířaty nebo Evropského 
úřadu pro bezpečnost potravin, ale byla 
převzata z předchozí směrnice; 
s politováním konstatuje, že navzdory 
jasným závěrům Evropského úřadu pro 
bezpečnost potravin nejsou části nařízení 
v souladu se současnými vědeckými 
poznatky, zejména pokud jde o přepravu 
koní, vymezené prostory a vnitřní výšku 
jednotlivých oddělení, a že zpráva 
neobsahuje žádné doporučení;

4. konstatuje, že ustanovení nařízení 
týkající se doby přepravy, doby odpočinku 
a vymezených prostor nevycházejí 
z vědeckých stanovisek Vědeckého výboru 
pro otázky zdraví zvířat a řádného 
zacházení se zvířaty nebo Evropského 
úřadu pro bezpečnost potravin, ale byla 
převzata z předchozí směrnice; 
s politováním konstatuje, že navzdory 
jasným závěrům Evropského úřadu pro 
bezpečnost potravin nejsou části nařízení 
v souladu se současnými vědeckými 
poznatky, zejména pokud jde o přepravu 
koní, drůbeže a králíků, vymezené 
prostory a vnitřní výšku jednotlivých 
oddělení, a že zpráva neobsahuje žádné 
doporučení;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že ustanovení nařízení 
týkající se doby přepravy, doby odpočinku 
a vymezených prostor nevycházejí 

4. konstatuje, že ustanovení nařízení 
týkající se doby přepravy, doby odpočinku 
a vymezených prostor nevycházejí 
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z vědeckých stanovisek Vědeckého výboru 
pro otázky zdraví zvířat a řádného 
zacházení se zvířaty nebo Evropského 
úřadu pro bezpečnost potravin, ale byla 
převzata z předchozí směrnice; 
s politováním konstatuje, že navzdory 
jasným závěrům Evropského úřadu pro 
bezpečnost potravin nejsou části nařízení 
v souladu se současnými vědeckými 
poznatky, zejména pokud jde o přepravu 
koní, vymezené prostory a vnitřní výšku 
jednotlivých oddělení, a že zpráva 
neobsahuje žádné doporučení;

z vědeckých stanovisek Vědeckého výboru 
pro otázky zdraví zvířat a řádného 
zacházení se zvířaty nebo Evropského 
úřadu pro bezpečnost potravin, ale byla 
převzata z předchozí směrnice; 
s politováním konstatuje, že navzdory 
jasným závěrům Evropského úřadu pro 
bezpečnost potravin nejsou části nařízení 
v souladu se současnými vědeckými 
poznatky, zejména pokud jde o přepravu 
koní, vymezené prostory, požadavky na 
teplotu a vnitřní výšku jednotlivých 
oddělení, a že zpráva neobsahuje žádné 
doporučení;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že ustanovení nařízení 
týkající se doby přepravy, doby odpočinku 
a vymezených prostor nevycházejí 
z vědeckých stanovisek Vědeckého výboru 
pro otázky zdraví zvířat a řádného 
zacházení se zvířaty nebo Evropského 
úřadu pro bezpečnost potravin, ale byla 
převzata z předchozí směrnice3; 
s politováním konstatuje, že navzdory 
jasným závěrům Evropského úřadu pro 
bezpečnost potravin nejsou části nařízení 
v souladu se současnými vědeckými 
poznatky, zejména pokud jde o přepravu 
koní, vymezené prostory a vnitřní výšku 
jednotlivých oddělení, a že zpráva 
neobsahuje žádné doporučení;

4. zastává názor, že ustanovení nařízení by 
se měla opírat o nejlepší dostupné vědecké 
poznatky; konstatuje, že části nařízení 
nejsou v souladu se závěry poslední 
zprávy Evropského úřadu pro bezpečnost 
potravin, a to pokud jde o přepravu koní, 
vymezené prostory a vnitřní výšku 
jednotlivých oddělení, a že zpráva 
neobsahuje žádné doporučení;

Or. es
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Pozměňovací návrh 17
Karl-Heinz Florenz

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. poukazuje na to, že 9. bod odůvodnění 
nařízení (ES) č. 1/2005 stanoví, že jakmile 
budou k dispozici příslušná stanoviska 
Evropského úřadu pro bezpečnost 
potravin, budou navržena zvláštní 
ustanovení pro drůbež; lituje tudíž, že i 
přes nové vědecké poznatky a doporučení 
Evropského úřadu pro bezpečnost 
potravin[1] nebyly ke zprávě Komise 
připojeny žádné legislativní návrhy 
týkající se přepravy drůbeže, ačkoli drůbež 
je nejčastěji přepravovaným druhem 
zvířat v Evropě;
[1] EFSA Journal 2011, 9(1), 1966.

Or. de

Pozměňovací návrh 18
Julie Girling, Anna Rosbach

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. v souladu se zprávou Evropského 
úřadu pro bezpečnost potravin1 podporuje 
nové zařazení koní, při kterém by se 
odpovídajícím způsobem oddělily jejich 
zvláštní tělesné, fyziologické a z hlediska 
chování typické znaky od ostatních 
užitkových zvířat; s okamžitou účinností 
podporuje zvláštní omezení dob přepravy 
koní (určených na porážku);
__________________
1 Vědecké stanovisko Evropského úřadu 
pro bezpečnost potravin k dobrým 
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životním podmínkám zvířat během 
přepravy (2011), s. 86.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zastává názor, že některá ustanovení 
nařízení o přepravě ponechávají 
příslušným orgánům členských států 
příliš velký prostor pro výklad, čímž 
dochází k jejich nejednotnému 
prosazování; vyzývá Komisi, aby v případě 
potřeby navrhla technické změny platných 
právních předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Karl-Heinz Florenz

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
maximální výšku, která byla stanovena 
pro užitková vozidla na 4 metry, a aby ji 
případně pro účely přepravování zvířat 
zvýšila, a reagovala tak na problémy, 
které vznikají v oblasti ochrany zvířat 
z důvodu příliš nízké vnitřní výšky
jednotlivých oddělení;

Or. de
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Pozměňovací návrh 21
Elisabetta Gardini

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná, že článek 32 nařízení uvádí, 
že zpráva Komise přihlédne „k vědeckým 
důkazům o potřebách zvířat“ a podle 
potřeby k ní mohou být připojeny vhodné 
legislativní návrhy týkající se 
dlouhotrvajících cest; vyzývá tedy Komisi 
a Radu, aby přezkoumaly nařízení 1/2005 
za účelem stanovení maximálního limitu 8 
hodin pro dobu přepravy jatečných zvířat;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 22
Kartika Tamara Liotard

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná, že článek 32 nařízení uvádí, 
že zpráva Komise přihlédne „k vědeckým 
důkazům o potřebách zvířat“ a podle 
potřeby k ní mohou být připojeny vhodné 
legislativní návrhy týkající se 
dlouhotrvajících cest; vyzývá tedy Komisi 
a Radu, aby přezkoumaly nařízení 1/2005 
za účelem stanovení maximálního limitu 8 
hodin pro dobu přepravy jatečných zvířat;

5. připomíná, že článek 32 nařízení uvádí, 
že zpráva Komise přihlédne „k vědeckým 
důkazům o potřebách zvířat“ a podle 
potřeby k ní mohou být připojeny vhodné 
legislativní návrhy týkající se 
dlouhotrvajících cest; vyzývá tedy Komisi 
a Radu, aby přezkoumaly nařízení 1/2005 
za účelem stanovení maximálního limitu 8 
hodin pro dobu přepravy jatečných zvířat; 
dále se domnívá, že u přepravy delší než 6 
hodin by měla být stanovena povinnost 
odůvodnění a že by provozovatel či 
provozovatelé měli do knihy jízd provádět 
zápisy, z nichž bude vyplývat, že kratší 
doba přepravy nebyla možná;

Or. en
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Pozměňovací návrh 23
Karl-Heinz Florenz

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná, že článek 32 nařízení uvádí, 
že zpráva Komise přihlédne „k vědeckým 
důkazům o potřebách zvířat“ a podle 
potřeby k ní mohou být připojeny vhodné 
legislativní návrhy týkající se 
dlouhotrvajících cest; vyzývá tedy Komisi 
a Radu, aby přezkoumaly nařízení 1/2005 
za účelem stanovení maximálního limitu 
8 hodin pro dobu přepravy jatečných 
zvířat;

5. připomíná, že článek 32 nařízení uvádí, 
že zpráva Komise přihlédne „k vědeckým 
důkazům o potřebách zvířat“ a podle 
potřeby k ní mohou být připojeny vhodné 
legislativní návrhy týkající se 
dlouhotrvajících cest; kromě toho 
poukazuje na písemné prohlášení č. 
49/2011, které podepsala většina poslanců 
Evropského parlamentu a jež požaduje 
zkrácení doby přepravy jatečných zvířat 
na porážku na nejvýše 8 hodin, a na 
iniciativu za 8 hodin (8hours-Initiative), 
kterou podporuje více než milion 
evropských občanů; vyzývá tedy Komisi 
a Radu, aby přezkoumaly nařízení 1/2005 
za účelem stanovení maximálního limitu 
pro dobu přepravy jatečných zvířat
hluboko pod 8 hodin;

Or. de

Pozměňovací návrh 24
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná, že článek 32 nařízení uvádí, 
že zpráva Komise přihlédne „k vědeckým 
důkazům o potřebách zvířat“ a podle 
potřeby k ní mohou být připojeny vhodné 
legislativní návrhy týkající se
dlouhotrvajících cest; vyzývá tedy Komisi 
a Radu, aby přezkoumaly nařízení 1/2005 

5. připomíná, že článek 32 nařízení uvádí, 
že zpráva Komise přihlédne „k vědeckým 
důkazům o potřebách zvířat“ a podle 
potřeby k ní mohou být připojeny vhodné 
legislativní návrhy týkající se 
dlouhotrvajících cest; vyzývá tedy Komisi 
a Radu, aby přezkoumaly nařízení 1/2005 
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za účelem stanovení maximálního limitu 8 
hodin pro dobu přepravy jatečných zvířat;

za účelem stanovení maximálního limitu 8 
hodin pro dobu přepravy jatečných zvířat, 
jak to požaduje písemné prohlášení č. 
49/2011, které přijala dne 15. března 2012 
většina poslanců Evropského parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná, že článek 32 nařízení uvádí, 
že zpráva Komise přihlédne „k vědeckým 
důkazům o potřebách zvířat“ a podle 
potřeby k ní mohou být připojeny vhodné 
legislativní návrhy týkající se 
dlouhotrvajících cest; vyzývá tedy Komisi 
a Radu, aby přezkoumaly nařízení 1/2005 
za účelem stanovení maximálního limitu 8 
hodin pro dobu přepravy jatečných zvířat;

5. připomíná, že článek 32 nařízení uvádí, 
že zpráva Komise přihlédne „k vědeckým 
důkazům o potřebách zvířat“ a podle 
potřeby k ní mohou být připojeny vhodné
legislativní návrhy týkající se 
dlouhotrvajících cest; vyzývá tedy Komisi 
a Radu, aby přezkoumaly nařízení 1/2005 
za účelem stanovení maximálního limitu 8 
hodin pro dobu přepravy jatečných zvířat, 
přičemž by měly být umožněny výjimky –
avšak v rámci dodržování předpisů na 
ochranu zvířat – z důvodu zeměpisných 
zvláštností, nízké hustoty obyvatelstva 
a rozptýlené infrastruktury, jakož i delší 
přeprava některých druhů zvířat 
v souladu s vědeckými poznatky;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Julie Girling, Anna Rosbach

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná, že článek 32 nařízení uvádí, 5. připomíná, že článek 32 nařízení uvádí, 
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že zpráva Komise přihlédne „k vědeckým 
důkazům o potřebách zvířat“ a podle 
potřeby k ní mohou být připojeny vhodné 
legislativní návrhy týkající se 
dlouhotrvajících cest; vyzývá tedy Komisi 
a Radu, aby přezkoumaly nařízení 1/2005 
za účelem stanovení maximálního limitu 8 
hodin pro dobu přepravy jatečných zvířat;

že zpráva Komise přihlédne „k vědeckým 
důkazům o potřebách zvířat“ a podle 
potřeby k ní mohou být připojeny vhodné 
legislativní návrhy týkající se 
dlouhotrvajících cest; vyzývá tedy Komisi 
a Radu, aby přezkoumaly nařízení 1/2005 
za účelem stanovení maximálního limitu 8 
hodin pro dobu přepravy jatečných zvířat
a dosažení zlepšení v těchto bodech:
– specifikace vozidel;
– školení řidičů, aby byli schopni 
zvládnout nakládání se zvířaty, jež 
přepravují, zejména při mimořádných 
událostech;
– opětovné zřízení místních jatek na 
podporu provádění porážek blíže místu 
chovu;
– podpora mobilních jatek;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Carl Schlyter

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná, že článek 32 nařízení uvádí, 
že zpráva Komise přihlédne „k vědeckým 
důkazům o potřebách zvířat“ a podle 
potřeby k ní mohou být připojeny vhodné 
legislativní návrhy týkající se 
dlouhotrvajících cest; vyzývá tedy Komisi 
a Radu, aby přezkoumaly nařízení 1/2005 
za účelem stanovení maximálního limitu 8 
hodin pro dobu přepravy jatečných zvířat;

5. připomíná, že článek 32 nařízení uvádí, 
že zpráva Komise přihlédne „k vědeckým 
důkazům o potřebách zvířat“ a podle 
potřeby k ní mohou být připojeny vhodné 
legislativní návrhy týkající se 
dlouhotrvajících cest; vyzývá tedy Komisi 
a Radu, aby přezkoumaly nařízení 1/2005 
mimo jiné za účelem stanovení 
maximálního limitu 8 hodin pro dobu 
přepravy jatečných zvířat, zvětšení 
vymezených prostor a zpřísnění předpisů 
pro dopravu březích či zraněných zvířat;

Or. en
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Pozměňovací návrh 28
Andreas Mölzer

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná, že článek 32 nařízení uvádí, 
že zpráva Komise přihlédne „k vědeckým 
důkazům o potřebách zvířat“ a podle 
potřeby k ní mohou být připojeny vhodné 
legislativní návrhy týkající se 
dlouhotrvajících cest; vyzývá tedy Komisi 
a Radu, aby přezkoumaly nařízení 1/2005 
za účelem stanovení maximálního limitu 8 
hodin pro dobu přepravy jatečných zvířat;

5. připomíná, že článek 32 nařízení uvádí, 
že zpráva Komise přihlédne „k vědeckým 
důkazům o potřebách zvířat“ a podle 
potřeby k ní mohou být připojeny vhodné 
legislativní návrhy týkající se 
dlouhotrvajících cest; vyzývá tedy Komisi 
a Radu, aby přezkoumaly nařízení 1/2005 
za účelem stanovení maximálního limitu 8 
hodin pro celkovou dobu přepravy 
jatečných zvířat;

Or. de

Pozměňovací návrh 29
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná, že článek 32 nařízení uvádí, 
že zpráva Komise přihlédne „k vědeckým 
důkazům o potřebách zvířat“ a podle 
potřeby k ní mohou být připojeny vhodné 
legislativní návrhy týkající se 
dlouhotrvajících cest; vyzývá tedy Komisi 
a Radu, aby přezkoumaly nařízení 1/2005 
za účelem stanovení maximálního limitu 8 
hodin pro dobu přepravy jatečných zvířat;

5. připomíná, že článek 32 nařízení uvádí, 
že zpráva Komise přihlédne „k vědeckým 
důkazům o potřebách zvířat“ a podle 
potřeby k ní mohou být připojeny vhodné 
legislativní návrhy týkající se 
dlouhotrvajících cest; vyzývá tedy Komisi 
a Radu, aby provedly důkladný výzkum 
v oblasti ochrany zvířat s cílem získat 
u jednotlivých zvířecích druhů potřebné 
vědecké poznatky s ohledem na případnou 
budoucí změnu nařízení v rámci 
nadcházející strategie na ochranu zvířat, 
jež bude zahájena v roce 2016;

Or. es
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Pozměňovací návrh 30
Horst Schnellhardt

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. poukazuje na to, že pro životní 
podmínky zvířat během přepravy jsou 
relevantní i další faktory, zejména 
přiměřená rychlost jízdy a ohleduplná 
nakládka a vykládka; vyzývá Komisi, aby 
zajistila, že zavedení omezení doby 
přepravy jatečných zvířat na 8 hodin 
nebude mít žádné nezamýšlené účinky, jež 
by vedly ke zvýšení stresové zátěže pro 
zvířata během přepravy;

Or. de

Pozměňovací návrh 31
Karl-Heinz Florenz

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. lituje, že nařízení (ES) č. 1/2005 
nesplnilo svůj úkol v oblasti omezení 
přepravy zvířat a že nadále dochází 
k závažným problémům spojeným 
s životními podmínkami zvířat během 
přepravy; vyzývá tudíž Komisi, aby přijala 
relevantní opatření s cílem podpořit 
regionální výrobu, porážení a prodej, aby 
nebylo přepravování zvířat na dlouhé 
a velmi dlouhé vzdálenosti nezbytně 
nutné;

Or. de
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Pozměňovací návrh 32
Anja Weisgerber

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. připomíná, že významným ukazatelem 
dobrých životních podmínek a zdraví 
zvířat není pouze doba přepravy, ale že 
důležitou roli s ohledem na dobré životní 
podmínky hrají mnohem spíše podmínky 
přepravy, jako jsou například vyhrazená 
státní, zajištění pitné vody, teplota nebo 
vlhkost vzduchu.

Or. de

Pozměňovací návrh 33
Elisabetta Gardini

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby ve všech členských 
státech EU zajistila účinné a jednotné 
uplatňování právních předpisů 
Společenství v oblasti přepravy zvířat; je 
toho názoru, že by to mělo ve spojení 
s dostatečnými kontrolami na vnitrostátní 
úrovni zajistit bezproblémové fungování 
vnitřního trhu, aby se tak zabránilo 
narušení hospodářské soutěže mezi 
členskými státy EU;

Or. it

Pozměňovací návrh 34
Horst Schnellhardt
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Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
možnost zavést zvláštní školení a zkoušky, 
které by kvalifikovaly řidiče nákladních 
automobilů k přepravě zvířat za co 
nejšetrnějších podmínek;

Or. de

Pozměňovací návrh 35
Julie Girling, Anna Rosbach

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že zprávy předkládané 
každoročně členskými státy jsou nezbytné 
pro porozumění dopadům právních 
předpisů a přijetí příslušných nápravných 
opatření; vyzývá Komisi, aby nejpozději do 
1. ledna 2013 přijala opatření týkající se 
kontrol a harmonizovanější systém 
podávání zpráv;

6. domnívá se, že zprávy předkládané 
každoročně členskými státy jsou nezbytné 
pro porozumění stupni uplatňování 
a vymáhání právních předpisů a v případě 
potřeby pro přijetí příslušných nápravných 
opatření; 

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že zprávy předkládané 
každoročně členskými státy jsou nezbytné 
pro porozumění dopadům právních 
předpisů a přijetí příslušných nápravných 

6. domnívá se, že zprávy předkládané 
každoročně členskými státy jsou nezbytné 
pro porozumění dopadům právních 
předpisů a přijetí příslušných nápravných 
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opatření; vyzývá Komisi, aby nejpozději 
do 1. ledna 2013 přijala opatření týkající se 
kontrol a harmonizovanější systém 
podávání zpráv;

opatření; vyzývá Komisi, aby nejpozději 
do 1. ledna 2013 přijala opatření týkající se 
kontrol a harmonizovanější systém 
podávání zpráv a aby vypracovala zprávu 
o pokroku dosaženém v členských státech;

Or. lt

Pozměňovací návrh 37
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že zprávy předkládané 
každoročně členskými státy jsou nezbytné 
pro porozumění dopadům právních 
předpisů a přijetí příslušných nápravných 
opatření; vyzývá Komisi, aby nejpozději 
do 1. ledna 2013 přijala opatření týkající se 
kontrol a harmonizovanější systém 
podávání zpráv;

6. domnívá se, že zprávy předkládané 
každoročně členskými státy jsou nezbytné 
pro porozumění dopadům právních 
předpisů a přijetí příslušných nápravných 
opatření; vyzývá Komisi, aby přiznala 
vysokou prioritu lepšímu uplatňování 
nařízení; vyzývá Komisi, aby nejpozději do 
1. ledna 2013 přijala opatření týkající se 
kontrol a harmonizovanější systém 
podávání zpráv;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Kartika Tamara Liotard

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyzývá členské státy, aby přijaly 
nezbytná opatření s cílem zajistit 
uplatňování právních předpisů, přičemž 
by měly zejména kontrolovat, zda jsou 
zřízené knihy jízd realistické a zda jsou 
v souladu s právními předpisy;
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Or. en

Pozměňovací návrh 39
Karl-Heinz Florenz

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. poukazuje na to, že v některých 
členských státech nejsou kontrolní stanice 
v dostatečné míře k dispozici, a provádění 
kontrol přepravy zvířat a vykládky zvířat 
za mimořádné situace tak není možné, 
nebo je možné pouze omezeně; vítá tudíž, 
že ve zprávě Komise je ohlašováno více 
kontrol přepravy zvířat; kromě toho 
vyzývá k větší účinnosti těchto kontrol;

Or. de

Pozměňovací návrh 40
Kartika Tamara Liotard

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. vyzývá členské státy, aby aktivně 
prosazovaly systém kontrol, který bude 
přezkoumávat životní podmínky zvířat 
před přepravou, v jejím průběhu a po 
jejím dokončení a bude spojen se 
spolehlivým systémem účinných 
a odrazujících sankcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Kartika Tamara Liotard
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Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. důrazně vyzývá Komisi, aby zvážila 
zavedení právního základu, který by 
stanovil povinnost zabudovat ve vozidlech 
navigační systémy, s jejichž pomocí by 
mohly být příslušným orgánům v reálném 
čase předávány informace o poloze a další 
ukazatele relevantní pro ochranu zvířat;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Julie Girling, Anna Rosbach

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. naléhavě žádá Komisi, aby učinila 
opatření, která povedou ke zvýšení 
spolupráce a komunikace mezi příslušnými 
orgány jednotlivých členských států; 
vyzývá Komisi, aby zvýšila počet inspekcí 
Potravinového a veterinárního úřadu, které 
se zaměří na dobré životní podmínky zvířat 
a na jejich přepravu;

7. naléhavě žádá Komisi, aby učinila 
opatření, která povedou ke zvýšení 
spolupráce a komunikace mezi příslušnými 
orgány jednotlivých členských států; 
vyzývá Komisi, aby přezkoumala počet 
inspekcí Potravinového a veterinárního 
úřadu, které se zaměří na dobré životní 
podmínky zvířat a na jejich přepravu;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. naléhavě žádá Komisi, aby učinila 7. naléhavě žádá Komisi, aby učinila 
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opatření, která povedou ke zvýšení 
spolupráce a komunikace mezi příslušnými 
orgány jednotlivých členských států; 
vyzývá Komisi, aby zvýšila počet inspekcí 
Potravinového a veterinárního úřadu, které 
se zaměří na dobré životní podmínky zvířat 
a na jejich přepravu;

opatření, která povedou ke zvýšení 
spolupráce a komunikace mezi příslušnými 
orgány jednotlivých členských států; 
vyzývá Komisi, aby zvýšila počet inspekcí 
Potravinového a veterinárního úřadu, které 
se zaměří na dobré životní podmínky zvířat 
a na jejich přepravu; zdůrazňuje, že 
kontroly je nutné provádět na přiměřeném 
počtu zvířat, která jsou každoročně 
přepravena v jednotlivých členských 
státech;

Or. lt

Pozměňovací návrh 44
Anna Rosbach, Julie Girling

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila 
veterinární prohlídky přepravovaných 
zvířat po skončení jejich přepravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Kartika Tamara Liotard

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby prozkoumala, jak 
mohou být nové i stávající technologie 
využity ve vozidlech přepravujících 
hospodářská zvířata k regulaci, sledování 
a záznamu teploty a vlhkosti, což jsou 
nezbytné součásti kontroly a ochrany 
dobrých životních podmínek určitých 
druhů zvířat během přepravy, a to 

8. vyzývá Komisi, aby prozkoumala, jak 
mohou být nové i stávající technologie 
využity ve vozidlech přepravujících 
hospodářská zvířata k regulaci, sledování 
a záznamu teploty a vlhkosti, což jsou 
nezbytné součásti kontroly a ochrany 
dobrých životních podmínek určitých 
druhů zvířat během přepravy, a to 
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v souladu s doporučeními Evropského 
úřadu pro bezpečnost potravin;

v souladu s doporučeními Evropského 
úřadu pro bezpečnost potravin; zdůrazňuje, 
že zavádění nových technologií nesmí vést 
k prodloužení dob přepravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Kartika Tamara Liotard

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že maloobchodníci, 
dodavatelé potravin a výrobci hrají 
klíčovou úlohu při zajištění, aby maso 
pocházelo v souladu s jejich soukromými 
normami kvality od zvířat, jež byla v dané 
oblasti chována a poražena a která byla 
přepravena za podmínek uzpůsobených 
danému zvířecímu druhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že lepší využívání 
satelitních navigačních systémů přispěje 
ke snížení administrativních nákladů pro 
dopravní podniky a příslušným orgánům 
jednotlivých členských států usnadní 
zlepšení kvality kontrol, zejména pokud 
jde o dobu přepravy a dobu odpočinku;

Or. en
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Pozměňovací návrh 48
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. je toho názoru, že nové a účinné 
kontrolní systémy, např. dohled nad 
přepravou za pomocí satelitních systémů
pro určování polohy, by zlepšily situaci 
a umožnily transparentnější provádění 
právních předpisů; je toho názoru, že 
používání těchto nových technologií by 
rovněž přispělo ke snížení administrativní 
zátěže pro mezistátní orgány a organizace;

Or. lt

Pozměňovací návrh 49
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. vítá, že Komise přiznala, že navigační 
systémy dosud plně nerozvinuly svůj 
potenciál, pokud jde o očekávané pozitivní 
dopady na provádění nařízení; vyzývá 
Komisi, aby stanovila, že tyto systémy 
musí být schopny předávat údaje 
v reálném čase do databáze EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Komisi, aby při dvoustranných 
obchodních jednáních se třetími zeměmi 
požadovala uplatňování právních 
předpisů Evropské unie na ochranu zvířat 
a aby se v rámci Světové obchodní 
organizace zasadila o přenesení 
příslušných ustanovení Společenství na 
mezinárodní úroveň;

Or. es

Pozměňovací návrh 51
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8b. důrazně vyzývá Komisi, aby zvážila 
zavedení právního základu, který by 
stanovil povinnost zabudovat do vozidel 
navigační systémy, s jejichž pomocí by 
mohly být centrální přijímací stanici 
v reálném čase předávány informace 
o poloze a další ukazatele relevantní pro 
ochranu zvířat, pokud zůstane zajištěna 
ochrana údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8b. připomíná, že dva bývalí komisaři 
odpovědní za ochranu zvířat, pan 
Kyprianou a paní Vassiliouová, 
v Evropském parlamentu slíbili, že přijdou 
s legislativní iniciativou zaměřenou na 
omezení dob přepravy zvířat; hluboce 
lituje, že Komise tento slib daný 
Evropskému parlamentu dosud nesplnila;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Návrh stanoviska
Bod 8 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8c. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
právní předpisy o udělování licencí 
dopravním podnikům; důrazně vyzývá 
Komisi, aby navrhla, aby v případech, kdy 
příslušný orgán zjistí, že dopravní podnik 
porušil nařízení o přepravě, mohla být 
tomuto podniku ve všech členských 
státech – nejen v dotčené zemi –
pozastavena či odejmuta jeho licence;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Judith A. Merkies

Návrh stanoviska
Bod 8 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8d. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
právní předpisy týkající se dokladů 
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o udělení licence pro dopravní prostředek; 
důrazně vyzývá Komisi, aby navrhla, aby 
v případech, kdy příslušný orgán zjistí, že 
dopravní prostředek nesplňuje podmínky 
nařízení o přepravě, mohla příslušný 
doklad o udělení licence ve všech 
členských státech – nejen v dotčené zemi –
zrušit či odejmout;

Or. en


