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6.2.2019 A8-0057/1

Poprawka 1
Sofia Ribeiro
w imieniu grupy PPE

Sprawozdanie A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Ochrona zwierząt podczas transportu w UE i poza nią
(2018/2110(INI))

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że transport jest 
stresujący dla zwierząt, ponieważ naraża 
je na wiele niedogodności negatywnie 
wpływających na ich dobrostan; mając na 
uwadze, że zwierzęta będące przedmiotem 
handlu z niektórymi państwami trzecimi 
cierpią jeszcze bardziej z powodu bardzo 
długiego czasu przewozu, w tym dużych 
opóźnień na granicach przy kontroli 
dokumentów, pojazdów oraz zdolności 
zwierząt do transportu;

H. mając na uwadze, że transport może 
być stresujący dla zwierząt, ponieważ może 
narażać je na wiele niedogodności 
negatywnie wpływających na ich 
dobrostan; mając na uwadze, że zwierzęta 
będące przedmiotem handlu z niektórymi 
państwami trzecimi cierpią z powodu 
bardzo długiego czasu przewozu, w tym 
dużych opóźnień na granicach przy 
kontroli dokumentów, pojazdów oraz 
zdolności zwierząt do transportu;
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6.2.2019 A8-0057/2

Poprawka 2
Sofia Ribeiro
w imieniu grupy PPE

Sprawozdanie A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Ochrona zwierząt podczas transportu w UE i poza nią
(2018/2110(INI))

Projekt rezolucji
Motyw U

Projekt rezolucji Poprawka

U. mając na uwadze, że pojazdy 
przeznaczone do transportu są często 
przepełnione; mając na uwadze, że duży 
problem stanowią wysokie temperatury i 
niewystarczająca wentylacja w pojeździe;

U. mając na uwadze, że pojazdy 
przeznaczone do transportu mogą być 
przepełnione oraz że potencjalnie panują 
w nich wysokie temperatury i 
niewystarczająca wentylacja, co stanowi 
duży problem;
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6.2.2019 A8-0057/3

Poprawka 3
Sofia Ribeiro
w imieniu grupy PPE

Sprawozdanie A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Ochrona zwierząt podczas transportu w UE i poza nią
(2018/2110(INI))

Projekt rezolucji
Motyw W

Projekt rezolucji Poprawka

W. mając na uwadze, że transport 
mięsa i innych produktów odzwierzęcych, 
a także nasienia i zarodków, jest dla 
hodowców łatwiejszy technicznie i 
administracyjnie oraz korzystniejszy 
finansowo niż transport żywych zwierząt 
do celów uboju lub hodowli; mając na 
uwadze, że Europejska Federacja 
Weterynarzy (FVE) oraz OIE podkreślają, 
że chów zwierząt powinien odbywać się 
jak najbliżej miejsca ich urodzenia, a ubój 
jak najbliżej zakładu produkcyjnego; mając 
na uwadze, że dostępność zakładów uboju, 
w tym zakładach mobilnych, w miejscach 
chowu lub w ich pobliżu może przyczyniać 
się do tworzenia źródeł utrzymania na 
obszarach wiejskich;

W. mając na uwadze, że transport 
mięsa i innych produktów odzwierzęcych, 
a także nasienia i zarodków, jest dla 
hodowców łatwiejszy technicznie i 
administracyjnie oraz niekiedy 
korzystniejszy finansowo niż transport 
żywych zwierząt do celów uboju lub 
hodowli; mając na uwadze, że Europejska 
Federacja Weterynarzy (FVE) oraz OIE 
podkreślają, że chów zwierząt powinien 
odbywać się jak najbliżej miejsca ich 
urodzenia, a ubój jak najbliżej zakładu 
produkcyjnego; mając na uwadze, że 
dostępność zakładów uboju, w tym 
zakładach mobilnych, w miejscach chowu 
lub w ich pobliżu może przyczyniać się do 
tworzenia źródeł utrzymania na obszarach 
wiejskich;
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Poprawka 4
Sofia Ribeiro
w imieniu grupy PPE

Sprawozdanie A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Ochrona zwierząt podczas transportu w UE i poza nią
(2018/2110(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. podkreśla znaczenie rozróżnienia 
między odpowiedzialnością 
przedsiębiorstw zajmujących się 
transportem zwierząt a 
odpowiedzialnością rolników, ponieważ to 
przedsiębiorstwa, a nie rolnicy, powinny 
ponosić odpowiedzialność za problemy 
związane z transportem zwierząt; 
przypomina, że rolnicy są najbardziej 
zainteresowani dobrostanem zwierząt, z 
powodów emocjonalnych i afektywnych, 
lecz także ekonomicznych;
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6.2.2019 A8-0057/5

Poprawka 5
Sofia Ribeiro
w imieniu grupy PPE

Sprawozdanie A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Ochrona zwierząt podczas transportu w UE i poza nią
(2018/2110(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 43

Projekt rezolucji Poprawka

43. uwzględniając rezolucję 
Parlamentu z dnia 12 grudnia 2012 r., 
wzywa, aby skrócić czas przewozu 
zwierząt do minimum, a w szczególności 
unikać długotrwałego i bardzo 
długotrwałego przewozu, a także przewozu 
poza granice UE za pomocą strategii 
zastępczych, np. zapewniając rentowne i 
uczciwie rozmieszczone lokalne lub 
mobilne zakłady uboju w pobliżu 
gospodarstw hodowlanych, promując 
krótkie łańcuchy dystrybucji i sprzedaż 
bezpośrednią, zastępując transport zwierząt 
hodowlanych transportem nasienia lub 
embrionów oraz transportując tusze i 
produkty mięsne, a także za 
pośrednictwem inicjatyw regulacyjnych i 
pozaregulacyjnych w państwach 
członkowskich w celu ułatwienia uboju w 
gospodarstwach; wzywa Komisję do 
precyzyjnego określenia konkretnych 
krótszych czasów przewozu, w stosownych 
przypadkach, w odniesieniu do transportu 
wszystkich gatunków żywych zwierząt, a 
także transportu zwierząt nieodsadzonych;

43. uwzględniając rezolucję 
Parlamentu z dnia 12 grudnia 2012 r., 
wzywa, aby skrócić czas przewozu 
zwierząt do minimum, a w szczególności 
unikać długotrwałego i bardzo 
długotrwałego przewozu, a także przewozu 
poza granice UE za pomocą strategii 
zastępczych, np. zapewniając rentowne i 
uczciwie rozmieszczone lokalne lub 
mobilne zakłady uboju w pobliżu 
gospodarstw hodowlanych, promując 
krótkie łańcuchy dystrybucji i sprzedaż 
bezpośrednią, zastępując w miarę 
możliwości transport zwierząt 
hodowlanych transportem nasienia lub 
embrionów oraz transportując tusze i 
produkty mięsne, a także za 
pośrednictwem inicjatyw regulacyjnych i 
pozaregulacyjnych w państwach 
członkowskich w celu ułatwienia uboju w 
gospodarstwach; wzywa Komisję do 
precyzyjnego określenia konkretnych 
krótszych czasów przewozu, w stosownych 
przypadkach, w odniesieniu do transportu 
wszystkich gatunków żywych zwierząt, a 
także transportu zwierząt nieodsadzonych;
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6.2.2019 A8-0057/6

Poprawka 6
Sofia Ribeiro
w imieniu grupy PPE

Sprawozdanie A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Ochrona zwierząt podczas transportu w UE i poza nią
(2018/2110(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 49

Projekt rezolucji Poprawka

49. wzywa Komisję, aby opracowała 
strategię przejścia od transportu żywych 
zwierząt do handlu głównie mięsem i 
tuszami oraz materiałem biologicznym, z 
uwagi na wpływ transportu żywych 
zwierząt na środowisko oraz dobrostan i 
zdrowie zwierząt; jest zdania, że każda 
taka strategia musi uwzględniać czynniki 
ekonomiczne wpływające na decyzję o 
transporcie żywych zwierząt; wzywa 
Komisję, aby włączyła do tej strategii 
transport do państw trzecich;

49. wzywa Komisję, aby zachęcała do 
transportu żywych zwierząt do handlu 
głównie mięsem i tuszami oraz materiałem 
biologicznym, z uwagi na wpływ 
transportu żywych zwierząt na środowisko 
oraz dobrostan i zdrowie zwierząt; jest 
zdania, że każda taka strategia musi 
uwzględniać czynniki ekonomiczne 
wpływające na decyzję o transporcie 
żywych zwierząt; wzywa Komisję, aby 
włączyła do tej strategii transport do 
państw trzecich;
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6.2.2019 A8-0057/7

Poprawka 7
Sofia Ribeiro
w imieniu grupy PPE

Sprawozdanie A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Ochrona zwierząt podczas transportu w UE i poza nią
(2018/2110(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 78

Projekt rezolucji Poprawka

78. wyraża zaniepokojenie ciągłymi 
doniesieniami o problemach związanych z 
transportem i 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 
międzynarodowych norm dotyczących 
dobrostanu przy uboju określonych przez 
OIE; dostrzega wprawdzie, że w 
państwach trzecich często istnieje popyt na 
żywe zwierzęta, wzywa jednak Komisję i 
państwa członkowskie, aby wspierały 
przechodzenie na transport do państw 
trzecich mięsa lub tusz zamiast żywych 
zwierząt, a także transport nasienia lub 
zarodków zamiast zwierząt hodowlanych;

78. wyraża zaniepokojenie ciągłymi 
doniesieniami o problemach związanych z 
transportem i 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 
międzynarodowych norm dotyczących 
dobrostanu przy uboju określonych przez 
OIE; dostrzega wprawdzie, że w 
państwach trzecich często istnieje popyt na 
żywe zwierzęta, wzywa jednak Komisję i 
państwa członkowskie, aby w miarę 
możliwości wspierały przechodzenie na 
transport do państw trzecich mięsa lub tusz 
zamiast żywych zwierząt, a także transport 
nasienia lub zarodków zamiast zwierząt 
hodowlanych;
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