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Grozījums Nr. 8
Marco Zullo, Eleonora Evi, Rosa D’Amato
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Dzīvnieku aizsardzība pārvadāšanas laikā Eiropas Savienībā un ārpus tās
(2018/2110(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
38. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

38. uzstāj, ka visu pārvadāto dzīvnieku 
pārvadājuma laikam nebūtu jāpārsniedz 
nepieciešamais, ņemot vērā ģeogrāfiskās 
atšķirības dalībvalstu līmenī un saskaņā ar 
regulas 5. apsvērumu, kurā norādīts, ka 
“dzīvnieku (..) labturības dēļ tāla 
pārvadāšana būtu cik vien iespējams 
jāierobežo”, un 18. apsvērumu, kurā 
norādīts, ka “tālāki pārvadājumi var nodarīt 
lielāku kaitējumu dzīvnieku labturībai nekā 
tuvi”;

38. uzstāj, ka visu pārvadāto dzīvnieku 
pārvadājuma laikam vajadzētu būt pēc 
iespējas īsam un jebkurā gadījumā nebūtu 
jāpārsniedz astoņas stundas saskaņā ar 
regulas 5. apsvērumu, kurā norādīts, ka 
“dzīvnieku (..) labturības dēļ tāla 
pārvadāšana būtu cik vien iespējams 
jāierobežo”, un 18. apsvērumu, kurā 
norādīts, ka “tālāki pārvadājumi var nodarīt 
lielāku kaitējumu dzīvnieku labturībai nekā 
tuvi”;
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Grozījums Nr. 9
Marco Zullo, Eleonora Evi, Rosa D’Amato
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Dzīvnieku aizsardzība pārvadāšanas laikā Eiropas Savienībā un ārpus tās
(2018/2110(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
43. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

43. prasa, ņemot vērā Parlamenta 
2012. gada 12. decembra rezolūciju, pēc 
iespējas samazināt dzīvnieku pārvadājumu 
laiku un jo īpaši nepieļaut ilgu un ļoti ilgu 
pārvadājumu laiku, kā arī pārvadājumus 
ārpus ES robežām, izmantojot citas 
stratēģijas, piemēram, nodrošinot 
ekonomiski dzīvotspējīgas un taisnīgi 
izvietotas vietējas vai pārvietojamas 
kaušanas ierīces netālu no 
lauksaimniecības dzīvnieku saimniecībām, 
veicinot īsas izplatīšanas ķēdes un tiešo 
pārdošanu, vaislas dzīvnieku pārvadāšanu 
aizstājot ar spermas vai embriju 
izmantošanu un pārvadājot kautķermeņus 
un gaļas produktus, kā arī ar normatīvām 
un nenormatīvām iniciatīvām dalībvalstīs 
ar mērķi veicināt kaušanu saimniecībā; 
aicina Komisiju skaidri definēt atbilstīgus 
īsākus pārvadājumu laikus dažādu sugu 
dzīvu dzīvnieku pārvadāšanai un neatšķirtu 
dzīvnieku pārvadāšanai;

43. prasa, ņemot vērā Parlamenta 
2012. gada 12. decembra rezolūciju, pēc 
iespējas samazināt dzīvnieku pārvadājumu 
laiku, kas jebkurā gadījumā nedrīkstētu 
pārsniegt astoņas stundas, un jo īpaši 
nepieļaut ilgu un ļoti ilgu pārvadājumu 
laiku, kā arī pārvadājumus ārpus ES 
robežām, izmantojot citas stratēģijas, 
piemēram, nodrošinot ekonomiski 
dzīvotspējīgas un taisnīgi izvietotas 
vietējas vai pārvietojamas kaušanas ierīces 
netālu no lauksaimniecības dzīvnieku 
saimniecībām, veicinot īsas izplatīšanas 
ķēdes un tiešo pārdošanu, vaislas dzīvnieku 
pārvadāšanu aizstājot ar spermas vai 
embriju izmantošanu un pārvadājot 
kautķermeņus un gaļas produktus, kā arī ar 
normatīvām un nenormatīvām iniciatīvām 
dalībvalstīs ar mērķi veicināt kaušanu 
saimniecībā; aicina Komisiju vajadzības 
gadījumā skaidri definēt konkrētus īsākus 
pārvadājumu laikus visu dažādo sugu 
dzīvu dzīvnieku pārvadāšanai un neatšķirtu 
dzīvnieku pārvadāšanai;
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Grozījums Nr. 10
Marco Zullo, Eleonora Evi, Rosa D’Amato
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Dzīvnieku aizsardzība pārvadāšanas laikā Eiropas Savienībā un ārpus tās
(2018/2110(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
78.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

78.a stingri kritizē Komisijas sagatavoto 
statistiku par atbilstību regulai attiecībā 
uz dzīvu dzīvnieku pārvadājumiem uz 
valstīm ārpus ES un uzsver, ka tā ir 
sagatavota bez jebkādas sistemātiskas 
dzīvnieku pārvadāšanai izmantoto 
transportlīdzekļu pārbaudes;
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