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Изменение 8
Марко Дзуло, Елеонора Еви, Роза Д'Амато
от името на групата EFDD

Доклад A8-0057/2019
Йорн Дорман
Защита на животните по време на транспортиране във и извън ЕС
(2018/2110(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 38

Предложение за резолюция Изменение

38. настоява, че времето за пътуване 
за всички животни, които биват 
транспортирани, следва да бъде в 
рамките на необходимото, като се 
вземат предвид географските 
различия на равнището на държавите 
членки и в съответствие със 
съображение 5 от Регламента, което 
гласи, че „по причини, свързани с 
хуманното отношение към животните, 
транспортирането с дълга 
продължителност на животни ... би 
трябвало, колкото е възможно, да бъде 
ограничено“, и със съображение 18, 
което гласи, че „пътуванията с дълга 
продължителност по всяка вероятност 
имат повече вредни въздействия върху 
хуманното отношение към животните 
отколкото пътуванията с кратка 
продължителност“;

38. настоява, че времето за пътуване 
за всички животни, които биват 
транспортирани, следва да бъде 
възможно най-кратко и в никакъв 
случай не по-дълго от осем часа в 
съответствие със съображение 5 от 
Регламента, което гласи, че „по 
причини, свързани с хуманното 
отношение към животните, 
транспортирането с дълга 
продължителност на животни ... би 
трябвало, колкото е възможно, да бъде 
ограничено“, и със съображение 18, 
което гласи, че „пътуванията с дълга 
продължителност по всяка вероятност 
имат повече вредни въздействия върху 
хуманното отношение към животните 
отколкото пътуванията с кратка 
продължителност“;
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Изменение 9
Марко Дзуло, Елеонора Еви, Роза Д'Амато
от името на групата EFDD

Доклад A8-0057/2019
Йорн Дорман
Защита на животните по време на транспортиране във и извън ЕС
(2018/2110(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 43

Предложение за резолюция Изменение

43. призовава, като взема предвид 
резолюцията на Парламента от 12 
декември 2012 г., времето за пътуване 
на животните да бъде възможно най-
кратко и в частност дълги и много дълги 
периоди на пътуване да бъдат 
избягвани, както и пътувания извън 
границите на ЕС, чрез използване на 
алтернативни стратегии, като например 
осигуряване на икономически 
жизнеспособни и целесъобразно 
разпространени кланици в близост до 
животновъдни стопанства, насърчаване 
на къси вериги за предлагане на пазара 
и преки продажби, замяна на 
транспортирането на животни за 
разплод чрез използване на семенна 
течност или ембриони и транспортиране 
на кланични трупове и месни продукти, 
както и чрез регулаторни и 
нерегулатарни инициативи в държавите 
членки за улесняване на клането в 
стопанствата; призовава Комисията 
ясно да определи специфични по-кратки 
периоди на пътуване, когато това е 
целесъобразно, за транспортирането на 
всички видове живи животни, както и за 
транспортирането на неотбити животни;

43. призовава, като взема предвид 
резолюцията на Парламента от 12 
декември 2012 г., времето за пътуване 
на животните да бъде възможно най-
кратко, и в никакъв случай не по-дълго 
от осем часа, и в частност дълги и 
много дълги периоди на пътуване да 
бъдат избягвани, както и пътувания 
извън границите на ЕС, чрез използване 
на алтернативни стратегии, като 
например осигуряване на икономически 
жизнеспособни и целесъобразно 
разпространени кланици в близост до 
животновъдни стопанства, насърчаване 
на къси вериги за предлагане на пазара 
и преки продажби, замяна на 
транспортирането на животни за 
разплод чрез използване на семенна 
течност или ембриони и транспортиране 
на кланични трупове и месни продукти, 
както и чрез регулаторни и 
нерегулатарни инициативи в държавите 
членки за улесняване на клането в 
стопанствата; призовава Комисията 
ясно да определи специфични по-кратки 
периоди на пътуване, когато това е 
целесъобразно, за транспортирането на 
всички видове живи животни, както и за 
транспортирането на неотбити животни;
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Изменение 10
Марко Дзуло, Елеонора Еви, Роза Д'Амато
от името на групата EFDD

Доклад A8-0057/2019
Йорн Дорман
Защита на животните по време на транспортиране във и извън ЕС
(2018/2110(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 78 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

78a. отправя остри критики във 
връзка със статистическите данни, 
изготвени от Комисията в 
съответствие с Регламента, относно 
извършените пътувания за 
транспортиране на живи животни 
до държави извън ЕС, и подчертава, 
че тези данни са били изготвени, без 
да са извършвани системни проверки 
на средствата за транспортиране на 
животните;
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