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Predlog spremembe 8
Marco Zullo, Eleonora Evi, Rosa D’Amato
v imenu skupine EFDD

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

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. vztraja, da mora biti ob 
upoštevanju geografskih razlik med 
državami članicami in v skladu z uvodno 
izjavo 5 uredbe, ki navaja, da je treba za 
dobrobit živali „čim bolj omejiti dolge 
vožnje živali“, ter z uvodno izjavo 18, ki 
navaja, da so dolge vožnje verjetno bolj 
škodljive za dobrobit živali kot kratke, čas 
potovanja za vse živali, ki se prevažajo, 
čim krajši;

38. vztraja, da mora biti čas potovanja 
za vse živali, ki se prevažajo, čim krajši, v 
vsakem primeru pa ne daljši od 8 ur, v 
skladu z uvodno izjavo 5 uredbe, ki navaja, 
da je treba za dobrobit živali „čim bolj 
omejiti dolge vožnje živali“, ter z uvodno 
izjavo 18, ki navaja, da so dolge vožnje 
verjetno bolj škodljive za dobrobit živali 
kot kratke;
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Predlog spremembe 9
Marco Zullo, Eleonora Evi, Rosa D’Amato
v imenu skupine EFDD

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, v vsakem 
primeru ne daljšem od osem ur, 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;
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Predlog spremembe 10
Marco Zullo, Eleonora Evi, Rosa D’Amato
v imenu skupine EFDD

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

Predlog resolucije
Odstavek 78 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

78a. je zelo kritičen do statističnih 
podatkov Komisije o spoštovanju uredbe 
pri prevozu živih živali v tretje države, in 
poudarja, da so bili ti podatki obdelani 
brez sistematičnih pregledov vozil za 
tovrstni prevoz;
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