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44. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl 
reikalavimų įvairovės, besikeičiančių 
rinkos sąlygų ir politinių sprendimų mažos 
skerdyklos tapo ekonominiu atžvilgiu 
neperspektyvios, todėl bendras jų skaičius 
sumažėjo; primygtinai ragina Komisiją ir 
valstybių narių vietos valdžios institucijas 
prireikus remti ir skatinti galimybes 
vykdyti skerdimą ūkiuose, kurti valstybėse 
narėse ekonomiškai perspektyvias vietos 
arba kilnojamąsias skerdyklas ir mėsos 
perdirbimo įmones, kad gyvūnai būtų 
skerdžiami kuo arčiau jų auginimo vietos 
ir būtų išlaikytas užimtumas kaimo 
vietovėse; ragina Tarybą ir Komisiją 
parengti strategiją, skirtą pereiti prie labiau 
regioninio gyvulininkystės produkcijos 
modelio, pagal kurį tais atvejais, kai tai 
įmanoma atsižvelgiant į geografinius 
skirtumus, gyvūnai gimtų, būtų penimi ir 
skerdžiami tame pačiame regione užuot 
juos gabenus didžiuliais atstumais;

44. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl 
reikalavimų įvairovės, besikeičiančių 
rinkos sąlygų ir politinių sprendimų mažos 
skerdyklos tapo ekonominiu atžvilgiu 
neperspektyvios, todėl bendras jų skaičius 
sumažėjo; prašo valstybių narių vietos 
valdžios institucijų prireikus remti ir 
skatinti galimybes vykdyti skerdimą 
ūkiuose, kurti valstybėse narėse 
ekonomiškai perspektyvias vietos arba 
kilnojamąsias skerdyklas ir mėsos 
perdirbimo įmones, kad gyvūnai būtų 
skerdžiami skerdyklose, kurios yra 
geografiškai arčiausiai jų auginimo vietos 
ir būtų išlaikytas užimtumas kaimo 
vietovėse; todėl pabrėžia, kad siekiant 
gyvūnų gerovės transporto trukmė neturi 
viršyti iš viso 8 valandų; ragina valstybes 
nares parengti strategiją, skirtą pereiti prie 
labiau regioninio gyvulininkystės 
produkcijos modelio, pagal kurį tais 
atvejais, kai tai įmanoma atsižvelgiant į 
geografinius skirtumus, gyvūnai gimtų, 
būtų penimi ir skerdžiami tame pačiame 
regione užuot juos gabenus didžiuliais 
atstumais;
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78. yra susirūpinęs dėl nuolatinių 
pranešimų apie gyvūnų transportavimo ir 
gerovės problemas tam tikrose trečiosiose 
šalyse; pažymi, kad skerdimas tam tikrose 
trečiosiose šalyse, į kurias ES siunčia 
gyvūnus, sukelia ekstremalias ir ilgas 
kančias, ir nuolat pažeidžiami Pasaulio 
gyvūnų sveikatos organizacijos nustatyti 
tarptautiniai gyvūnų gerovės skerdimo 
metu standartai; pripažįsta,  kad rinkos 
paklausa trečiosiose šalyse dažnai susijusi 
su gyvais gyvūnais, tačiau ragina Komisiją 
ir valstybes nares remti perėjimą nuo gyvų 
gyvūnų pervežimo į trečiąsias šalis prie 
mėsos ir skerdienos transportavimo, o 
veislinių gyvūnų pervežimą pakeisti 
spermos ar embrionų transportavimu;

78. yra susirūpinęs dėl nuolatinių 
pranešimų apie gyvūnų transportavimo ir 
gerovės problemas tam tikrose trečiosiose 
šalyse; pažymi, kad skerdimas tam tikrose 
trečiosiose šalyse, į kurias ES siunčia 
gyvūnus, sukelia ekstremalias ir ilgas 
kančias, ir nuolat pažeidžiami Pasaulio 
gyvūnų sveikatos organizacijos nustatyti 
tarptautiniai gyvūnų gerovės skerdimo 
metu standartai; pripažįsta,  kad rinkos 
paklausa trečiosiose šalyse dažnai susijusi 
su gyvais gyvūnais, tačiau ragina Komisiją 
ir valstybes nares remti perėjimą nuo gyvų 
gyvūnų pervežimo į trečiąsias šalis prie 
mėsos ir skerdienos transportavimo, o 
veislinių gyvūnų pervežimą pakeisti 
spermos ar embrionų transportavimu; 
ragina valstybes nares apsvarstyti 
galimybę panaikinti tokį gyvų gyvūnų 
vežimą į trečiąsias šalis ir užtikrinti, kad 
vežimas atitiktų gyvūnų orumo 
nežeminančias sąlygas; prašo valstybių 
narių kompetentingų institucijų užtikrinti, 
kad Sąjungos išvežimo punktuose, ypač 
tarp Bulgarijos ir Turkijos, būtų oficialiai 
paskirti veterinarijos gydytojai, siekiant 
užtikrinti, kad būtų laikomasi gyvūnų 
gerovės standartų, ypač siekiant užtikrinti 
šėrimo, girdymo ir poilsio laikotarpius;

Or. en



AM\1176306LT.docx PE631.713v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT


