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Módosítás 1
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli az 1/2005/EK rendelet hatásáról 
szóló bizottsági jelentést, amely azt a 
következtetést vonja le, hogy a rendelet az 
állatok szállítás közbeni jóléte 
szempontjából kedvező hatásokkal járt, 
azonban továbbra is súlyos állatjóléti 
problémák állnak fenn1; sajnálatát fejezi ki 
amiatt, hogy e jelentés figyelmen kívül 
hagyja a rendelet (5) 
preambulumbekezdését, amely kimondja, 
hogy az „állatok jóléte érdekében az 
állatok nagy távolságokon való szállítását 
[…] a lehető legrövidebbre kell 
korlátozni”;

1. üdvözli az 1/2005/EK rendelet hatásáról 
szóló bizottsági jelentést, amely azt a 
következtetést vonja le, hogy a rendelet az 
állatok szállítás közbeni jóléte 
szempontjából kedvező hatásokkal járt, 
azonban továbbra is súlyos állatjóléti 
problémák állnak fenn; sajnálatát fejezi ki 
amiatt, hogy a Bizottság semmilyen 
változtatást nem kíván javasolni az állatok 
szállításáról szóló uniós jogszabályra 
nézve; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy e 
jelentés figyelmen kívül hagyja a rendelet 
(5) preambulumbekezdését, amely 
kimondja, hogy az „állatok jóléte 
érdekében az állatok nagy távolságokon 
való szállítását […] a lehető legrövidebbre 
kell korlátozni”;

Or. en

Módosítás 2
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli az 1/2005/EK rendelet hatásáról 
szóló bizottsági jelentést, amely azt a 
következtetést vonja le, hogy a rendelet az 
állatok szállítás közbeni jóléte 
szempontjából kedvező hatásokkal járt, 
azonban továbbra is súlyos állatjóléti 
problémák állnak fenn1; sajnálatát fejezi 
ki amiatt, hogy e jelentés figyelmen kívül 

1. üdvözli az 1/2005/EK rendelet hatásáról 
szóló bizottsági jelentést, amely azt a 
következtetést vonja le, hogy a rendelet az 
állatok szállítás közbeni jóléte 
szempontjából kedvező hatásokkal járt, 
azonban a rendelet alkalmazásának az 
eltérő értelmezésekből fakadó 
hiányosságai miatt továbbra is állnak fenn 
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hagyja a rendelet (5) 
preambulumbekezdését, amely kimondja, 
hogy az „állatok jóléte érdekében az 
állatok nagy távolságokon való szállítását 
[…] a lehető legrövidebbre kell 
korlátozni”;

bizonyos állatjóléti problémák; emlékeztet 
a rendelet (5) preambulumbekezdésére, 
amely kimondja, hogy az „állatok jóléte 
érdekében az állatok nagy távolságokon 
való szállítását […] a lehető legrövidebbre 
kell korlátozni”;

Or. es

Módosítás 3
Horst Schnellhardt

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az 
1/2005/EK rendeletet egyes 
tagállamokban nem kielégítő mértékben 
ültették át; felszólítja a Bizottságot, hogy 
késedelem nélkül ösztönözze a rendelet 
teljes mértékű átültetését valamennyi 
tagállamban;

Or. de

Módosítás 4
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
jelentés figyelmen kívül hagyja az EFSA 
arra vonatkozó ajánlását, hogy stratégiákat 
kell kidolgozni a szállítás volumenének és 
a vágóhídra szánt állatok hosszú távú 
szállításának csökkentésére, valamint a 
szállítási idők lerövidítésére, mindezt 
annak érdekében, hogy mérsékeljék a 
szállításhoz köthető betegségek kitörésének 

2. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
jelentés figyelmen kívül hagyja az EFSA 
arra vonatkozó ajánlását, hogy stratégiákat 
kell kidolgozni a szállítás volumenének és 
a hizlaldába vagy vágóhídra szánt állatok 
hosszú távú szállításának csökkentésére, 
valamint a szállítási idők lerövidítésére, 
mindezt annak érdekében, hogy 
mérsékeljék a szállításhoz köthető 
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kockázatát2; betegségek kitörésének kockázatát2;

Or. en

Módosítás 5
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
jelentés figyelmen kívül hagyja az EFSA 
arra vonatkozó ajánlását, hogy stratégiákat 
kell kidolgozni a szállítás volumenének és 
a vágóhídra szánt állatok hosszú távú 
szállításának csökkentésére, valamint a 
szállítási idők lerövidítésére, mindezt 
annak érdekében, hogy mérsékeljék a 
szállításhoz köthető betegségek kitörésének 
kockázatát2;

2. tudomásul veszi az EFSA ajánlását, 
hogy amennyiben lehetséges, dolgozzanak 
ki stratégiákat a szállítás volumenének és a 
vágóhídra szánt állatok hosszú távú 
szállításának csökkentésére, valamint a 
szállítási idők lerövidítésére, mindezt 
annak érdekében, hogy mérsékeljék a 
szállításhoz köthető betegségek kitörésének 
kockázatát;

Or. es

Módosítás 6
Kartika Tamara Liotard

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
bizottsági jelentés semmilyen módon nem 
említi az EFSA tudományos 
véleményének ajánlásait, amelyek 
kijelentik, hogy prioritásként kell kezelni 
a más mezőgazdasági üzemekből érkező 
állatokkal létrejövő, közvetlen vagy 
közvetett érintkezés kockázatát magukban 
hordozó megszakítások (pl. állatpiacok) 
nélkül végzett, közvetlen szállítást1;
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__________________
1 Az EFSA tudományos véleménye az 
állatok szállítás közbeni jólétéről, EFSA 
Journal 2011, 9(1), 1966, 86. o.

Or. en

Módosítás 7
Julie Girling, Anna Rosbach

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a szállítás volumenének 
oly módon történő csökkentése, hogy élő 
állatok helyett hasított testeket szállítanak, 
kedvező hatást gyakorolna a környezetre, 
ezáltal mérsékelve a szennyezést, javítva a 
szállítási ágazat szén-dioxid-lábnyomát, 
valamint ösztönözve a helyi termelés és 
fogyasztás fejlesztését;

3. úgy véli, hogy a szállítás volumenének 
oly módon történő csökkentése, hogy 
csökkentik és/vagy korlátozzák az 
utazások idejét és újra létrehozzák a helyi 
vágóhidakat, hogy a levágásig megtett 
távolságot sok szállított állat számára 
lerövidítsék, kedvező hatást gyakorolna a 
környezetre, az állatjólétre és a 
járványvédelemre, ami viszont 
ösztönözhetné a helyi termelés és 
fogyasztás fejlesztését;

Or. en

Módosítás 8
Karl-Heinz Florenz

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a szállítás volumenének 
oly módon történő csökkentése, hogy élő 
állatok helyett hasított testeket szállítanak, 
kedvező hatást gyakorolna a környezetre, 
ezáltal mérsékelve a szennyezést, javítva a 
szállítási ágazat szén-dioxid-lábnyomát, 
valamint ösztönözve a helyi termelés és 

3. úgy véli, hogy a szállítás volumenének 
oly módon történő csökkentése, hogy élő 
állatok helyett hasított testeket és húst
szállítanak, kedvező hatást gyakorolna a 
környezetre, ezáltal mérsékelve a 
szennyezést, javítva a szállítási ágazat 
szén-dioxid-lábnyomát, valamint 
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fogyasztás fejlesztését; ösztönözve a helyi termelés és fogyasztás 
fejlesztését; hangsúlyozza azonkívül, hogy 
a hasított testek vagy hús szállítása 
fenntarthatóbb, mint az élő állatok 
szállítása; ezért úgy véli, hogy alapvetően 
már csak hasított testeket vagy húst 
kellene nagyon nagy távolságokon 
szállítani;

Or. de

Módosítás 9
Horst Schnellhardt

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a szállítás volumenének 
oly módon történő csökkentése, hogy élő 
állatok helyett hasított testeket szállítanak, 
kedvező hatást gyakorolna a környezetre, 
ezáltal mérsékelve a szennyezést, javítva a 
szállítási ágazat szén-dioxid-lábnyomát, 
valamint ösztönözve a helyi termelés és 
fogyasztás fejlesztését;

3. felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja 
meg, hogy a szállítás volumenének oly 
módon történő csökkentése, hogy élő 
állatok helyett hasított testeket szállítanak, 
milyen kritériumok mellett gyakorolna
kedvező hatást a környezetre, ezáltal 
mérsékelve a szennyezést, javítva a 
szállítási ágazat szén-dioxid-lábnyomát, 
valamint ösztönözve a helyi termelés és 
fogyasztás fejlesztését;

Or. de

Módosítás 10
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a szállítás volumenének 
oly módon történő csökkentése, hogy élő 
állatok helyett hasított testeket szállítanak, 
kedvező hatást gyakorolna a környezetre, 

3. úgy véli, hogy meg kellene vizsgálni, 
hogy milyen előnyökkel jár, ha élő állatok 
helyett hasított testeket szállítanak, annak 
megállapítására, hogy e két szállítási mód 
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ezáltal mérsékelve a szennyezést, javítva a 
szállítási ágazat szén-dioxid-lábnyomát, 
valamint ösztönözve a helyi termelés és 
fogyasztás fejlesztését;

közül a szennyezés mérséklését és a 
szállítási ágazat szén-dioxid-lábnyomának 
javítását tekintve melyik kedvezőbb a 
környezetnek; hangsúlyozza továbbá, 
hogy mérlegelni kell ennek előnyeit és 
hátrányait a helyi termelés és fogyasztás 
szempontjából;

Or. es

Módosítás 11
Kartika Tamara Liotard

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy véli, hogy – a szállításhoz köthető 
betegségek kitörése kockázatának 
csökkentése, az élelmiszerminőség és az 
élelmiszer-biztonság tekintetében is –
értelme lenne ösztönzőket létrehozni az 
állatok regionális tenyésztéséhez, 
forgalmazásához és levágásához, az 
állatok szükségtelen, hosszú szállítási 
idejének csökkentése érdekében;

Or. en

Módosítás 12
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, 
hogy dolgozzon ki stratégiát az 
állattenyésztés regionálisabb jellegű 
modellje felé történő elmozdulásra, 
amelynek keretében – amikor csak 
kivitelezhető – az állatok ugyanabban a 
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régióban születnek, mint ahol a hizlalásuk 
és levágásuk történik, ahelyett, hogy 
rendkívül nagy távolságokon szállítanák 
őket;

Or. en

Módosítás 13
Kartika Tamara Liotard

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. felhívja a Bizottságot, hogy szüntesse 
meg az élő állatokra vonatkozó export-
visszatérítéseket, annak érdekében, hogy 
megakadályozzák és csökkentsék az 
állatok szükségtelenül hosszú szállítási 
idejét;

Or. en

Módosítás 14
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megállapítja, hogy a rendelet szállítási 
időre, pihenőidőre és helyigényre 
vonatkozó rendelkezései nem a SCAHAW 
vagy az EFSA tudományos véleményén 
alapulnak, hanem azokat a korábbi 
irányelvből vették át3; sajnálattal veszi 
tudomásul, hogy az EFSA világos 
következtetései ellenére a rendelet 
bizonyos részei nem állnak összhangban a 
jelenlegi tudományos ismeretekkel, 
különösen ami a lovak szállítását, a 
helyigényt és a bokszok belső magasságát 

4. megállapítja, hogy a rendelet szállítási 
időre, pihenőidőre és helyigényre 
vonatkozó rendelkezései nem a SCAHAW 
vagy az EFSA tudományos véleményén 
alapulnak, hanem azokat a korábbi 
irányelvből vették át3; sajnálattal veszi 
tudomásul, hogy az EFSA világos 
következtetései ellenére a rendelet 
bizonyos részei nem állnak összhangban a 
jelenlegi tudományos ismeretekkel, 
különösen ami a lovak, a baromfi és a 
nyulak szállítását, a helyigényt és a 
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illeti, és a jelentést semmilyen javaslat nem 
kíséri;

bokszok belső magasságát illeti, és a 
jelentést semmilyen javaslat nem kíséri;

Or. en

Módosítás 15
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megállapítja, hogy a rendelet szállítási 
időre, pihenőidőre és helyigényre 
vonatkozó rendelkezései nem a SCAHAW 
vagy az EFSA tudományos véleményén 
alapulnak, hanem azokat a korábbi 
irányelvből vették át3; sajnálattal veszi 
tudomásul, hogy az EFSA világos 
következtetései ellenére a rendelet 
bizonyos részei nem állnak összhangban a 
jelenlegi tudományos ismeretekkel, 
különösen ami a lovak szállítását, a 
helyigényt és a bokszok belső magasságát 
illeti, és a jelentést semmilyen javaslat nem 
kíséri;

4. megállapítja, hogy a rendelet szállítási 
időre, pihenőidőre és helyigényre 
vonatkozó rendelkezései nem a SCAHAW 
vagy az EFSA tudományos véleményén 
alapulnak, hanem azokat a korábbi 
irányelvből vették át; sajnálattal veszi 
tudomásul, hogy az EFSA világos 
következtetései ellenére a rendelet 
bizonyos részei nem állnak összhangban a 
jelenlegi tudományos ismeretekkel, 
különösen ami a lovak szállítását, a 
helyigényt, a hőmérsékleti 
követelményeket és a bokszok belső 
magasságát illeti, és a jelentést semmilyen 
javaslat nem kíséri;

Or. en

Módosítás 16
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megállapítja, hogy a rendelet szállítási 
időre, pihenőidőre és helyigényre
vonatkozó rendelkezései nem a SCAHAW 
vagy az EFSA tudományos véleményén 
alapulnak, hanem azokat a korábbi 

4. úgy véli, hogy a rendelet 
rendelkezéseinek az elérhető legkiválóbb 
tudományos ismereteken kell alapulnia; 
megállapítja, hogy a rendelet bizonyos 
részei nem állnak összhangban az EFSA 
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irányelvből vették át3; sajnálattal veszi 
tudomásul, hogy az EFSA világos 
következtetései ellenére a rendelet
bizonyos részei nem állnak összhangban a 
jelenlegi tudományos ismeretekkel, 
különösen ami a lovak szállítását, a 
helyigényt és a bokszok belső magasságát 
illeti, és a jelentést semmilyen javaslat nem 
kíséri;

legutóbbi jelentésének következtetéseivel, 
ami a lovak szállítását, a helyigényt és a 
bokszok belső magasságát illeti, és a 
jelentést semmilyen javaslat nem kíséri;

Or. es

Módosítás 17
Karl-Heinz Florenz

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy az 1/2005/EK 
rendelet (9) preambulumbekezdése 
előírja, hogy különös rendelkezéseket kell 
majd megfelelő javaslatokban 
megállapítani a baromfira vonatkozóan, 
amikor az EFSA idevágó véleményei 
rendelkezésre állnak; sajnálatát fejezi ki 
ezért amiatt, hogy a legújabb tudományos 
felismerések és az EFSA ajánlásai1

ellenére a Bizottság jelentéséhez nem 
csatolt jogalkotási javaslatot a baromfi 
szállítására vonatkozóan, annak ellenére, 
hogy Európában a baromfi a 
leggyakrabban szállított állatfaj;
[1] The EFSA Journal 2011; 9 (1):1966.

Or. de

Módosítás 18
Julie Girling, Anna Rosbach

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4a. arra szólít fel, hogy a lovakat más 
haszonállatoktól elkülönítve osztályozzák 
újra, az EFSA jelentésében 
meghatározottak szerint tükrözendő a 
lovak sajátos fizikai, élettani és viselkedési 
tulajdonságait1; arra szólít fel, hogy a 
(vágóhídra szánt) lovakra vonatkozó 
egyedi utazási korlát azonnali hatályú 
legyen;
__________________
1 Az EFSA jelentése az állatok szállítás 
közbeni jólétéről (2011), 86. o.

Or. en

Módosítás 19
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. úgy véli, hogy a szállításról szóló 
rendelet néhány rendelkezése túl tág 
értelmezési lehetőséget enged a 
tagállamok illetékes hatóságai számára, 
ami a végrehajtás terén 
következetlenségekhez vezet; felhívja a 
Bizottságot, hogy szükség szerint 
javasoljon technikai módosításokat a 
jelenlegi jogszabályra nézve;

Or. en

Módosítás 20
Karl-Heinz Florenz

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4b. felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja 
meg a haszongépjárművek esetében 
rögzített 4 méteres maximális magasságot, 
és adott esetben növelje azt meg az 
állatokat szállító gépjárművekre 
vonatkozóan a rakterek túl alacsony belső 
magasságából adódó állatjóléti problémák 
elkerülése érdekében;

Or. de

Módosítás 21
Elisabetta Gardini

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet arra, hogy a rendelet 32. 
cikke kimondja, hogy a bizottsági jelentés 
figyelmet fordít „az állatok jóléti 
szükségleteivel kapcsolatos tudományos 
bizonyítékokra”, és azt adott esetben a 
nagy távolságon való szállításra 
vonatkozó, megfelelő jogalkotási 
javaslatok egészíthetik ki; ezért felhívja a 
Bizottságot és a Tanácsot, hogy vizsgálja 
felül az 1/2005/EK rendeletet annak 
érdekében, hogy a levágás céljából 
szállított állatok szállítási idejét 8 órában 
maximálja;

törölve

Or. it

Módosítás 22
Kartika Tamara Liotard

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet arra, hogy a rendelet 32. 
cikke kimondja, hogy a bizottsági jelentés 
figyelmet fordít „az állatok jóléti 
szükségleteivel kapcsolatos tudományos 
bizonyítékokra”, és azt adott esetben a 
nagy távolságon való szállításra vonatkozó, 
megfelelő jogalkotási javaslatok 
egészíthetik ki; ezért felhívja a Bizottságot 
és a Tanácsot, hogy vizsgálja felül az 
1/2005/EK rendeletet annak érdekében, 
hogy a levágás céljából szállított állatok 
szállítási idejét 8 órában maximálja;

5. emlékeztet arra, hogy a rendelet 32. 
cikke kimondja, hogy a bizottsági jelentés 
figyelmet fordít „az állatok jóléti 
szükségleteivel kapcsolatos tudományos 
bizonyítékokra”, és azt adott esetben a 
nagy távolságon való szállításra vonatkozó, 
megfelelő jogalkotási javaslatok 
egészíthetik ki; ezért felhívja a Bizottságot 
és a Tanácsot, hogy vizsgálja felül az 
1/2005/EK rendeletet annak érdekében, 
hogy a levágás céljából szállított állatok 
szállítási idejét 8 órában maximálja; úgy 
véli továbbá, hogy az állatok 6 órát 
meghaladó szállítása esetén a 
fuvarozó(k)nak indokolást kellene adnia 
és dokumentálnia kellene a 
menetlevélben, kijelentve, hogy rövidebb 
szállítási idő nem kivitelezhető;

Or. en

Módosítás 23
Karl-Heinz Florenz

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet arra, hogy a rendelet 32. 
cikke kimondja, hogy a bizottsági jelentés 
figyelmet fordít „az állatok jóléti 
szükségleteivel kapcsolatos tudományos 
bizonyítékokra”, és azt adott esetben a 
nagy távolságon való szállításra vonatkozó, 
megfelelő jogalkotási javaslatok 
egészíthetik ki; ezért felhívja a Bizottságot 
és a Tanácsot, hogy vizsgálja felül az 
1/2005/EK rendeletet annak érdekében, 
hogy a levágás céljából szállított állatok 
szállítási idejét 8 órában maximálja;

5. emlékeztet arra, hogy a rendelet 32. 
cikke kimondja, hogy a bizottsági jelentés 
figyelmet fordít „az állatok jóléti 
szükségleteivel kapcsolatos tudományos 
bizonyítékokra”, és azt adott esetben a 
nagy távolságon való szállításra vonatkozó, 
megfelelő jogalkotási javaslatok 
egészíthetik ki; emlékeztet továbbá az 
Európai Parlament többsége által aláírt 
49/2011. sz. írásbeli nyilatkozatra, amely 
felszólít a vágóállatok szállítási idejének 8 
órában történő maximálására, valamint a 
több mint egymillió európai polgár által 
támogatott 8 órás kezdeményezésre; ezért 
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felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy 
vizsgálja felül az 1/2005/EK rendeletet 
annak érdekében, hogy a levágás céljából 
szállított állatok szállítási idejét 
egyértelműen 8 órában maximálja; 

Or. de

Módosítás 24
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet arra, hogy a rendelet 32. 
cikke kimondja, hogy a bizottsági jelentés 
figyelmet fordít „az állatok jóléti 
szükségleteivel kapcsolatos tudományos 
bizonyítékokra”, és azt adott esetben a 
nagy távolságon való szállításra vonatkozó, 
megfelelő jogalkotási javaslatok 
egészíthetik ki; ezért felhívja a Bizottságot 
és a Tanácsot, hogy vizsgálja felül az 
1/2005/EK rendeletet annak érdekében, 
hogy a levágás céljából szállított állatok 
szállítási idejét 8 órában maximálja;

5. emlékeztet arra, hogy a rendelet 32. 
cikke kimondja, hogy a bizottsági jelentés 
figyelmet fordít „az állatok jóléti 
szükségleteivel kapcsolatos tudományos 
bizonyítékokra”, és azt adott esetben a 
nagy távolságon való szállításra vonatkozó, 
megfelelő jogalkotási javaslatok 
egészíthetik ki; ezért felhívja a Bizottságot 
és a Tanácsot, hogy vizsgálja felül az 
1/2005/EK rendeletet annak érdekében, 
hogy a levágás céljából szállított állatok 
szállítási idejét 8 órában maximálja, amint 
azt az európai parlamenti képviselők 
többsége a 2012. március 15-i 49/2011.
számú írásbeli nyilatkozatban kérte;

Or. en

Módosítás 25
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet arra, hogy a rendelet 32. 
cikke kimondja, hogy a bizottsági jelentés 

5. emlékeztet arra, hogy a rendelet 32. 
cikke kimondja, hogy a bizottsági jelentés 
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figyelmet fordít „az állatok jóléti 
szükségleteivel kapcsolatos tudományos 
bizonyítékokra”, és azt adott esetben a 
nagy távolságon való szállításra vonatkozó, 
megfelelő jogalkotási javaslatok 
egészíthetik ki; ezért felhívja a Bizottságot 
és a Tanácsot, hogy vizsgálja felül az 
1/2005/EK rendeletet annak érdekében, 
hogy a levágás céljából szállított állatok 
szállítási idejét 8 órában maximálja;

figyelmet fordít „az állatok jóléti 
szükségleteivel kapcsolatos tudományos 
bizonyítékokra”, és azt adott esetben a 
nagy távolságon való szállításra vonatkozó, 
megfelelő jogalkotási javaslatok 
egészíthetik ki; ezért felhívja a Bizottságot 
és a Tanácsot, hogy vizsgálja felül az 
1/2005/EK rendeletet annak érdekében, 
hogy a levágás céljából szállított állatok 
szállítási idejét 8 órában maximálja, 
földrajzi körülményeken, ritka 
népsűrűségen, szórványos infrastruktúrán 
és néhány állatfaj tudományos kutatási 
eredményekkel igazolt, hosszabb 
szállíthatóságán alapuló kivételekkel, 
feltéve, hogy az állatjóléti szabályokat 
betartják;

Or. en

Módosítás 26
Julie Girling, Anna Rosbach

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet arra, hogy a rendelet 32. 
cikke kimondja, hogy a bizottsági jelentés 
figyelmet fordít „az állatok jóléti 
szükségleteivel kapcsolatos tudományos 
bizonyítékokra”, és azt adott esetben a 
nagy távolságon való szállításra vonatkozó, 
megfelelő jogalkotási javaslatok 
egészíthetik ki; ezért felhívja a Bizottságot 
és a Tanácsot, hogy vizsgálja felül az 
1/2005/EK rendeletet annak érdekében, 
hogy a levágás céljából szállított állatok 
szállítási idejét 8 órában maximálja;

5. emlékeztet arra, hogy a rendelet 32. 
cikke kimondja, hogy a bizottsági jelentés 
figyelmet fordít „az állatok jóléti 
szükségleteivel kapcsolatos tudományos 
bizonyítékokra”, és azt adott esetben a 
nagy távolságon való szállításra vonatkozó, 
megfelelő jogalkotási javaslatok 
egészíthetik ki; ezért felhívja a Bizottságot 
és a Tanácsot, hogy vizsgálja felül az 
1/2005/EK rendeletet annak érdekében, 
hogy a levágás céljából szállított állatok 
szállítási idejét 8 órában maximálja, és 
javítsa az alábbiakat:
– járművekre vonatkozó előírások;
– járművezetők képzése, hogy a 
járművezetők képesek legyenek az általuk 
szállított állatokkal bánni, különösen 
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vészhelyzet esetén;
– helyi vágóhidak újralétesítése a termelés 
helyéhez közeli levágás ösztönzésére;
– a mobil vágóhidak ösztönzése;

Or. en

Módosítás 27
Carl Schlyter

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet arra, hogy a rendelet 32. 
cikke kimondja, hogy a bizottsági jelentés 
figyelmet fordít „az állatok jóléti 
szükségleteivel kapcsolatos tudományos 
bizonyítékokra”, és azt adott esetben a 
nagy távolságon való szállításra vonatkozó, 
megfelelő jogalkotási javaslatok 
egészíthetik ki; ezért felhívja a Bizottságot 
és a Tanácsot, hogy vizsgálja felül az 
1/2005/EK rendeletet annak érdekében, 
hogy a levágás céljából szállított állatok 
szállítási idejét 8 órában maximálja;

5. emlékeztet arra, hogy a rendelet 32. 
cikke kimondja, hogy a bizottsági jelentés 
figyelmet fordít „az állatok jóléti 
szükségleteivel kapcsolatos tudományos 
bizonyítékokra”, és azt adott esetben a 
nagy távolságon való szállításra vonatkozó, 
megfelelő jogalkotási javaslatok 
egészíthetik ki; ezért felhívja a Bizottságot 
és a Tanácsot, hogy vizsgálja felül az 
1/2005/EK rendeletet, egyebek közt annak 
érdekében, hogy a levágás céljából 
szállított állatok szállítási idejét 8 órában 
maximálja, növelje a helyigényeket, és 
szigorítsa a vemhes és/vagy sérült állatok 
szállítására vonatkozó szabályokat ;

Or. en

Módosítás 28
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet arra, hogy a rendelet 32. 
cikke kimondja, hogy a bizottsági jelentés 

5. emlékeztet arra, hogy a rendelet 32. 
cikke kimondja, hogy a bizottsági jelentés
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figyelmet fordít „az állatok jóléti 
szükségleteivel kapcsolatos tudományos 
bizonyítékokra”, és azt adott esetben a 
nagy távolságon való szállításra vonatkozó, 
megfelelő jogalkotási javaslatok 
egészíthetik ki; ezért felhívja a Bizottságot 
és a Tanácsot, hogy vizsgálja felül az 
1/2005/EK rendeletet annak érdekében, 
hogy a levágás céljából szállított állatok 
szállítási idejét 8 órában maximálja;

figyelmet fordít „az állatok jóléti 
szükségleteivel kapcsolatos tudományos 
bizonyítékokra”, és azt adott esetben a 
nagy távolságon való szállításra vonatkozó, 
megfelelő jogalkotási javaslatok 
egészíthetik ki; ezért felhívja a Bizottságot 
és a Tanácsot, hogy vizsgálja felül az 
1/2005/EK rendeletet annak érdekében, 
hogy a levágás céljából szállított állatok 
szállítási idejét összesen 8 órában 
maximálja;

Or. de

Módosítás 29
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet arra, hogy a rendelet 32. 
cikke kimondja, hogy a bizottsági jelentés 
figyelmet fordít „az állatok jóléti 
szükségleteivel kapcsolatos tudományos 
bizonyítékokra”, és azt adott esetben a 
nagy távolságon való szállításra vonatkozó, 
megfelelő jogalkotási javaslatok 
egészíthetik ki; ezért felhívja a Bizottságot 
és a Tanácsot, hogy vizsgálja felül az 
1/2005/EK rendeletet annak érdekében, 
hogy a levágás céljából szállított állatok 
szállítási idejét 8 órában maximálja;

5. emlékeztet arra, hogy a rendelet 32. 
cikke kimondja, hogy a bizottsági jelentés 
figyelmet fordít „az állatok jóléti 
szükségleteivel kapcsolatos tudományos 
bizonyítékokra”, és azt adott esetben a 
nagy távolságon való szállításra vonatkozó, 
megfelelő jogalkotási javaslatok 
egészíthetik ki; ezért felhívja a Bizottságot 
és a Tanácsot, hogy alaposabban, 
állatfajonként vizsgálja meg az állatjólét 
kérdését, hogy rendelkezésükre álljanak a 
rendeletnek a következő, 2016-ban induló 
állatjóléti stratégia keretében adott 
esetben végrehajtandó módosításához 
szükséges tudományos ismeretek;

Or. es

Módosítás 30
Horst Schnellhardt
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Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy más tényezők is 
nagymértékben felelősek az állatok 
jólétéért a szállítás során, különösen az 
alkalmazkodó menetsebesség, valamint a 
gondos ki- és berakodás; felszólítja a 
Bizottságot, hogy biztosítsa, hogy a 
vágóállatok szállítására vonatkozó 8 órás 
korlátozás bevezetése ne vezessen 
nemkívánatos hatásokhoz, amelyek 
eredményeképpen megnövekszik az 
állatok számára a szállítással járó stressz; 

Or. de

Módosítás 31
Karl-Heinz Florenz

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az 
1/2005/EK rendelet az állatok 
szállításának korlátozására vonatkozóan 
nem teljesítette feladatát, és továbbra is 
súlyos állatjóléti problémák állnak fenn a 
szállítással kapcsolatban; felszólítja ezért 
a Bizottságot, hogy tegyen megfelelő 
intézkedéseket a regionális előállítás, 
vágás és értékesítés előmozdítása 
érdekében, hogy ezáltal ne legyen 
feltétlenül szükséges az állatok nagy vagy 
nagyon nagy távolságokra történő 
szállítása;

Or. de
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Módosítás 32
Anja Weisgerber

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. megjegyzi, hogy állatjóléti és állat-
egészségügyi szempontból nemcsak a 
szállítási időtartam fontos mutató, hanem 
sokkal inkább a szállítási feltételek, mint 
például az istálló, az ivóvízellátás, a 
hőmérséklet, valamint a páratartalom is 
fontos szerepet játszik az állatok jóléte 
szempontjából;

Or. de

Módosítás 33
Elisabetta Gardini

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felkéri a Bizottságot, hogy biztosítsa az 
állatok szállítására vonatkozó meglévő 
közösségi jogszabályok hatékony és 
egységes alkalmazását a EU valamennyi 
tagállamában; úgy véli, hogy a megfelelő 
nemzeti ellenőrzésekkel karöltve ennek 
biztosítania kell a belső piac megfelelő 
működését az uniós tagállamok közötti 
verseny torzulásának megakadályozása 
érdekében;

Or. it

Módosítás 34
Horst Schnellhardt
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Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja 
meg olyan oktatási programok és vizsgák 
bevezetésének lehetőségét, amelyek az 
állatok lehetőség szerint kímélő feltételek 
melletti szállítására képesíti a 
tehergépjárművek vezetőit;

Or. de

Módosítás 35
Julie Girling, Anna Rosbach

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy a tagállamok által évente
benyújtott jelentések nélkülözhetetlenek a 
jogszabály hatásának megértéséhez és a 
megfelelő kiigazító intézkedések 
meghozatalához; felhívja a Bizottságot, 
hogy 2013. január 1-jéig fogadjon el 
ellenőrzési intézkedéseket, valamint egy 
összehangoltabb jelentéstételi struktúrát;

6. úgy véli, hogy a tagállamok által 
benyújtott éves jelentések 
nélkülözhetetlenek a jogszabály 
alkalmazása és végrehajtása mértékének
megértéséhez és szükség esetén a 
megfelelő kiigazító intézkedések 
meghozatalához;

Or. en

Módosítás 36
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy a tagállamok által évente 
benyújtott jelentések nélkülözhetetlenek a 
jogszabály hatásának megértéséhez és a 

6. úgy véli, hogy a tagállamok által évente 
benyújtott jelentések nélkülözhetetlenek a 
jogszabály hatásának megértéséhez és a 
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megfelelő kiigazító intézkedések 
meghozatalához; felhívja a Bizottságot, 
hogy 2013. január 1-jéig fogadjon el 
ellenőrzési intézkedéseket, valamint egy 
összehangoltabb jelentéstételi struktúrát;

megfelelő kiigazító intézkedések 
meghozatalához; felhívja a Bizottságot, 
hogy 2013. január 1-jéig fogadjon el 
ellenőrzési intézkedéseket és egy 
összehangoltabb jelentéstételi struktúrát, 
valamint készítsen jelentést a 
tagállamokban elért előrehaladásról;

Or. lt

Módosítás 37
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy a tagállamok által évente 
benyújtott jelentések nélkülözhetetlenek a 
jogszabály hatásának megértéséhez és a 
megfelelő kiigazító intézkedések 
meghozatalához; felhívja a Bizottságot, 
hogy 2013. január 1-jéig fogadjon el 
ellenőrzési intézkedéseket, valamint egy 
összehangoltabb jelentéstételi struktúrát;

6. úgy véli, hogy a tagállamok által évente 
benyújtott jelentések nélkülözhetetlenek a 
jogszabály hatásának megértéséhez és a 
megfelelő kiigazító intézkedések 
meghozatalához; felhívja a Bizottságot, 
hogy kezelje kiemelt fontosságúként a 
rendelet jobb végrehajtását; felhívja a 
Bizottságot, hogy 2013. január 1-jéig 
fogadjon el ellenőrzési intézkedéseket, 
valamint egy összehangoltabb jelentéstételi 
struktúrát;

Or. en

Módosítás 38
Kartika Tamara Liotard

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felhívja a tagállamokat, hogy tegyenek 
meg minden szükséges lépést a jogszabály 
végrehajtásának biztosítására, különösen 
annak ellenőrzésével, hogy a benyújtott 
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menetlevelek valószerűek és a 
jogszabálynak megfelelők-e;

Or. en

Módosítás 39
Karl-Heinz Florenz

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy egyes 
tagállamokban nem megfelelő számban 
vannak jelen az ellenőrző állomások, ezért 
az állatszállítások ellenőrzésének 
végrehajtása, valamint az állatok 
vészhelyzet esetén történő kirakodása 
nem, vagy csak korlátozott mértékben 
lehetséges; üdvözli ezért, hogy a Bizottság 
jelentésében bejelenti az állatszállítások 
fokozottabb ellenőrzését; felszólít továbbá 
ezen ellenőrzések hatékonyságának 
növelésére;

Or. de

Módosítás 40
Kartika Tamara Liotard

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. felhívja a tagállamokat, hogy 
tevékenyen hajtsanak végre olyan 
ellenőrzési rendszert, amely a szállítás 
előtt, alatt és után ellenőrzi az állatjóléti 
feltételeket, hatékony és visszatartó erejű 
szankciókból álló, megbízható rendszerrel 
támogatva azt;
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Or. en

Módosítás 41
Kartika Tamara Liotard

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. sürgeti a Bizottságot, hogy vegye 
fontolóra olyan jogalap bevezetését, amely 
előírja, hogy a fedélzeti navigációs 
rendszerek képesek legyenek a 
helymeghatározó adatok és egyéb 
állatjóléti mutatók illetékes hatóságoknak 
történő, valós idejű továbbítására;

Or. en

Módosítás 42
Julie Girling, Anna Rosbach

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. sürgeti a Bizottságot, hogy hozzon 
intézkedéseket a különböző tagállamok 
illetékes hatóságai közötti együttműködés 
és kommunikáció fokozására; felhívja a 
Bizottságot, hogy növelje az állatjólétre és 
az állatok szállítására összpontosító FVO-
ellenőrzések számát;

7. sürgeti a Bizottságot, hogy hozzon 
intézkedéseket a különböző tagállamok 
illetékes hatóságai közötti együttműködés 
és kommunikáció fokozására; felhívja a 
Bizottságot, hogy vizsgálja felül az 
állatjólétre és az állatok szállítására 
összpontosító FVO-ellenőrzések számát;

Or. en

Módosítás 43
Rolandas Paksas
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Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. sürgeti a Bizottságot, hogy hozzon 
intézkedéseket a különböző tagállamok 
illetékes hatóságai közötti együttműködés 
és kommunikáció fokozására; felhívja a 
Bizottságot, hogy növelje az állatjólétre és 
az állatok szállítására összpontosító FVO-
ellenőrzések számát;

7. sürgeti a Bizottságot, hogy hozzon 
intézkedéseket a különböző tagállamok 
illetékes hatóságai közötti együttműködés 
és kommunikáció fokozására; felhívja a 
Bizottságot, hogy növelje az állatjólétre és 
az állatok szállítására összpontosító FVO-
ellenőrzések számát; hangsúlyozza, hogy 
az ellenőrzéseket minden tagállamban az 
adott évben szállított állatok megfelelő 
hányadán kell elvégezni;

Or. lt

Módosítás 44
Anna Rosbach, Julie Girling

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. annak biztosítására sürgeti a 
Bizottságot, hogy a szállításuk végén 
megtörténjen a szállítandó állatok 
állatorvosi ellenőrzése;

Or. en

Módosítás 45
Kartika Tamara Liotard

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. felhívja a Bizottságot, hogy végezzen 
kutatást arra vonatkozóan, miként 
alkalmazhatók új és létező technológiák az 

8. felhívja a Bizottságot, hogy végezzen 
kutatást arra vonatkozóan, miként 
alkalmazhatók új és létező technológiák az 
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élő állatokat szállító járműveken a 
hőmérséklet és a páratartalom 
szabályozására, nyomon követésére és 
nyilvántartására, ezen komponensek 
ugyanis – az EFSA ajánlásaival 
összhangban – elengedhetetlenek ahhoz, 
hogy a szállítás során ellenőrizni és óvni 
tudják az állatok meghatározott 
kategóriáinak jólétét;

élő állatokat szállító járműveken a 
hőmérséklet és a páratartalom 
szabályozására, nyomon követésére és 
nyilvántartására, ezen komponensek 
ugyanis – az EFSA ajánlásaival
összhangban – elengedhetetlenek ahhoz, 
hogy a szállítás során ellenőrizni és óvni 
tudják az állatok meghatározott 
kategóriáinak jólétét; hangsúlyozza, hogy 
az új technológia alkalmazása nem 
feltétlenül vezet az állatok szállítási 
idejének meghosszabbodásához;

Or. en

Módosítás 46
Kartika Tamara Liotard

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. kiemeli, hogy a kiskereskedőknek, 
élelmiszer-szolgáltató társaságoknak és 
gyártóknak kell kulcsszerepet játszaniuk 
annak biztosításában, hogy saját minőségi 
előírásaik szerint a hús olyan állatoktól 
származzon, amelyeket helyben neveltek 
és vágtak le, és amelyeket a jólétüket 
tiszteletben tartó körülmények között 
szállítottak;

Or. en

Módosítás 47
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. hangsúlyozza, hogy a műholdas 
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navigációs rendszerek jobb alkalmazása 
segíteni fogja a fuvarozókra nehezedő 
igazgatási terhet, és segítené minden 
tagállam illetékes hatóságát abban, hogy 
javítsák az ellenőrzések minőségét, 
különösen a szállítási idők és a 
pihenőidők terén;

Or. en

Módosítás 48
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. úgy véli, hogy új, hatékonyabb 
ellenőrzési rendszerek bevezetése –
például a szállítmányok műholdas 
helymeghatározó rendszerekkel történő 
nyomon követése – hozzájárulhatna a 
helyzet javításához, és lehetővé tenné a 
szabályok átláthatóbb végrehajtását; úgy 
véli, hogy az ilyen új technológiák 
használata az államközi hatóságokra és 
szervezetekre háruló adminisztratív terhet 
is csökkentené;

Or. lt

Módosítás 49
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. üdvözli, hogy a Bizottság elismeri, 
hogy a navigációs rendszerek eddig még 
nem érték el a rendelet végrehajtására 
gyakorolt – a várakozások szerint jótékony 
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– hatásukkal kapcsolatos potenciáljukat; 
felhívja a Bizottságot annak előírására, 
hogy ezek a rendszerek rendelkezzenek az 
adatok uniós adatbázisba történő, valós 
idejű továbbítását lehetővé tevő 
kapacitással;

Or. en

Módosítás 50
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. felszólítja az Európai Bizottságot, 
hogy a harmadik országokkal folytatott 
kétoldalú kereskedelmi tárgyalások során 
követelje meg az Európai Unió állatjóléti 
normáinak alkalmazását, továbbá a 
Kereskedelmi Világszervezet keretében 
szálljon síkra az idevágó közösségi 
rendelkezések nemzetközi elterjedése 
mellett;

Or. es

Módosítás 51
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8b. sürgeti a Bizottságot, hogy vegye 
fontolóra olyan jogalap bevezetését, amely 
előírja, hogy a fedélzeti navigációs 
rendszerek képesek legyenek a 
helymeghatározó adatok és egyéb 
állatjóléti mutatók központi gyűjtőhelyre 
történő, valós idejű továbbítására, 
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amennyiben az adatvédelem biztosított;

Or. en

Módosítás 52
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8b. emlékeztet arra, hogy mindkét korábbi 
állatjóléti biztos, Kyprianou úr és 
Vassiliou úr is ígéretet tett az Európai 
Parlamentben arra, hogy jogalkotási 
kezdeményezést indít az állatok 
szállítására vonatkozó időbeli korlátok 
bevezetése céljából; mély sajnálatát fejezi 
ki amiatt, hogy a Bizottság eddig nem 
váltotta be az Európai Parlamentben 
elhangzott fenti ígéreteket;

Or. en

Módosítás 53
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Véleménytervezet
8 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8c. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja 
felül a fuvarozók engedélyezésére 
vonatkozó jogszabályokat; sürgeti a 
Bizottságot, hogy tegyen javaslatot arra, 
hogy amennyiben egy illetékes hatóság 
megállapítja, hogy egy fuvarozó nem 
tartotta tiszteletben a szállításról szóló 
rendeletet, annak engedélye minden 
tagállamban felfüggeszthető vagy 
visszavonható legyen, ne csak az érintett 
országban;
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Or. en

Módosítás 54
Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Judith A. Merkies

Véleménytervezet
8 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8d. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja 
felül a szállítóeszközök típusjóváhagyási 
igazolását; arra sürgeti a Bizottságot, 
tegyen javaslatot arra, hogy amennyiben 
egy illetékes hatóság megállapítja, hogy 
egy szállítóeszköz nem felel meg a 
szállításról szóló rendeletnek, annak 
típusjóváhagyási igazolása minden 
tagállamban felfüggeszthető vagy 
visszavonható legyen, ne csak az érintett 
országban;

Or. en


