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6.2.2019 A8-0057/8

Ändringsförslag 8
Marco Zullo, Eleonora Evi, Rosa D’Amato
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Skydd av djur under transport inom och utanför EU
(2018/2110(INI))

Förslag till resolution
Punkt 38

Förslag till resolution Ändringsförslag

38. Europaparlamentet framhåller att 
transporttiden för alla djur som 
transporteras inte bör vara längre än 
nödvändigt, med beaktande av de 
geografiska skillnaderna på 
medlemsstatsnivå och i enlighet med skäl 
5 i förordningen, som fastställer att ”långa 
djurtransporter…bör med hänsyn till 
djurens välbefinnande begränsas i största 
möjliga utsträckning”, samt skäl 18, som 
fastställer att ”långa transporter torde ha 
större negativ inverkan på djurens 
välbefinnande än korta transporter”.

38. Europaparlamentet framhåller att 
transporttiden för alla djur som 
transporteras bör vara så kort som möjligt, 
och under inga omständigheter längre än 
8 timmar, och i enlighet med skäl 5 i 
förordningen, som fastställer att ”långa 
djurtransporter…bör med hänsyn till 
djurens välbefinnande begränsas i största 
möjliga utsträckning”, samt skäl 18, som 
fastställer att ”långa transporter torde ha 
större negativ inverkan på djurens 
välbefinnande än korta transporter”.
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6.2.2019 A8-0057/9

Ändringsförslag 9
Marco Zullo, Eleonora Evi, Rosa D’Amato
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Skydd av djur under transport inom och utanför EU
(2018/2110(INI))

Förslag till resolution
Punkt 43

Förslag till resolution Ändringsförslag

43. Europaparlamentet efterlyser, med 
beaktande av parlamentets resolution av 
den 12 december 2012, en så kort 
transporttid för djurtransporter som 
möjligt, och att man särskilt undviker långa 
och mycket långa transporttider och resor 
utanför EU:s gränser, genom att tillämpa 
alternativa strategier, såsom att säkerställa 
ekonomiskt bärkraftiga och jämnt 
fördelade lokala eller mobila slakterier i 
närheten av djurhållningsgårdarna, främja 
korta distributionskedjor och 
direktförsäljning, som ersätter transporten 
av avelsdjur genom att använda sperma 
eller embryon, och transport av 
slaktkroppar och köttprodukter, samt 
genom lagstiftningsinitiativ och övriga 
initiativ i medlemsstaterna för att 
underlätta slakt på gården. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att, när så är 
lämpligt, tydligt fastställa specifika kortare 
restider för transport av alla arter av 
levande djur, och även för transport av icke 
avvanda djur.

43. Europaparlamentet efterlyser, med 
beaktande av parlamentets resolution av 
den 12 december 2012, en så kort 
transporttid för djurtransporter som 
möjligt, som under inga omständigheter 
överstiger åtta timmar, och att man särskilt 
undviker långa och mycket långa 
transporttider och resor utanför EU:s 
gränser, genom att tillämpa alternativa 
strategier, såsom att säkerställa ekonomiskt 
bärkraftiga och jämnt fördelade lokala eller 
mobila slakterier i närheten av 
djurhållningsgårdarna, främja korta 
distributionskedjor och direktförsäljning, 
som ersätter transporten av avelsdjur 
genom att använda sperma eller embryon, 
och transport av slaktkroppar och 
köttprodukter, samt genom 
lagstiftningsinitiativ och övriga initiativ i 
medlemsstaterna för att underlätta slakt på 
gården. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att, när så är lämpligt, 
tydligt fastställa specifika kortare restider 
för transport av alla arter av levande djur, 
och även för transport av icke avvanda 
djur.
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6.2.2019 A8-0057/10

Ändringsförslag 10
Marco Zullo, Eleonora Evi, Rosa D’Amato
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Skydd av djur under transport inom och utanför EU
(2018/2110(INI))

Förslag till resolution
Punkt 78a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

78a. Europaparlamentet kritiserar 
skarpt den statistik som kommissionen 
har tagit fram om efterlevnaden av 
förordningen vid resor som görs för att 
transportera levande djur till tredjeländer, 
och betonar att uppgifterna har 
sammanställts utan systematiska 
kontroller av fordon som är avsedda för 
djurtransporter.
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