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NL In verscheidenheid verenigd NL

6.2.2019 A8-0057/11

Amendement 11
Harald Vilimsky
namens de ENF-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44

Ontwerpresolutie Amendement

44. merkt op dat een diversiteit aan 
voorschriften, alsmede veranderende 
marktomstandigheden en 
beleidsbeslissingen, ervoor hebben gezorgd 
dat kleine slachthuizen economisch niet 
levensvatbaar zijn, waardoor hun aantal 
globaal is afgenomen; dringt er bij de 
Commissie en de lokale autoriteiten in de 
lidstaten op aan waar nodig de opties van 
slacht op het bedrijf, rendabele lokale of 
mobiele slacht en 
vleesverwerkingsvoorzieningen binnen de 
lidstaten te ondersteunen en te bevorderen, 
zodat de dieren worden geslacht zo dicht 
mogelijk bij de plaats waar zij zijn gefokt, 
hetgeen ook helpt voor het behoud van 
werkgelegenheid in plattelandsgebieden; 
roept de Raad en de Commissie op een 
strategie te ontwikkelen om over te 
schakelen op een regionaler model van 
veeteelt, waarin dieren, wanneer dit 
praktisch haalbaar is, geboren, vetgemest 
en geslacht worden in dezelfde regio, 
rekening houdend met de geografische 
verschillen, in plaats van over 
buitengewoon lange afstanden te worden 
vervoerd;

44. merkt op dat een diversiteit aan 
voorschriften, alsmede veranderende 
marktomstandigheden en 
beleidsbeslissingen, ervoor hebben gezorgd 
dat kleine slachthuizen economisch niet 
levensvatbaar zijn, waardoor hun aantal 
globaal is afgenomen; verzoekt de lokale 
autoriteiten in de lidstaten waar nodig de 
opties van slacht op het bedrijf, rendabele 
lokale of mobiele slacht en 
vleesverwerkingsvoorzieningen binnen de 
lidstaten te ondersteunen en te bevorderen, 
zodat de dieren, gezien vanuit de plaats 
waar zij zijn gefokt, in het meest 
nabijgelegen slachthuis worden geslacht, 
hetgeen ook helpt voor het behoud van 
werkgelegenheid in plattelandsgebieden; 
benadrukt in dit verband dat de totale 
transporttijd, met het oog op het welzijn 
van de dieren, ten hoogste acht uur mag 
bedragen; roept de lidstaten op een 
strategie te ontwikkelen om over te 
schakelen op een regionaler model van 
veeteelt, waarin dieren, wanneer dit 
praktisch haalbaar is, geboren, vetgemest 
en geslacht worden in dezelfde regio, 
rekening houdend met de geografische 
verschillen, in plaats van over 
buitengewoon lange afstanden te worden 
vervoerd;

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/12

Amendement 12
Harald Vilimsky
namens de ENF-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 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; verzoekt 
de lidstaten de eventuele afschaffing van 
het vervoer van dieren naar landen buiten 
de EU te overwegen en ervoor te zorgen 
dat vervoer gegarandeerd onder 
dierwaardige omstandigheden 
plaatsvindt; vraagt de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten ervoor te 
zorgen dat er officiële dierenartsen 
aanwezig zijn bij de plaatsen van uitgang 
uit de Europese Unie, in het bijzonder bij 
de grensovergangen tussen Bulgarije en 
Turkije, teneinde te waarborgen dat de 
normen inzake dierenwelzijn worden 
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nageleefd, en dat de dieren met name 
worden voorzien van voldoende voeder, 
water en rust;

Or. en


