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Harald Vilimsky
v imenu skupine ENF

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

Predlog resolucije
Odstavek 44

Predlog resolucije Predlog spremembe

44. ugotavlja, da so zaradi številnih 
zahtev ter spreminjajočih se tržnih razmer 
in odločitev, kar zadeva politike, majhne 
klavnice postale gospodarsko nedonosne, 
kar je povzročilo skupno zmanjšanje 
njihovega števila; poziva Komisijo in 
lokalne organe v državah članicah, naj po 
potrebi podpirajo in spodbujajo možnosti 
za zakol na kmetiji, gospodarsko donosne 
lokalne ali mobilne klavnice ter obrate za 
predelavo mesa v državah članicah, da bi 
živali zaklali čim bližje kraju reje, kar bi 
obenem omogočilo ohranjanje delovnih 
mest na podeželju; poziva Svet in 
Komisijo, naj razvijeta strategijo za prehod 
na bolj regionalen model živinoreje, kjer se 
živali skotijo, pitajo in zakoljejo v isti 
regiji, kjer je to ob upoštevanju geografskih 
razlik izvedljivo, namesto da se prevažajo 
na zelo dolge razdalje;

44. ugotavlja, da so zaradi številnih 
zahtev ter spreminjajočih se tržnih razmer 
in odločitev, kar zadeva politike, majhne 
klavnice postale gospodarsko nedonosne, 
kar je povzročilo skupno zmanjšanje 
njihovega števila; poziva lokalne organe v 
državah članicah, naj po potrebi podpirajo 
in spodbujajo možnosti za zakol na kmetiji, 
gospodarsko donosne lokalne ali mobilne 
klavnice ter obrate za predelavo mesa v 
državah članicah, da bi živali zaklali v 
klavnicah, ki so geografsko najbližje kraju 
reje, kar bi obenem omogočilo ohranjanje 
delovnih mest na podeželju; v zvezi s tem 
poudarja, da za dobrobit živali skupni čas 
prevoza ne sme presegati več kot osem ur. 
poziva države članice, naj razvijejo 
strategijo za prehod na bolj regionalen 
model živinoreje, kjer se živali skotijo, 
pitajo in zakoljejo v isti regiji, kjer je to ob 
upoštevanju geografskih razlik izvedljivo, 
namesto da se prevažajo na zelo dolge 
razdalje;
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78. je zaskrbljen zaradi stalnih poročil 
o težavah na področju prevoza in dobrobiti 
živali v določenih tretjih državah; 
ugotavlja, da zakol v nekaterih tretjih 
državah, v katere se pošiljajo živali iz EU, 
vključuje skrajno in dolgotrajno trpljenje 
ter da se pri tem redno kršijo mednarodni 
standardi OIE o dobrobiti pri zakolu; ob 
priznavanju, da je povpraševanje v tretjih 
državah pogosto po živih živalih, poziva 
Komisijo in države članice, naj namesto 
prevoza živih živali v tretje države 
spodbujajo prehod na prevoz mesa ali 
trupov, namesto prevoza plemenskih živali 
pa prevoz semena ali zarodkov;

78. je zaskrbljen zaradi stalnih poročil 
o težavah na področju prevoza in dobrobiti 
živali v določenih tretjih državah; 
ugotavlja, da zakol v nekaterih tretjih 
državah, v katere se pošiljajo živali iz EU, 
vključuje skrajno in dolgotrajno trpljenje 
ter da se pri tem redno kršijo mednarodni 
standardi OIE o dobrobiti pri zakolu; ob 
priznavanju, da je povpraševanje v tretjih 
državah pogosto po živih živalih, poziva 
Komisijo in države članice, naj namesto 
prevoza živih živali v tretje države 
spodbujajo prehod na prevoz mesa ali 
trupov, namesto prevoza plemenskih živali 
pa prevoz semena ali zarodkov; poziva 
države članice, naj razmislijo o morebitni 
odpravi prevoza živih živali v tretje države 
in zagotovijo, da se živali prevažajo v 
dostojnih pogojih; poziva pristojne organe 
držav članic, naj zagotovijo navzočnost 
uradnih veterinarjev na izhodnih točkah 
Unije, zlasti med Bolgarijo in Turčijo, da 
se zagotovi izpolnjevanje standardov za 
dobrobit živali ter zlasti krmljenje, 
napajanje in čas počitka;
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