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Ideea a fost sugerată în cadrul dezbaterilor din Parlamentul European
de către europarlamentarul Daniel Buda, vicepreședinte al Comisiei
pentru Agricultură a Legislativului european.
„Transportul animalelor pe cale ferată (este
– n.red.) o variantă ce ar trebui multiplicată
la nivelul statelor membre”, spune
parlamentarul Daniel Buda.
„În cadrul Comisiei de anchetă privind
protecția animalelor în timpul transportului
din Parlamentul European, a avut loc o
audiere publică privind transporturile de
animale vii în țările terțe. În prima sesiune de
audiere, accentul a fost pe situația
transportului pe teritoriul UE spre țările terțe, iar în a doua parte, pe marginea situației din
statele terțe. În cadrul schimbului de opinii pe care l-am avut cu experții, le-am adresat o
serie de întrebări în calitate de coordonator din partea Grupului PPE, pe marginea
prezentărilor avute, în legătură cu transportul de animale vii pe cale ferată, o alternativă
ce ar putea fi multiplicată la nivelul statelor membre. De asemenea, am avut dezbateri cu
privire la transportul de viței, a numărului optim de zile de la care se pot transporta vițeii,
dar și cu privire la alte practici și mecanisme prin care putem asigura bunăstarea
animalelor pe durata transportului”, afirmă el intr-o postare pe pagina sa de socializare.
Trenuri achiziționate de fermierii europeni
Buda a dat exemplu un fermier irlandez, Seamus Scallan, care și-a cumpărat un tren
destinat transportului animalelor vii. ”Aș dori să îl întreb pe primul vorbitor, domnul
Scallan, legat de timpul pe care animalele îl petrec în Franța. Cât timp au alocat pauzei
în Franța pe durata transportului dintre Franța și Irlanda? Aveți un contract permanent cu
Franța în baza căruia descărcați animalele pentru a se odihni? O chestiune pe care am
auzit-o pentru prima oară în această comisie este referitoare la transportul animalelor pe
cale ferată. Domnia sa spunea că și-a cumpărat un tren cu care își transportă animalele.
Eu cred că acest lucru ar trebui să îl multiplicăm la nivelul statelor membre. În opinia mea,
transportul animalelor pe care ferată poate să fie o variantă foarte bună. În acest sens,
aș dori să îl întreb pe domnul Scallan care este în opinia sa, cea mai optimă variantă de
transport, pe cale ferată sau pe cale rutieră?”, s-a arătat interesat eurodeputatul român.
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