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Dzīvnieku aizsardzība pārvadāšanas laikā Eiropas Savienībā un ārpus tās
(2018/2110(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
44. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

44. norāda, ka dažādās prasības, kā arī 
mainīgie tirgus apstākļi un politiski lēmumi 
ir padarījuši mazas kautuves ekonomiski 
nedzīvotspējīgas, tādēļ to kopējais skaits ir 
sarucis; mudina Komisiju un dalībvalstu 
vietējās iestādes vajadzības gadījumā 
atbalstīt un veicināt iespējas kaušanai 
saimniecībā, ekonomiski dzīvotspējīgas 
vietējās vai pārvietojamas kaušanas 
ierīces un gaļas pārstrādes iekārtas 
dalībvalstīs, lai dzīvnieki tiktu nokauti pēc 
iespējas tuvāk to audzēšanas vietai, turklāt 
tas arī palīdzētu saglabāt nodarbinātību 
lauku apvidos; aicina Padomi un Komisiju 
izstrādāt stratēģiju virzībai uz reģionālāku 
lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas 
modeli, saskaņā ar kuru dzīvnieki 
piedzimtu, tiktu nobaroti un nokauti vienā 
un tajā pašā reģionā, kad vien tas praktiski 
iespējams, ņemot vērā ģeogrāfiskās 
atšķirības, nevis tiktu pārvadāti ārkārtīgi 
lielos attālumos;

44. norāda, ka dažādās prasības, kā arī 
mainīgie tirgus apstākļi un politiski lēmumi 
ir padarījuši mazas kautuves ekonomiski 
nedzīvotspējīgas, tādēļ to kopējais skaits ir 
sarucis; aicina dalībvalstu vietējās iestādes 
vajadzības gadījumā atbalstīt un veicināt 
iespējas kaušanai saimniecībā, ekonomiski 
dzīvotspējīgu vietējo vai mobilo kaušanu 
un gaļas pārstrādes iekārtas dalībvalstīs, lai 
dzīvnieki tiktu nokauti kautuvē, kas ir 
ģeogrāfiski tuvākā to audzēšanas vietai, 
turklāt tas arī palīdzētu saglabāt 
nodarbinātību lauku apvidos; šajā saistībā 
uzsver, ka dzīvnieku labturības labad 
kopējais pārvadāšanas laiks nedrīkst 
pārsniegt astoņas stundas; aicina 
dalībvalstis izstrādāt stratēģiju virzībai uz 
reģionālāku lauksaimniecības dzīvnieku 
audzēšanas modeli, saskaņā ar kuru 
dzīvnieki piedzimtu, tiktu nobaroti un 
nokauti vienā un tajā pašā reģionā, kad 
vien tas praktiski iespējams, ņemot vērā 
ģeogrāfiskās atšķirības, nevis tiktu 
pārvadāti ārkārtīgi lielos attālumos;
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Rezolūcijas priekšlikums
78. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

78. pauž bažas par pastāvīgiem 
ziņojumiem par dzīvnieku pārvadāšanas un 
labturības problēmām noteiktās trešās 
valstīs; norāda, ka kaušana noteiktās trešās 
valstīs, uz kurām ES nosūta dzīvniekus, ir 
saistīta ar ārkārtīgi lielām un ilgstošām 
ciešanām un regulāri pārkāpj OIE noteiktos 
starptautiskos standartus par labturību 
kaušanas laikā; atzīst, ka trešās valstīs bieži 
ir pieprasījums pēc dzīviem dzīvniekiem, 
tomēr aicina Komisiju un dalībvalstis 
veicināt pāreju uz gaļas vai kautķermeņu, 
nevis dzīvu dzīvnieku pārvadāšanu uz 
trešām valstīm, kā arī spermas vai embriju, 
nevis vaislas dzīvnieku pārvadāšanu;

78. pauž bažas par pastāvīgiem 
ziņojumiem par dzīvnieku pārvadāšanas un 
labturības problēmām noteiktās trešās 
valstīs; norāda, ka kaušana noteiktās trešās 
valstīs, uz kurām ES nosūta dzīvniekus, ir 
saistīta ar ārkārtīgi lielām un ilgstošām 
ciešanām un regulāri pārkāpj OIE noteiktos 
starptautiskos standartus par labturību 
kaušanas laikā; atzīst, ka trešās valstīs bieži 
ir pieprasījums pēc dzīviem dzīvniekiem, 
tomēr aicina Komisiju un dalībvalstis 
veicināt pāreju uz gaļas vai kautķermeņu, 
nevis dzīvu dzīvnieku pārvadāšanu uz 
trešām valstīm, kā arī spermas vai embriju, 
nevis vaislas dzīvnieku pārvadāšanu; 
aicina dalībvalstis apsvērt iespēju atcelt 
šādus dzīvu dzīvnieku pārvadājumus uz 
trešām valstīm un nodrošināt, lai 
pārvadāšana notiktu dzīvnieku cienīgos 
apstākļos; prasa dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm nodrošināt 
oficiālu veterinārārstu klātbūtni 
robežpunktos, kur notiek izbraukšana no 
Savienības, jo īpaši starp Bulgāriju un 
Turciju, lai garantētu dzīvnieku 
labturības standartu ievērošanu un jo 
īpaši lai garantētu barošanas, 
dzirdināšanas un atpūtas periodu 
ievērošanu;
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