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6.2.2019 A8-0057/1

Amendement 1
Sofia Ribeiro
namens de PPE-Fractie

Verslag A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de EU
(2018/2110(INI))

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat vervoer een 
stressvolle aangelegenheid is voor dieren, 
omdat zij hierdoor worden blootgesteld aan 
een reeks uitdagingen die schadelijk zijn 
voor hun welzijn; overwegende dat bij de 
handel met bepaalde derde landen extra 
dierenleed wordt veroorzaakt door lange 
trajecten met een lang oponthoud aan de 
grenzen voor de controle van documenten, 
voertuigen en de geschiktheid van dieren 
voor vervoer;

H. overwegende dat vervoer een 
stressvolle aangelegenheid kan zijn voor 
dieren, omdat zij hierdoor kunnen worden 
blootgesteld aan een reeks uitdagingen die 
schadelijk zijn voor hun welzijn; 
overwegende dat bij de handel met 
bepaalde derde landen dierenleed wordt 
veroorzaakt door lange trajecten met een 
lang oponthoud aan de grenzen voor de 
controle van documenten, voertuigen en de 
geschiktheid van dieren voor vervoer;

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/2

Amendement 2
Sofia Ribeiro
namens de PPE-Fractie

Verslag A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de EU
(2018/2110(INI))

Ontwerpresolutie
Overweging U

Ontwerpresolutie Amendement

U. overwegende dat de transporten 
vaak overvol zijn; overwegende dat hoge 
temperaturen en onvoldoende ventilatie in 
het voertuig een groot probleem vormen;

U. overwegende dat de transporten 
overvol kunnen zijn, waardoor sprake kan 
zijn van hoge temperaturen en 
onvoldoende ventilatie in het voertuig, en 
dat dergelijke vervoersomstandigheden 
een groot probleem vormen;

Or. en
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6.2.2019 A8-00573

Amendement 3
Sofia Ribeiro
namens de PPE-Fractie

Verslag A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de EU
(2018/2110(INI))

Ontwerpresolutie
Overweging W

Ontwerpresolutie Amendement

W. overwegende dat het vervoer van 
vlees en andere dierlijke producten, 
alsmede van zaad en embryo's, technisch 
en administratief eenvoudiger en financieel 
gunstiger is voor veeboeren dan het 
vervoer van levende dieren voor de slacht 
of de kwekerij; overwegende dat de 
Federatie van dierenartsen in Europa en de 
Wereldorganisatie voor diergezondheid 
stellen dat dieren zo dicht mogelijk moeten 
worden opgefokt bij de locatie waar zij zijn 
geboren en zo dicht mogelijk bij het 
productiebedrijf moeten worden geslacht; 
overwegende dat de beschikbaarheid van 
slachtfaciliteiten, inclusief mobiele 
voorzieningen, op of nabij fokkerijen kan 
helpen om in plattelandsgebieden voor 
levensonderhoud te zorgen;

W. overwegende dat het vervoer van 
vlees en andere dierlijke producten, 
alsmede van zaad en embryo's, technisch 
en administratief eenvoudiger en soms 
financieel gunstiger is voor veeboeren dan 
het vervoer van levende dieren voor de 
slacht of de kwekerij; overwegende dat de 
Federatie van dierenartsen in Europa en de 
Wereldorganisatie voor diergezondheid 
stellen dat dieren zo dicht mogelijk moeten 
worden opgefokt bij de locatie waar zij zijn 
geboren en zo dicht mogelijk bij het 
productiebedrijf moeten worden geslacht; 
overwegende dat de beschikbaarheid van 
slachtfaciliteiten, inclusief mobiele 
voorzieningen, op of nabij fokkerijen kan 
helpen om in plattelandsgebieden voor 
levensonderhoud te zorgen;

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/4

Amendement 4
Sofia Ribeiro
namens de PPE-Fractie

Verslag A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de EU
(2018/2110(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. wijst erop hoe belangrijk het is om 
onderscheid te maken tussen de 
verantwoordelijkheid van ondernemingen 
voor het vervoer van dieren en de 
verantwoordelijkheid van boeren, 
aangezien deze ondernemingen – en niet 
de boeren – verantwoordelijk moeten 
worden gehouden voor de problemen die 
door het vervoer van dieren worden 
veroorzaakt; herinnert eraan dat boeren 
het meeste belang hebben bij 
dierenwelzijn, niet alleen omwille van hun 
gevoel en affectie, maar ook om 
economische redenen;

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/5

Amendement 5
Sofia Ribeiro
namens de PPE-Fractie

Verslag A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de EU
(2018/2110(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. vraagt, onder verwijzing naar zijn 
resolutie van 12 december 2012, dat de 
reistijden voor dieren zo kort mogelijk 
worden gehouden en met name dat lange 
en zeer lange reistijden en verplaatsingen 
buiten de EU worden vermeden, door 
gebruik te maken van alternatieve 
strategieën, zoals het garanderen van 
rendabele en eerlijk verspreide lokale of 
mobiele slachterijen in de nabijheid van 
veebedrijven, de bevordering van korte 
afzetkanalen en rechtstreekse verkoop, 
vervanging van het vervoer van fokdieren 
door gebruikmaking van zaad of embryo's 
en het vervoer van karkassen en 
vleesproducten, alsmede regelgevings- of 
niet-regelgevingsinitiatieven in de lidstaten 
om de slacht op landbouwbedrijven te 
bevorderen; verzoekt de Commissie indien 
nodig op duidelijke wijze specifieke 
kortere reistijden vast te stellen voor het 
vervoer van alle soorten levende dieren en 
ook voor het vervoer van niet-gespeende 
dieren;

43. vraagt, onder verwijzing naar zijn 
resolutie van 12 december 2012, dat de 
reistijden voor dieren zo kort mogelijk 
worden gehouden en met name dat lange 
en zeer lange reistijden en verplaatsingen 
buiten de EU worden vermeden, door 
gebruik te maken van alternatieve 
strategieën, zoals het garanderen van 
rendabele en eerlijk verspreide lokale of 
mobiele slachterijen in de nabijheid van 
veebedrijven, de bevordering van korte 
afzetkanalen en rechtstreekse verkoop, 
vervanging, indien mogelijk, van het 
vervoer van fokdieren door gebruikmaking 
van zaad of embryo's en het vervoer van 
karkassen en vleesproducten, alsmede 
regelgevings- of niet-
regelgevingsinitiatieven in de lidstaten om 
de slacht op landbouwbedrijven te 
bevorderen; verzoekt de Commissie indien 
nodig op duidelijke wijze specifieke 
kortere reistijden vast te stellen voor het 
vervoer van alle soorten levende dieren en 
ook voor het vervoer van niet-gespeende 
dieren;

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/6

Amendement 6
Sofia Ribeiro
namens de PPE-Fractie

Verslag A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de EU
(2018/2110(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49

Ontwerpresolutie Amendement

49. verzoekt de Commissie een 
strategie te ontwikkelen om een 
omschakeling te garanderen van het 
vervoer van levende dieren naar een handel 
met voornamelijk vlees en karkassen en 
fokmateriaal, gezien de effecten van het 
vervoer van levende dieren op het milieu, 
het dierenwelzijn en de gezondheid; is van 
mening dat elke strategie op dit gebied de 
economische factoren moet aanpakken die 
van invloed zijn op de beslissing om 
levende dieren te vervoeren; verzoekt de 
Commissie het vervoer naar derde landen 
in deze strategie op te nemen;

49. verzoekt de Commissie een 
strategie te ontwikkelen om aan te sporen 
tot een omschakeling, indien mogelijk, van 
het vervoer van levende dieren naar een 
handel met voornamelijk vlees en 
karkassen en fokmateriaal, gezien de 
effecten van het vervoer van levende 
dieren op het milieu, het dierenwelzijn en 
de gezondheid; is van mening dat elke 
strategie op dit gebied de economische 
factoren moet aanpakken die van invloed 
zijn op de beslissing om levende dieren te 
vervoeren; verzoekt de Commissie het 
vervoer naar derde landen in deze strategie 
op te nemen;

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/7

Amendement 7
Sofia Ribeiro
namens de PPE-Fractie

Verslag A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de EU
(2018/2110(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 78

Ontwerpresolutie Amendement

78. is bezorgd door de aanhoudende 
meldingen van problemen met het transport 
en het welzijn van dieren in bepaalde derde 
landen; merkt op dat het slachten in 
bepaalde derde landen waar de EU dieren 
naartoe stuurt, gepaard gaat met extreem en 
langdurig lijden en geregeld in strijd is met 
de internationale welzijnsnormen voor het 
slachten die zijn opgesteld door het OIE; 
neemt kennis van het feit dat de vraag in 
derde landen vaak betrekking heeft op 
levende dieren, maar verzoekt de 
Commissie en de lidstaten toch een 
verschuiving te bevorderen naar het 
vervoer naar derde landen van vlees of 
karkassen in plaats van levende dieren, 
alsmede naar het vervoer van sperma of 
embryo's in plaats van fokdieren;

78. is bezorgd door de aanhoudende 
meldingen van problemen met het transport 
en het welzijn van dieren in bepaalde derde 
landen; merkt op dat het slachten in 
bepaalde derde landen waar de EU dieren 
naartoe stuurt, gepaard gaat met extreem en 
langdurig lijden en geregeld in strijd is met 
de internationale welzijnsnormen voor het 
slachten die zijn opgesteld door het OIE; 
neemt kennis van het feit dat de vraag in 
derde landen vaak betrekking heeft op 
levende dieren, maar verzoekt de 
Commissie en de lidstaten toch een 
verschuiving te bevorderen, indien 
mogelijk, naar het vervoer naar derde 
landen van vlees of karkassen in plaats van 
levende dieren, alsmede naar het vervoer 
van sperma of embryo's in plaats van 
fokdieren;

Or. en


