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6.2.2019 A8-0057/1

Ændringsforslag 1
Sofia Ribeiro
for PPE-Gruppen

Betænkning A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Beskyttelse af dyr under transport i og uden for EU
(2018/2110(INI))

Forslag til beslutning
Betragtning H

Forslag til beslutning Ændringsforslag

H. der henviser til, at transport er 
stressende for dyr og udsætter dem for 
mange forskellige situationer, der er 
skadelige for deres velfærd; der henviser 
til, at dyr lider yderligere i forbindelse med 
handel med visse tredjelande på grund af 
de meget lange transporter, herunder lange 
forsinkelser ved grænserne til kontrol af 
dokumenter, køretøjer og dyrenes 
transportegnethed;

H. der henviser til, at transport kan 
være stressende for dyr og kan udsætte 
dem for mange forskellige situationer, der 
er skadelige for deres velfærd; der henviser 
til, at dyr lider i forbindelse med handel 
med visse tredjelande på grund af de meget 
lange transporter, herunder lange 
forsinkelser ved grænserne til kontrol af 
dokumenter, køretøjer og dyrenes 
transportegnethed;

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/2

Ændringsforslag 2
Sofia Ribeiro
for PPE-Gruppen

Betænkning A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Beskyttelse af dyr under transport i og uden for EU
(2018/2110(INI))

Forslag til beslutning
Betragtning U

Forslag til beslutning Ændringsforslag

U. der henviser til, at mange 
transporter er overfyldte; der henviser til, 
at høje temperaturer og utilstrækkelig 
ventilation i køretøjerne er et stort 
problem;

U. der henviser til, at transporter kan 
være overfyldte og medføre risiko for høje 
temperaturer og utilstrækkelig ventilation, 
hvilket er et stort problem;

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/3

Ændringsforslag 3
Sofia Ribeiro
for PPE-Gruppen

Betænkning A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Beskyttelse af dyr under transport i og uden for EU
(2018/2110(INI))

Forslag til beslutning
Betragtning W

Forslag til beslutning Ændringsforslag

W. der henviser til, at det teknisk og 
administrativt er lettere og finansielt mere 
fordelagtigt for husdyravlere at 
transportere kød og andre produkter fra dyr 
samt sæd og embryoner end at transportere 
levende dyr med henblik på slagtning eller 
avl; der henviser til, at dyrlægeforbundet 
Federation of Veterinarians of Europe og 
OIE anbefaler, at dyr opdrættes så tæt som 
muligt på det sted, de er født, og slagtes så 
tæt som muligt på produktionsstedet; der 
henviser til, at adgang til slagtefaciliteter, 
herunder mobile faciliteter, på eller i 
nærheden af opdrætssteder kan bidrage til 
at skabe indtjeningsmuligheder i 
landdistrikter;

W. der henviser til, at det teknisk og 
administrativt er lettere og undertiden 
finansielt mere fordelagtigt for 
husdyravlere at transportere kød og andre 
produkter fra dyr samt sæd og embryoner 
end at transportere levende dyr med 
henblik på slagtning eller avl; der henviser 
til, at dyrlægeforbundet Federation of 
Veterinarians of Europe og OIE anbefaler, 
at dyr opdrættes så tæt som muligt på det 
sted, de er født, og slagtes så tæt som 
muligt på produktionsstedet; der henviser 
til, at adgang til slagtefaciliteter, herunder 
mobile faciliteter, på eller i nærheden af 
opdrætssteder kan bidrage til at skabe 
indtjeningsmuligheder i landdistrikter;

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/4

Ændringsforslag 4
Sofia Ribeiro
for PPE-Gruppen

Betænkning A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Beskyttelse af dyr under transport i og uden for EU
(2018/2110(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 18 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18a. understreger vigtigheden af at 
skelne mellem 
dyretransportvirksomheders ansvar og 
landbrugeres ansvar, da det er 
virksomhederne og ikke landbrugerne, 
der bør holdes ansvarlige for de 
problemer, der opstår som følge af 
transport af dyr; minder om, at 
landbrugerne er dem, der er mest 
interesseret i dyrevelfærd, af 
følelsesmæssige, men også økonomiske 
årsager;

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/5

Ændringsforslag 5
Sofia Ribeiro
for PPE-Gruppen

Betænkning A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Beskyttelse af dyr under transport i og uden for EU
(2018/2110(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 43

Forslag til beslutning Ændringsforslag

43. opfordrer under hensyntagen til 
Parlamentets beslutning af 12. december 
2012 til, at transporttiderne gøres så korte 
som muligt, og navnlig til, at lange og 
meget lange transporttider såvel som 
transporter uden for Unionens grænser 
undgås ved at anvende alternative 
strategier, f.eks. ved at sikre økonomisk 
bæredygtige og retfærdigt fordelte lokale 
og mobile slagtefaciliteter nær 
husdyrbrugene, fremme af korte 
produktionskæder og direkte salg, 
erstatning af transport af avlsdyr gennem 
anvendelse af sæd eller embryoner eller 
med transport af slagtekroppe og 
kødprodukter samt ved hjælp af lov- eller 
ikkelovgivningsinitiativer i 
medlemsstaterne til fremme af slagtning på 
bedrifterne; opfordrer Kommissionen til 
klart at definere passende, særlige og 
lavere rejsetider for transport af alle de 
forskellige arter af levende dyr og også for 
transport af dyr, der ikke er fravænnet;

43. opfordrer under hensyntagen til 
Parlamentets beslutning af 12. december 
2012 til, at transporttiderne gøres så korte 
som muligt, og navnlig til, at lange og 
meget lange transporttider såvel som 
transporter uden for Unionens grænser 
undgås ved at anvende alternative 
strategier, f.eks. ved at sikre økonomisk 
bæredygtige og retfærdigt fordelte lokale 
og mobile slagtefaciliteter nær 
husdyrbrugene, fremme af korte 
produktionskæder og direkte salg, 
erstatning, når det er muligt, af transport af 
avlsdyr gennem anvendelse af sæd eller 
embryoner eller med transport af 
slagtekroppe og kødprodukter samt ved 
hjælp af lov- eller 
ikkelovgivningsinitiativer i 
medlemsstaterne til fremme af slagtning på 
bedrifterne; opfordrer Kommissionen til 
klart at definere passende, særlige og 
lavere rejsetider for transport af alle de 
forskellige arter af levende dyr og også for 
transport af dyr, der ikke er fravænnet;

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/6

Ændringsforslag 6
Sofia Ribeiro
for PPE-Gruppen

Betænkning A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Beskyttelse af dyr under transport i og uden for EU
(2018/2110(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 49

Forslag til beslutning Ændringsforslag

49. opfordrer Kommissionen til at 
udvikle en strategi for et skift fra transport 
af levende dyr til et system, hvor der 
hovedsagelig handles med kød og 
slagtekroppe og reproduktionsmateriale, i 
betragtning af den indvirkning, som 
transport af levende dyr har på miljøet, 
dyrevelfærd og fødevaresikkerhed; mener, 
at en sådan strategi skal tage fat i de 
økonomiske faktorer, der påvirker 
beslutningen om at transportere levende 
dyr i stedet; opfordrer Kommissionen til at 
inddrage dyretransporter til tredjelande i 
denne strategi;

49. opfordrer Kommissionen til at 
fremme en strategi for et skift fra transport 
af levende dyr til et system, hvor der 
hovedsagelig handles med kød og 
slagtekroppe og reproduktionsmateriale, 
når det er muligt, i betragtning af den 
indvirkning, som transport af levende dyr 
har på miljøet, dyrevelfærd og 
fødevaresikkerhed; mener, at en sådan 
strategi skal tage fat i de økonomiske 
faktorer, der påvirker beslutningen om at 
transportere levende dyr i stedet; opfordrer 
Kommissionen til at inddrage 
dyretransporter til tredjelande i denne 
strategi;

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/7

Ændringsforslag 7
Sofia Ribeiro
for PPE-Gruppen

Betænkning A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Beskyttelse af dyr under transport i og uden for EU
(2018/2110(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 78

Forslag til beslutning Ændringsforslag

78. er bekymret over, at der fortsat 
rapporteres om problemer med 
dyretransport og -velfærd i visse 
tredjelande; bemærker, at slagtning i visse 
tredjelande, hvortil Unionen transporterer 
dyr, er forbundet med ekstreme og 
langvarige lidelser og jævnligt overtræder 
OIE's internationale standarder for 
dyrevelfærd ved slagtning; opfordrer - 
samtidig med at det erkendes, at 
efterspørgslen i tredjelande ofte drejer sig 
om levende dyr - Kommissionen og 
medlemsstaterne til at fremme et skift i 
retning af transport af kød eller 
slagtekroppe i stedet for levende dyr til 
tredjelande samt transport af sæd eller 
embryoner i stedet for avlsdyr;

78. er bekymret over, at der fortsat 
rapporteres om problemer med 
dyretransport og -velfærd i visse 
tredjelande; bemærker, at slagtning i visse 
tredjelande, hvortil Unionen transporterer 
dyr, er forbundet med ekstreme og 
langvarige lidelser og jævnligt overtræder 
OIE's internationale standarder for 
dyrevelfærd ved slagtning; opfordrer - 
samtidig med at det erkendes, at 
efterspørgslen i tredjelande ofte drejer sig 
om levende dyr - Kommissionen og 
medlemsstaterne til at fremme et skift, når 
det er muligt, i retning af transport af kød 
eller slagtekroppe i stedet for levende dyr 
til tredjelande samt transport af sæd eller 
embryoner i stedet for avlsdyr;

Or. en


