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6.2.2019 A8-0057/1

Amendamentul 1
Sofia Ribeiro
în numele Grupului PPE

Raport A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE
(2018/2110(INI))

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât transportul este stresant 
pentru animale, dat fiind că le expune ore 
în șir la o serie de dificultăți care le 
afectează bunăstarea; întrucât, în ceea ce 
privește comerțul cu anumite țări terțe, 
animalele suferă într-o măsură și mai 
mare, deoarece deplasările sunt foarte 
lungi și includ mari întârzieri la frontieră 
pentru verificarea documentelor, a 
vehiculelor și a adecvării animalelor 
pentru transport;

H. întrucât transportul poate fi stresant 
pentru animale, deoarece le-ar putea 
expune la numeroase dificultăți nefaste 
pentru bunăstarea lor; întrucât, în ceea ce 
privește comerțul cu anumite țări terțe, 
animalele suferă deoarece deplasările sunt 
foarte lungi și includ mari întârzieri la 
frontieră pentru verificarea documentelor, a 
vehiculelor și a măsurii în care animalele 
sunt apte pentru transport;
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6.2.2019 A8-0057/2

Amendamentul 2
Sofia Ribeiro
în numele Grupului PPE

Raport A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE
(2018/2110(INI))

Propunere de rezoluție
Considerentul U

Propunerea de rezoluție Amendamentul

U. întrucât vehiculele de transport sunt 
adesea supraaglomerate; întrucât 
temperaturile ridicate și ventilația 
necorespunzătoare din interiorul 
vehiculului reprezintă o problemă majoră;

U. întrucât vehiculele de transport pot 
fi supraaglomerate, iar această 
supraaglomerare poate duce la creșterea 
temperaturilor și la o ventilarea 
necorespunzătoare în interiorul 
vehiculului, ceea ce reprezintă o problemă 
majoră;
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6.2.2019 A8-0057/3

Amendamentul 3
Sofia Ribeiro
în numele Grupului PPE

Raport A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE
(2018/2110(INI))

Propunere de rezoluție
Considerentul W

Propunerea de rezoluție Amendamentul

W. întrucât transportul cărnii și al altor 
produse de origine animală, precum și al 
materialului seminal și al embrionilor se 
realizează mai ușor din punct de vedere 
tehnic și administrativ și este mai avantajos 
din punct de vedere financiar pentru 
crescători decât transportul animalelor vii 
în scopul sacrificării sau al reproducerii 
întrucât Federația Veterinarilor din Europa 
și OIE subliniază că animalele ar trebui să 
fie crescute cât mai aproape posibil de 
locul în care se nasc și să fie sacrificate cât 
mai aproape posibil de punctul de 
producție; întrucât existența unor instalații 
de sacrificare, inclusiv a unor instalații 
mobile, în apropierea locurilor de creștere 
sau în cadrul acestora poate contribui la 
asigurarea mijloacelor de subzistență în 
zonele rurale;

W. întrucât transportul cărnii și al altor 
produse de origine animală, precum și al 
materialului seminal și al embrionilor se 
realizează mai ușor din punct de vedere 
tehnic și administrativ și, uneori, este mai 
avantajos din punct de vedere financiar 
pentru crescători decât transportul 
animalelor vii în scopul sacrificării sau al 
reproducerii întrucât Federația 
Veterinarilor din Europa și OIE subliniază 
că animalele ar trebui să fie crescute cât 
mai aproape posibil de locul în care se nasc 
și să fie sacrificate cât mai aproape posibil 
de punctul de producție; întrucât existența 
unor instalații de sacrificare, inclusiv a 
unor instalații mobile, în apropierea 
locurilor de creștere sau în cadrul acestora 
poate contribui la asigurarea mijloacelor de 
subzistență în zonele rurale;
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6.2.2019 A8-0057/4

Amendamentul 4
Sofia Ribeiro
în numele Grupului PPE

Raport A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE
(2018/2110(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază că este important să se 
facă distincția între responsabilitatea 
întreprinderilor de transport de animale și 
cea a fermierilor, deoarece întreprinderile 
respective ar trebui să fie trase la 
răspundere pentru problemele care 
decurg din transportul animalelor, și nu 
fermierii; reamintește că agricultorii sunt 
cei mai interesați de bunăstarea 
animalelor, din motive emoționale, 
afective, dar și economice;
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6.2.2019 A8-0057/5

Amendamentul 5
Sofia Ribeiro
în numele Grupului PPE

Raport A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE
(2018/2110(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 43

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43. solicită ca, ținând seama de 
Rezoluția Parlamentului European din 12 
decembrie 2012, timpul de deplasare a 
animalelor să fie cât mai scurt posibil și să 
se evite în special deplasările lungi și foarte 
lungi, precum și călătoriile în afara UE prin 
utilizarea unor strategii alternative, cum ar 
fi asigurarea unor unități locale sau mobile 
de sacrificare viabile din punct de vedere 
economic și echilibrat distribuite în 
apropierea fermelor de creștere a 
animalelor, promovarea circuitelor scurte 
de distribuție și a vânzărilor directe, 
înlocuirea transportului animalelor de 
reproducție cu transportul materialului 
seminal sau al embrionilor și transportul 
carcaselor și al produselor din carne, 
precum și prin intermediul unor inițiative 
de reglementare sau de altă natură în statele 
membre pentru a facilita sacrificarea la 
fermă; invită Comisia să definească în mod 
clar o durată mai mică a deplasării ca fiind 
adecvată în cazul transportului tuturor 
speciilor de animale și în cazul 
transportului animalelor neînțărcate;

43. solicită ca, ținând seama de 
Rezoluția Parlamentului European din 12 
decembrie 2012, timpul de deplasare a 
animalelor să fie cât mai scurt posibil și să 
se evite în special deplasările lungi și foarte 
lungi, precum și călătoriile în afara UE prin 
utilizarea unor strategii alternative, cum ar 
fi asigurarea unor unități locale sau mobile 
de sacrificare viabile din punct de vedere 
economic și echilibrat distribuite în 
apropierea fermelor de creștere a 
animalelor, promovarea circuitelor scurte 
de distribuție și a vânzărilor directe, 
înlocuirea, atunci când este posibil, a 
transportului animalelor de reproducție cu 
transportul materialului seminal sau al 
embrionilor și transportul carcaselor și al 
produselor din carne, precum și prin 
intermediul unor inițiative de reglementare 
sau de altă natură în statele membre pentru 
a facilita sacrificarea la fermă; invită 
Comisia să definească în mod clar o durată 
mai mică a deplasării ca fiind adecvată în 
cazul transportului tuturor speciilor de 
animale și în cazul transportului animalelor 
neînțărcate;
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6.2.2019 A8-0057/6

Amendamentul 6
Sofia Ribeiro
în numele Grupului PPE

Raport A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE
(2018/2110(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 49

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49. invită Comisia să elaboreze o 
strategie care să asigure trecerea de la 
transportul de animale vii la desfășurarea 
cu preponderență a unui comerț cu carne și 
carcase și cu material germinativ, dat fiind 
efectul pe care transportul animalelor vii îl 
are asupra mediului, asupra calității vieții 
animalelor și asupra sănătății; consideră că 
toate aceste strategii trebuie să vizeze 
factorii economici care influențează decizia 
de a transporta animale vii; solicită 
Comisiei să includă în această strategie 
transportul către țări terțe;

49. invită Comisia să încurajeze 
trecerea de la transportul de animale vii la 
desfășurarea cu preponderență a unui 
comerț cu carne și carcase și cu material 
germinativ, atunci când este posibil, dat 
fiind efectul pe care transportul animalelor 
vii îl are asupra mediului, asupra calității 
vieții animalelor și asupra sănătății; 
consideră că toate aceste strategii trebuie să 
vizeze factorii economici care influențează 
decizia de a transporta animale vii; solicită 
Comisiei să includă în această strategie 
transportul către țări terțe;
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6.2.2019 A8-0057/7

Amendamentul 7
Sofia Ribeiro
în numele Grupului PPE

Raport A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE
(2018/2110(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 78

Propunerea de rezoluție Amendamentul

78. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
consemnarea constantă a unor probleme 
legate de transportul și bunăstarea 
animalelor în anumite țări terțe; observă că 
sacrificarea în anumite țări terțe către care 
sunt trimise animale din UE le provoacă 
acestora suferințe extreme și îndelungate și 
încalcă sistematic standardele 
internaționale ale OIE privind bunăstarea 
în momentul sacrificării; deși este conștient 
de faptul că cererea din țările terțe este 
deseori pentru animale vii, invită Comisia 
și statele membre să promoveze înlocuirea 
transportului de animale vii către țările 
terțe cu transportul de carne sau de carcase, 
precum și transportul de material seminal 
sau de embrioni în locul animalelor de 
reproducere;

78. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
consemnarea constantă a unor probleme 
legate de transportul și bunăstarea 
animalelor în anumite țări terțe; observă că 
sacrificarea în anumite țări terțe către care 
sunt trimise animale din UE le provoacă 
acestora suferințe extreme și îndelungate și 
încalcă sistematic standardele 
internaționale ale OIE privind bunăstarea 
în momentul sacrificării; deși este conștient 
de faptul că cererea din țările terțe este 
deseori pentru animale vii, invită Comisia 
și statele membre să promoveze, atunci 
când este posibil, înlocuirea transportului 
de animale vii către țările terțe cu 
transportul de carne sau de carcase, precum 
și transportul de material seminal sau de 
embrioni în locul animalelor de 
reproducere;
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