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NL In verscheidenheid verenigd NL

6.2.2019 A8-0057/8

Amendement 8
Marco Zullo, Eleonora Evi, Rosa D’Amato
namens de EFDD-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. benadrukt dat de reistijd voor alle 
vervoerde dieren niet langer mag zijn dan 
nodig, rekening houdend met de 
geografische verschillen op het niveau 
van de lidstaten en overeenkomstig 
overweging 5 van de verordening, waar 
wordt bepaald dat "[m]et het oog op het 
dierenwelzijn [...] het langdurig vervoeren 
van dieren [...] zoveel mogelijk beperkt 
[moet] worden" en overweging 18 van de 
verordening, waar wordt bepaald: 
"langdurige transporten zijn waarschijnlijk 
schadelijker voor het welzijn van de dieren 
dan korte transporten";

38. benadrukt dat de reistijd voor alle 
vervoerde dieren zo kort mogelijk moet 
worden gehouden, en in geen geval langer 
dan acht uur mag zijn, overeenkomstig 
overweging 5 van de verordening, waar 
wordt bepaald dat "[m]et het oog op het 
dierenwelzijn [...] het langdurig vervoeren 
van dieren [...] zoveel mogelijk beperkt 
[moet] worden" en overweging 18 van de 
verordening, waar wordt bepaald: 
"langdurige transporten zijn waarschijnlijk 
schadelijker voor het welzijn van de dieren 
dan korte transporten";

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/9

Amendement 9
Marco Zullo, Eleonora Evi, Rosa D’Amato
namens de EFDD-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 in geen geval langer 
dan acht uur mogen zijn, 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;

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/10

Amendement 10
Marco Zullo, Eleonora Evi, Rosa D’Amato
namens de EFDD-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 78 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

78 bis. uit scherpe kritiek op de 
statistieken van de Commissie inzake de 
naleving van de verordening voor wat 
betreft het vervoer van levende dieren 
naar landen buiten de EU en beklemtoont 
dat die statistieken zijn opgesteld zonder 
de voertuigen die voor dit type vervoer 
worden gebruikt, aan systematische 
controles te onderwerpen;

Or. en


