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6.2.2019 A8-0057/1

Predlog spremembe 1
Sofia Ribeiro
v imenu skupine PPE

Poročilo A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Zaščita živali med prevozom znotraj in zunaj EU
(2018/2110(INI))

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker je prevoz za živali 
obremenjujoč, saj so izpostavljene 
številnim obremenjujočim dejavnikom, ki 
negativno vplivajo na njihovo dobrobit; ker 
v trgovini z določenimi tretjimi državami 
dodatno trpljenje živali povzročajo zelo 
dolge vožnje in dolge čakalne dobe na 
mejah za preverjanje dokumentov, vozil in 
primernosti živali za prevoz;

H. ker je lahko prevoz za živali 
obremenjujoč, saj so lahko izpostavljene 
številnim obremenjujočim dejavnikom, ki 
negativno vplivajo na njihovo dobrobit; ker 
v trgovini z določenimi tretjimi državami 
trpljenje živali povzročajo zelo dolge 
vožnje in dolge čakalne dobe na mejah za 
preverjanje dokumentov, vozil in 
primernosti živali za prevoz;
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6.2.2019 A8-0057/2

Predlog spremembe 2
Sofia Ribeiro
v imenu skupine PPE

Poročilo A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Zaščita živali med prevozom znotraj in zunaj EU
(2018/2110(INI))

Predlog resolucije
Uvodna izjava U

Predlog resolucije Predlog spremembe

U. ker so vozila za prevoz pogosto 
prenapolnjena; ker so visoke temperature 
in nezadostno prezračevanje v vozilih 
velika težava;

U. ker so lahko vozila za prevoz 
prenapolnjena, temperature visoke, 
prezračevanje pa nezadostno, kar je velika 
težava;
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6.2.2019 A8-0057/3

Predlog spremembe 3
Sofia Ribeiro
v imenu skupine PPE

Poročilo A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Zaščita živali med prevozom znotraj in zunaj EU
(2018/2110(INI))

Predlog resolucije
Uvodna izjava W

Predlog resolucije Predlog spremembe

W. ker je prevoz mesa in drugih 
živalskih proizvodov, vključno s semenom 
in zarodki, preprostejši s tehničnega in 
upravnega vidika ter za živinorejce 
finančno ugodnejši od prevoza živih živali 
za zakol ali rejo; ker evropska zveza 
veterinarjev in OIE poudarjata, da je treba 
živali rediti čim bližje kmetijskemu 
gospodarstvu, kjer so se skotile, zaklati pa 
bi jih morali čim bližje kraju proizvodnje, 
ker bi razpoložljivost klavnic, vključno z 
mobilnimi, na kraju vzreje oziroma blizu 
kraja vzreje lahko prispevala k ustvarjanju 
možnosti za preživljanje na podeželju;

W. ker je prevoz mesa in drugih 
živalskih proizvodov, vključno s semenom 
in zarodki, preprostejši s tehničnega in 
upravnega vidika ter včasih za živinorejce 
finančno ugodnejši od prevoza živih živali 
za zakol ali rejo; ker evropska zveza 
veterinarjev in OIE poudarjata, da je treba 
živali rediti čim bližje kmetijskemu 
gospodarstvu, kjer so se skotile, zaklati pa 
bi jih morali čim bližje kraju proizvodnje, 
ker bi razpoložljivost klavnic, vključno z 
mobilnimi, na kraju vzreje oziroma blizu 
kraja vzreje lahko prispevala k ustvarjanju 
možnosti za preživljanje na podeželju;
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Predlog spremembe 4
Sofia Ribeiro
v imenu skupine PPE

Poročilo A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Zaščita živali med prevozom znotraj in zunaj EU
(2018/2110(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poudarja, da je pomembno 
razlikovati med odgovornostjo podjetij za 
prevoz živali in odgovornostjo kmetov, saj 
bi morala za težave, ki nastanejo pri 
prevozu živali, odgovarjati podjetja, ne pa 
kmetje; opozarja, da so kmetje najbolj 
zainteresirani za dobrobit živali iz 
čustvenih razlogov in navezanosti, pa tudi 
iz ekonomskih razlogov;
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6.2.2019 A8-0057/5

Predlog spremembe 5
Sofia Ribeiro
v imenu skupine PPE

Poročilo A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Zaščita živali med prevozom znotraj in zunaj EU
(2018/2110(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 43

Predlog resolucije Predlog spremembe

43. ob upoštevanju resolucije 
Parlamenta z dne 12. decembra 2012 
poziva h kar največjemu možnemu 
skrajšanju časa potovanja živali ter 
izogibanju dolgim in zelo dolgim 
potovanjem ter potovanjem izven meja EU, 
in sicer z uporabo alternativnih strategij, 
kot so gospodarsko donosne in pravično 
razporejene lokalne ali mobilne klavnice v 
bližini živinorejskih kmetij, spodbujanje 
kratkih distribucijskih poti in neposredne 
prodaje, nadomestitev prevoza plemenskih 
živali z uporabo semena ali zarodkov, 
prevoz živalskih trupov in mesnih 
izdelkov, pa tudi z zakonodajnimi in 
nezakonodajnimi pobudami v državah 
članicah, da se omogoči zakol na kmetiji; 
poziva Komisijo, naj jasno opredeli krajši 
čas potovanja, kot je ustrezno, za prevoz 
različnih vrst živih živali ter za prevoz 
neodstavljenih živali;

43. ob upoštevanju resolucije 
Parlamenta z dne 12. decembra 2012 
poziva h kar največjemu možnemu 
skrajšanju časa potovanja živali ter 
izogibanju dolgim in zelo dolgim 
potovanjem ter potovanjem izven meja EU, 
in sicer z uporabo alternativnih strategij, 
kot so gospodarsko donosne in pravično 
razporejene lokalne ali mobilne klavnice v 
bližini živinorejskih kmetij, spodbujanje 
kratkih distribucijskih poti in neposredne 
prodaje, nadomestitev prevoza plemenskih 
živali z uporabo semena ali zarodkov, 
kadar je to mogoče, prevoz živalskih 
trupov in mesnih izdelkov, pa tudi z 
zakonodajnimi in nezakonodajnimi 
pobudami v državah članicah, da se 
omogoči zakol na kmetiji; poziva 
Komisijo, naj jasno opredeli krajši čas 
potovanja, kot je ustrezno, za prevoz 
različnih vrst živih živali ter za prevoz 
neodstavljenih živali;
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6.2.2019 A8-0057/6

Predlog spremembe 6
Sofia Ribeiro
v imenu skupine PPE

Poročilo A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Zaščita živali med prevozom znotraj in zunaj EU
(2018/2110(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 49

Predlog resolucije Predlog spremembe

49. poziva Komisijo, naj glede na 
posledice, ki jih ima prevoz živih živali na 
okolje, dobrobit živali in zdravje, razvije 
strategijo, s katero bi zagotovila prehod s 
prevoza živih živali na večinsko trgovino z 
mesom in trupi ter zarodnim materialom; 
meni, da mora vsaka tovrstna strategija 
obravnavati gospodarske dejavnike, ki 
vplivajo na odločitev o prevozu živih 
živali; poziva Komisijo, naj v to strategijo 
vključi prevoz v tretje države;

49. poziva Komisijo, naj glede na 
posledice, ki jih ima prevoz živih živali na 
okolje, dobrobit živali in zdravje, spodbuja 
prehod s prevoza živih živali na večinsko 
trgovino z mesom in trupi ter zarodnim 
materialom, kadar je to mogoče; meni, da 
mora vsaka tovrstna strategija obravnavati 
gospodarske dejavnike, ki vplivajo na 
odločitev o prevozu živih živali; poziva 
Komisijo, naj v to strategijo vključi prevoz 
v tretje države;
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6.2.2019 A8-0057/7

Predlog spremembe 7
Sofia Ribeiro
v imenu skupine PPE

Poročilo A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Zaščita živali med prevozom znotraj in zunaj EU
(2018/2110(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 78

Predlog resolucije Predlog spremembe

78. je zaskrbljen zaradi stalnih poročil 
o težavah na področju prevoza in dobrobiti 
živali v določenih tretjih državah; 
ugotavlja, da zakol v nekaterih tretjih 
državah, v katere se pošiljajo živali iz EU, 
vključuje skrajno in dolgotrajno trpljenje 
ter da se pri tem redno kršijo mednarodni 
standardi OIE o dobrobiti pri zakolu; ob 
priznavanju, da je povpraševanje v tretjih 
državah pogosto po živih živalih, poziva 
Komisijo in države članice, naj namesto 
prevoza živih živali v tretje države 
spodbujajo prehod na prevoz mesa ali 
trupov, namesto prevoza plemenskih živali 
pa prevoz semena ali zarodkov;

78. je zaskrbljen zaradi stalnih poročil 
o težavah na področju prevoza in dobrobiti 
živali v določenih tretjih državah; 
ugotavlja, da zakol v nekaterih tretjih 
državah, v katere se pošiljajo živali iz EU, 
vključuje skrajno in dolgotrajno trpljenje 
ter da se pri tem redno kršijo mednarodni 
standardi OIE o dobrobiti pri zakolu; ob 
priznavanju, da je povpraševanje v tretjih 
državah pogosto po živih živalih, poziva 
Komisijo in države članice, naj namesto 
prevoza živih živali v tretje države 
spodbujajo prehod na prevoz mesa ali 
trupov, namesto prevoza plemenskih živali 
pa prevoz semena ali zarodkov, kadar je to 
mogoče;
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