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Изменение 11
Харалд Вилимски
от името на групата ENF

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

Предложение за резолюция
Параграф 44

Предложение за резолюция Изменение

44. отбелязва, че редица изисквания, 
както и променящите се пазарни 
условия и политически решения, правят 
малките кланици икономически 
нежизнеспособни, което води до общ 
спад в техния брой; настоятелно 
призовава Комисията и местните 
органи в държавите членки да 
подкрепят и насърчават, когато е 
необходимо, вариантите за клане в 
стопанствата, икономически 
жизнеспособни местни или мобилни 
кланици и месопреработвателни 
съоръжения в държавите членки, така че 
животните да бъдат заколвани 
възможно най-близо до мястото им на 
отглеждане, което е също така в интерес 
на запазването на заетостта в селските 
райони; призовава Съвета и 
Комисията да разработят стратегия за 
преминаване към по-регионален модел 
на животновъдство, според който 
животните се раждат, угояват и заколват 
в един и същ регион винаги когато това 
е възможно от практическа гледна 
точка, като се вземат предвид 
географските различия, вместо да бъдат 
транспортирани на изключително дълги 
разстояния;

44. отбелязва, че редица изисквания, 
както и променящите се пазарни 
условия и политически решения, правят 
малките кланици икономически 
нежизнеспособни, което води до общ 
спад в техния брой; изисква от 
местните органи в държавите членки да 
подкрепят и насърчават, когато е 
необходимо, вариантите за клане в 
стопанствата, икономически 
жизнеспособни местни или мобилни 
кланици и месопреработвателни 
съоръжения в държавите членки, така че 
животните да бъдат заколвани в 
кланицата, която географски е 
най-близо до мястото им на отглеждане, 
което е също така в интерес на 
запазването на заетостта в селските 
райони; подчертава във връзка с това, 
че с оглед на хуманното отношение 
към животните времето за 
транспорт не трябва да надвишава 
общо 8 часа; призовава държавите 
членки да разработят стратегия за 
преминаване към по-регионален модел 
на животновъдство, според който 
животните се раждат, угояват и заколват 
в един и същ регион винаги когато това 
е възможно от практическа гледна 
точка, като се вземат предвид 
географските различия, вместо да бъдат 
транспортирани на изключително дълги 
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разстояния;

Or. en
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Изменение 12
Харалд Вилимски
от името на групата ENF

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

Предложение за резолюция Изменение

78. изразява загриженост във връзка 
с продължаващите доклади за проблеми 
при транспортирането на животни и с 
хуманното отношение към животните в 
определени трети държави; отбелязва, 
че клането в определени трети държави, 
към които ЕС изпраща животни, е 
свързано с прекомерно и 
продължително страдание и редовно 
нарушава международните стандарти за 
хуманно отношение към животните при 
клане, установени от OIE (Световната 
организация по здравеопазване на 
животните); като признава, че търсенето 
в трети държави често е за живи 
животни, призовава Комисията и 
държавите членки да насърчават 
преминаването към транспорт на месо 
или кланични трупове, вместо на живи 
животни, към трети държави, както и 
транспортирането на семенна течност 
или ембриони, вместо на разплодни 
животни;

78. изразява загриженост във връзка 
с продължаващите доклади за проблеми 
при транспортирането на животни и с 
хуманното отношение към животните в 
определени трети държави; отбелязва, 
че клането в определени трети държави, 
към които ЕС изпраща животни, е 
свързано с прекомерно и 
продължително страдание и редовно 
нарушава международните стандарти за 
хуманно отношение към животните при 
клане, установени от OIE (Световната 
организация по здравеопазване на 
животните); като признава, че търсенето 
в трети държави често е за живи 
животни, призовава Комисията и 
държавите членки да насърчават 
преминаването към транспорт на месо 
или кланични трупове, вместо на живи 
животни, към трети държави, както и 
транспортирането на семенна течност 
или ембриони, вместо на разплодни 
животни; призовава държавите членки 
да разгледат евентуалното 
премахване на този транспорт на 
живи животни до трети държави и 
да гарантират, че транспортирането 
се извършва при достойни условия на 
животните; изисква от 
компетентните органи на 
държавите членки да гарантират, че 
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официални ветеринарни лекари 
присъстват на изходните точки на 
Съюза, особено между България и 
Турция, за да се гарантира, че 
стандартите за хуманно отношение 
към животните са изпълнени, и по-
специално за да се гарантират 
хранене, поене и почивка;

Or. en


