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Amendement 201
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. dringt er bij de lidstaten op aan bij 
het besluit of aan een bestuurder een 
getuigschrift van vakbekwaamheid wordt 
verleend en bij de inspectie van 
vrachtwagens en schepen voor het vervoer 
van dieren strenger op te treden wanneer 
het de verlening van een vergunning 
betreft; is van mening dat hiervoor ook 
Traces moet kunnen worden gebruikt, 
zodat meer details over overtredingen van 
vervoerders en bestuurders beschikbaar 
zijn;

Or. de

Amendement 202
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. merkt op dat de Commissie volgens 
het speciale verslag van de Rekenkamer 
over dierenwelzijn in de EU van 2018 heeft 
erkend dat de door de lidstaten 
gerapporteerde gegevens niet volledig, 
consistent, betrouwbaar of voldoende 
gedetailleerd zijn om conclusies te trekken 
over naleving op EU-niveau;

11. merkt op dat de Commissie volgens 
het speciale verslag van de Rekenkamer 
over dierenwelzijn in de EU van 2018 heeft 
erkend dat de door sommige lidstaten 
gerapporteerde gegevens niet volledig, 
consistent, betrouwbaar of voldoende 
gedetailleerd zijn om conclusies te trekken 
over naleving op EU-niveau;

Or. fr

Amendement 203
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Norbert Erdős

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. merkt op dat de Commissie volgens 
het speciale verslag van de Rekenkamer 
over dierenwelzijn in de EU van 2018 heeft 
erkend dat de door de lidstaten 
gerapporteerde gegevens niet volledig, 
consistent, betrouwbaar of voldoende 
gedetailleerd zijn om conclusies te trekken 
over naleving op EU-niveau;

11. merkt op dat de Commissie volgens 
het speciale verslag van de Rekenkamer 
over dierenwelzijn in de EU van 2018 heeft 
erkend dat de door de lidstaten 
gerapporteerde gegevens niet volledig, 
consistent of voldoende gedetailleerd zijn 
om conclusies te trekken over naleving op 
EU-niveau;

Or. hu

Amendment 204
Anja Hazekamp

Motion for a resolution
Paragraph 11 a (new)

Motion for a resolution Amendment

11 bis. benadrukt dat de Rekenkamer in 
haar speciale verslag over dierenwelzijn 
in de EU ook heeft geconstateerd dat de 
autoriteiten van de lidstaten die 
verantwoordelijk waren voor 
vervoersinspecties zelden informatie uit 
Traces gebruikten om inspecties 
doelgericht in te zetten, terwijl het juist 
informatie- en rapportage-instrumenten 
bevat die de autoriteiten kunnen 
gebruiken om het vervoer van dieren 
doelgericht te inspecteren; roept de 
Commissie op het probleem van bepaalde 
beperkingen van toegangsrechten voor 
gebruikers in Traces op te lossen en de 
rechten uit te breiden naar toegang voor 
het publiek;

Or. nl
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Amendement 205
Thomas Waitz
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. betreurt het ontoereikende aantal 
controles en officiële audits en dringt aan 
op een toename van het aantal jaarlijkse 
inspecties door het Voedsel- en Veterinair 
Bureau; roept op tot een efficiënter en 
transparanter monitoringsysteem, met 
inbegrip van openbare toegang tot 
informatie die via het geïntegreerd 
veterinair computersysteem (Traces) 
wordt verzameld;

Or. en

Amendement 206
Thomas Waitz
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. verzoekt de Commissie een 
geolocatiesysteem te ontwikkelen, zodat 
het mogelijk is de locatie van de dieren en 
de duur van hun verplaatsing in 
voertuigen te volgen en de eventuele niet-
naleving van de transporttijden te 
controleren;

Or. en

Amendment 207
Anja Hazekamp

Motion for a resolution
Paragraph 12
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Motion for a resolution Amendment

12. is bezorgd over het aantal 
meldingen van ongeschikte voertuigen die 
worden gebruikt voor het vervoer van 
levende dieren, zowel op land als op zee, 
en roept ertoe op om de controles van deze 
praktijken op te voeren;

12. is bezorgd over het aantal 
meldingen van ongeschikte voertuigen die 
worden gebruikt voor het vervoer van 
levende dieren, zowel op land als op zee, 
en roept ertoe op de controles van deze 
praktijken op te voeren, maar verzoekt de 
lidstaten vooral geen vergunning te 
verlenen aan voertuigen, inclusief 
veeschepen, die niet aan de bepalingen 
van Verordening (EG) nr. 1/2005 voldoen 
en reeds afgegeven vergunningen in het 
geval van niet-conformiteit in te trekken;

Or. nl

Amendement 208
Maria Gabriela Zoană

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is bezorgd over het aantal 
meldingen van ongeschikte voertuigen die 
worden gebruikt voor het vervoer van 
levende dieren, zowel op land als op zee, 
en roept ertoe op om de controles van deze 
praktijken op te voeren;

12. is bezorgd over het aantal 
meldingen van ongeschikte voertuigen die 
worden gebruikt voor het vervoer van 
levende dieren, zowel op land als op zee, 
en roept ertoe op om de controles van deze 
praktijken op te voeren; benadrukt dat 
uniforme normen inzake de 
omstandigheden waarin levende dieren 
worden vervoerd, in de gehele EU moeten 
worden geëerbiedigd;

Or. ro

Amendement 209
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. is bezorgd over het aantal 
meldingen van ongeschikte voertuigen die 
worden gebruikt voor het vervoer van 
levende dieren, zowel op land als op zee, 
en roept ertoe op om de controles van deze 
praktijken op te voeren;

12. is bezorgd over het aantal 
meldingen van ongeschikte voertuigen die 
worden gebruikt voor het vervoer van 
levende dieren, zowel op land als op zee, 
en roept ertoe op om de controles van deze 
praktijken op te voeren; benadrukt dat 
uniforme normen voor de 
omstandigheden, waarin levende dieren 
worden vervoerd, in de gehele EU moeten 
worden geëerbiedigd;

Or. ro

Amendement 210
Sofia Ribeiro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is bezorgd over het aantal 
meldingen van ongeschikte voertuigen die 
worden gebruikt voor het vervoer van 
levende dieren, zowel op land als op zee, 
en roept ertoe op om de controles van deze 
praktijken op te voeren;

12. is bezorgd over het aantal 
meldingen (hoewel dit niet vaak voorkomt)
van ongeschikte voertuigen die worden 
gebruikt voor het vervoer van levende 
dieren, zowel op land als op zee, en roept 
ertoe op om de controles van deze 
praktijken op te voeren;

Or. en

Amendement 211
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is bezorgd over het aantal 
meldingen van ongeschikte voertuigen die 
worden gebruikt voor het vervoer van 
levende dieren, zowel op land als op zee, 

12. is bezorgd over het aantal 
meldingen van ongeschikte voertuigen die 
worden gebruikt voor het vervoer van 
levende dieren, zowel op land als op zee, 
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en roept ertoe op om de controles van deze 
praktijken op te voeren;

en roept ertoe op om de controles van en 
sancties voor deze praktijken op te voeren;

Or. de

Amendement 212
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. vraagt derhalve om 
geharmoniseerde en bindende normen 
voor de goedkeuring voor voertuigen en 
schepen als vervoersmiddelen voor dieren, 
die moet worden verleend door een 
centrale EU-autoriteit, die moet 
vaststellen of het vervoersmiddel geschikt 
is voor het vervoer van dieren wat betreft 
de aard en uitrusting hiervan, zoals 
passende satellietnavigatiesystemen;

Or. de

Amendement 213
Thomas Waitz
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. dringt er bij de lidstaten op aan 
strenger te zijn bij certificerings- en 
goedkeuringsprocedures voor voertuigen, 
alsook bij het verlenen van 
beroepscertificaten aan bestuurders;

Or. en
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Amendement 214
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. verzoekt de lidstaten vrachtwagens 
met meerdere verdiepingen voor het 
vervoer van dieren te verbieden, 
aangezien het gebruik hiervan leidt tot 
grote problemen ten aanzien van het 
dierenwelzijn, zoals een ontoereikende 
ventilatie, te weinig plek en beperkte 
inspectiemogelijkheden op de bovenste 
verdiepingen;

Or. de

Amendement 215
Thomas Waitz
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. verzoekt de exploitanten een 
grondige opleiding van bestuurders en 
begeleiders te verzekeren, overeenkomstig 
bijlage IV, om de correcte behandeling 
van dieren te waarborgen;

Or. en

Amendement 216
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement
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13. wijst op de erbarmelijke 
omstandigheden tijdens het zeevervoer en 
verzoekt de lidstaten om hun certificerings-
en goedkeuringsprocedures voor 
vaartuigen strenger toe te passen en de 
controles van de geschiktheid van dieren 
vóór het inschepen te verbeteren; verzoekt 
de Commissie een lijst te verschaffen van 
havens met toereikende voorzieningen 
voor diereninspectie;

13. wijst op de erbarmelijke 
omstandigheden tijdens het zeevervoer en 
verzoekt de lidstaten om hun certificerings-
en goedkeuringsprocedures voor 
vaartuigen strenger toe te passen en de 
controles van de schepen en de 
geschiktheid van dieren vóór het inschepen 
te verbeteren; verzoekt de Commissie een 
lijst te verschaffen van havens met 
toereikende voorzieningen voor 
diereninspectie en verzoekt de bevoegde 
autoriteiten dienovereenkomstig geen 
vervoersplanningen goed te keuren 
volgens welke havens worden aangedaan 
die niet over toereikende voorzieningen 
beschikken; herinnert in dit verband aan 
de praktische richtsnoeren voor de 
beoordeling van de geschiktheid voor 
vervoer van volwassen runderen, varkens 
en eenhoevigen;

Or. de

Amendement 217
Stefan Eck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst op de erbarmelijke 
omstandigheden tijdens het zeevervoer en 
verzoekt de lidstaten om hun certificerings-
en goedkeuringsprocedures voor 
vaartuigen strenger toe te passen en de 
controles van de geschiktheid van dieren 
vóór het inschepen te verbeteren; verzoekt 
de Commissie een lijst te verschaffen van 
havens met toereikende voorzieningen 
voor diereninspectie;

13. wijst op de erbarmelijke 
omstandigheden tijdens het zeevervoer en 
verzoekt de lidstaten om hun certificerings-
en goedkeuringsprocedures voor 
vaartuigen strenger toe te passen en de 
controles van veeschepen en de 
geschiktheid van dieren vóór het inschepen 
te verbeteren, zoals wordt vereist door 
Verordening (EG) nr. 1/2005; verzoekt de 
Commissie een lijst te verschaffen van 
havens met toereikende voorzieningen 
voor diereninspectie en verzoekt de 
bevoegde autoriteiten om journalen 
waarin het gebruik van havens zonder 
dergelijke voorzieningen gepland staat, 
niet goed te keuren;
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Or. en

Amendement 218
Michela Giuffrida

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst op de erbarmelijke 
omstandigheden tijdens het zeevervoer en 
verzoekt de lidstaten om hun certificerings-
en goedkeuringsprocedures voor 
vaartuigen strenger toe te passen en de 
controles van de geschiktheid van dieren 
vóór het inschepen te verbeteren; verzoekt 
de Commissie een lijst te verschaffen van 
havens met toereikende voorzieningen 
voor diereninspectie;

13. wijst op de erbarmelijke 
omstandigheden tijdens het zeevervoer en 
verzoekt de lidstaten om hun certificerings-
en goedkeuringsprocedures voor 
vaartuigen strenger toe te passen en de 
controles van veeschepen en de 
geschiktheid van dieren vóór het inschepen
te verbeteren, zoals wordt vereist door 
Verordening (EG) nr. 1/2005; verzoekt de 
Commissie een lijst te verschaffen van 
havens met toereikende voorzieningen 
voor diereninspectie en verzoekt de 
bevoegde autoriteiten om journalen 
waarin het gebruik van havens zonder 
dergelijke voorzieningen gepland staat, 
niet goed te keuren;

Or. en

Amendement 219
Jørn Dohrmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst op de erbarmelijke 
omstandigheden tijdens het zeevervoer en 
verzoekt de lidstaten om hun certificerings-
en goedkeuringsprocedures voor 
vaartuigen strenger toe te passen en de 
controles van de geschiktheid van dieren 
vóór het inschepen te verbeteren; verzoekt 
de Commissie een lijst te verschaffen van 

13. wijst op de erbarmelijke 
omstandigheden tijdens het zeevervoer en 
verzoekt de lidstaten om hun certificerings-
en goedkeuringsprocedures voor 
vaartuigen strenger toe te passen en de 
controles van veeschepen en de 
geschiktheid van dieren vóór het inschepen 
te verbeteren; verzoekt de Commissie een 
lijst te verschaffen van havens met 



PE632.018v01-00 12/111 AM\1171898NL.docx

NL

havens met toereikende voorzieningen 
voor diereninspectie;

toereikende voorzieningen voor 
diereninspectie; verzoekt de bevoegde 
autoriteiten bovendien om journalen 
waarin het gebruik van havens zonder 
dergelijke voorzieningen gepland staat, 
niet goed te keuren;

Or. en

Amendement 220
Paul Brannen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst op de erbarmelijke 
omstandigheden tijdens het zeevervoer en 
verzoekt de lidstaten om hun certificerings-
en goedkeuringsprocedures voor 
vaartuigen strenger toe te passen en de 
controles van de geschiktheid van dieren 
vóór het inschepen te verbeteren; verzoekt 
de Commissie een lijst te verschaffen van 
havens met toereikende voorzieningen 
voor diereninspectie;

13. wijst op de erbarmelijke 
omstandigheden tijdens het zeevervoer en 
verzoekt de lidstaten om hun certificerings-
en goedkeuringsprocedures voor 
vaartuigen strenger toe te passen en de 
controles van veeschepen en de 
geschiktheid van dieren vóór het inschepen 
te verbeteren, zoals wordt vereist door 
Verordening (EG) nr. 1/2005; verzoekt de 
Commissie een lijst te verschaffen van 
havens met toereikende voorzieningen 
voor diereninspectie;

Or. en

Amendement 221
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst op de erbarmelijke 
omstandigheden tijdens het zeevervoer en 
verzoekt de lidstaten om hun certificerings-
en goedkeuringsprocedures voor 
vaartuigen strenger toe te passen en de 

13. merkt op dat sommige lidstaten 
schepen hebben die aan de vereiste 
normen voldoen; betreurt dat in sommige 
gevallen erbarmelijke omstandigheden 
tijdens het zeevervoer voorkomen en 
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controles van de geschiktheid van dieren 
vóór het inschepen te verbeteren; verzoekt 
de Commissie een lijst te verschaffen van 
havens met toereikende voorzieningen 
voor diereninspectie;

verzoekt de lidstaten om hun certificerings-
en goedkeuringsprocedures voor 
vaartuigen strenger toe te passen en de 
controles van de geschiktheid van dieren 
vóór het inschepen te verbeteren; verzoekt 
de Commissie een lijst te verschaffen van 
havens met toereikende voorzieningen 
voor diereninspectie;

Or. en

Amendement 222
Michel Dantin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst op de erbarmelijke 
omstandigheden tijdens het zeevervoer en 
verzoekt de lidstaten om hun certificerings-
en goedkeuringsprocedures voor 
vaartuigen strenger toe te passen en de 
controles van de geschiktheid van dieren 
vóór het inschepen te verbeteren; verzoekt 
de Commissie een lijst te verschaffen van 
havens met toereikende voorzieningen 
voor diereninspectie;

13. wijst op de erbarmelijke 
omstandigheden tijdens het zeevervoer en 
verzoekt de lidstaten om hun certificerings-
en goedkeuringsprocedures voor 
vaartuigen strenger toe te passen en de 
controles van de geschiktheid van dieren 
vóór het inschepen te verbeteren 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1/2005 van de Raad; verzoekt de 
Commissie een lijst te verschaffen van 
havens met toereikende voorzieningen 
voor diereninspectie;

Or. fr

Amendement 223
Frédérique Ries, Hilde Vautmans, Louis Michel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst op de erbarmelijke 
omstandigheden tijdens het zeevervoer en 
verzoekt de lidstaten om hun certificerings-

13. wijst op de erbarmelijke 
omstandigheden tijdens het zeevervoer en 
verzoekt de lidstaten om hun certificerings-
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en goedkeuringsprocedures voor 
vaartuigen strenger toe te passen en de 
controles van de geschiktheid van dieren 
vóór het inschepen te verbeteren; verzoekt 
de Commissie een lijst te verschaffen van 
havens met toereikende voorzieningen 
voor diereninspectie;

en goedkeuringsprocedures voor
vaartuigen strenger toe te passen en de 
controles van de geschiktheid van dieren 
vóór het inschepen te verbeteren; verzoekt 
de Commissie een lijst van havens met 
toereikende voorzieningen voor 
diereninspectie op te stellen, actueel te 
houden en te verspreiden;

Or. fr

Amendement 224
Norbert Erdős

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. wijst op de erbarmelijke 
omstandigheden tijdens het zeevervoer en 
verzoekt de lidstaten om hun certificerings-
en goedkeuringsprocedures voor 
vaartuigen strenger toe te passen en de 
controles van de geschiktheid van dieren 
vóór het inschepen te verbeteren; verzoekt 
de Commissie een lijst te verschaffen van 
havens met toereikende voorzieningen 
voor diereninspectie;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. hu

Amendment 225
Annie Schreijer-Pierik

Motion for a resolution
Paragraph 13 a (new)

Motion for a resolution Amendment

13 bis. betreurt het ten zeerste dat een 
onvolledige tenuitvoerlegging en 
gebrekkige handhaving van Verordening 
(EG) nr. 1/2005 in sommige lidstaten in 
combinatie met een voortdurende 
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onjuiste, suggestieve pan-Europese 
beeldvorming door radicale activisten 
over diertransporten in het algemeen, 
onterecht ook de publieke reputatie 
aantasten van veetransportbedrijven 
welke zich zorgvuldig aan de bepalingen 
van Verordening (EG) nr. 1/2005 houden 
en in vele gevallen zelfs een hoger dan 
wettelijk vereist niveau van dierenwelzijn 
tijdens het vervoer nastreven;

Or. nl

Amendement 226
Stefan Eck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. merkt op dat het inladen van de 
veeschepen vaak weinig zachtzinnig en 
met behulp van stokken en elektrische 
prikstokken gebeurt, dat laadbruggen 
soms een grotere helling hebben dan op 
grond van Verordening (EG) nr. 1/2005 is 
toegestaan en dat de toegang tot de 
schepen aan het einde van de laadbrug 
vaak onverlicht is, waardoor dieren 
tegenstribbelen, omdat ze niet van een 
verlichte in een donkere ruimte willen 
stappen; verzoekt de bevoegde autoriteiten 
nauwgezet toezicht te houden op het 
laden, zoals vereist overeenkomstig artikel 
20 van Verordening (EG) nr. 1/2005;

Or. en

Amendement 227
Paul Brannen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. merkt op dat het inladen van de 
veeschepen vaak weinig zachtzinnig en 
met behulp van stokken en elektrische 
prikstokken gebeurt, dat laadbruggen 
soms een grotere helling hebben dan op 
grond van Verordening (EG) nr. 1/2005 is 
toegestaan en dat de toegang tot de 
schepen aan het einde van de laadbrug 
vaak onverlicht is, waardoor dieren 
tegenstribbelen, omdat ze niet van een 
verlichte in een donkere ruimte willen 
stappen; verzoekt de bevoegde autoriteiten 
nauwgezet toezicht te houden op het 
laden, zoals vereist overeenkomstig artikel 
20 van Verordening (EG) nr. 1/2005;

Or. en

Amendement 228
Michela Giuffrida

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. merkt op dat het inladen van de 
veeschepen vaak weinig zachtzinnig en 
met behulp van stokken en elektrische 
prikstokken gebeurt, dat laadbruggen 
soms een grotere helling hebben dan op 
grond van Verordening (EG) nr. 1/2005 is 
toegestaan en dat de toegang tot de 
schepen aan het einde van de laadbrug 
vaak onverlicht is, waardoor dieren 
tegenstribbelen, omdat ze niet van een 
verlichte in een donkere ruimte willen 
stappen; verzoekt de bevoegde autoriteiten 
nauwgezet toezicht te houden op het 
laden, zoals vereist overeenkomstig artikel 
20 van Verordening (EG) nr. 1/2005;

Or. en
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Amendement 229
Jan Huitema, Fredrick Federley, Hilde Vautmans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de Commissie innovatieve 
alternatieven voor uitvoercontroles goed 
te keuren overeenkomstig artikel 133, lid 
2, van Verordening (EU) 2016/4291 bis, 
zoals platforminspecties die zorgen voor 
een verhoogd dierenwelzijn door een 
lagere bezettingsdichtheid en waarbij het 
lossen van dieren niet wordt vereist, 
hetgeen de wachttijden verkort.

_________________

1 bis Verordening (EU) 2016/429 van het 
Europees Parlement en de Raad van 9 
maart 2016 betreffende overdraagbare 
dierziekten en tot wijziging en intrekking 
van bepaalde handelingen op het gebied 
van diergezondheid 
("diergezondheidswetgeving").

Or. en

Amendement 230
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. betreurt dat, hoewel het aantal 
transporten met levende dieren in de EU 
de afgelopen tien jaar is toegenomen, het 
totale aantal controles dat de nationale 
bevoegde autoriteiten in het kader van de 
verordening uitvoeren, is afgenomen; 
roept de lidstaten op om te zorgen voor 
systematische en uitvoerige controles;

Or. it
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Amendement 231
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verbiedt het vervoer van dieren 
tussen de Unie en derde landen die niet 
beschikken over dierenwelzijnsnormen 
en/of deze normen niet naleven; verbiedt 
evenals de verkoop en het vervoer van 
dieren voor rituele slachtingen zonder 
bedwelming;

Or. es

Amendement 232
Sofia Ribeiro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de lidstaten nieuwe 
structuren te creëren en hun havens en 
schepen aan te passen, teneinde de 
omstandigheden van het dierenwelzijn in 
het zeevervoer te verbeteren, ook tijdens 
het transport;

Or. en

Amendement 233
Jørn Dohrmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw) (Na kopje "Reistijden")

Ontwerpresolutie Amendement
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13 bis. verzoekt de lidstaten een op risico 
gebaseerde strategie te ontwikkelen en toe 
te passen om hun inspectieactiviteiten met 
betrekking tot risicovolle transporten aan 
te scherpen om de efficiëntie van de 
beperkte inspectiemiddelen te 
maximaliseren;

Or. en

Amendement 234
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat de bevoegde autoriteiten 
onaangekondigde inspecties uitvoeren bij 
de planning en uitvoering van het vervoer 
van dieren;

Or. de

Amendement 235
Thomas Waitz
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
om mogelijke overtredingen van de 
wetgeving tijdens het vervoer van dieren 
over zee te beoordelen;

Or. en

Amendement 236
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Jan Huitema, Fredrick Federley, Hilde Vautmans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. merkt op dat het vereiste van 
diergezondheidscertificaten voor vervoer 
tussen de lidstaten een negatieve prikkel 
geeft om binnenlandse bestemmingen te 
verkiezen boven de dichtstbijzijnde 
bestemming; roept de Commissie op 
gebruik te maken van haar bevoegdheden 
als vermeld in artikel 144, lid 1, van 
Verordening 2016/429 om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot afwijkingen voor verplaatsingen die 
een laag risico voor de verspreiding van 
ziekten inhouden;

Or. en

Amendement 237
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. wijst met name ten aanzien van 
schepen op de vaak hoge leeftijd, de 
gebrekkige technische reparaties en het 
gebrekkige onderhoud en het feit dat deze 
schepen normaal gesproken niet zijn 
gebouwd en ontworpen voor het vervoer 
van dieren en niet op passende wijze zijn 
omgebouwd;

Or. de

Amendement 238
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Jørn Dohrmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw) (Na kopje "Reistijden")

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. roept de Commissie op om de 
lidstaten richtsnoeren te verstrekken over 
de wijze waarop het Traces-systeem kan 
worden gebruikt ter ondersteuning van de 
voorbereiding van risicoanalyses voor 
inspecties van het vervoer van levende 
dieren, zoals aanbevolen door de 
Rekenkamer in zijn speciaal verslag van 
2018;

Or. en

Amendement 239
Jørn Dohrmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 quater (nieuw) (Na kopje "Reistijden")

Ontwerpresolutie Amendement

13 quater merkt op dat handhaving in 
het bijzonder moeilijk is wanneer het 
reistraject door verschillende lidstaten 
loopt en wanneer meerdere lidstaten i) het 
journaal hebben goedgekeurd, ii) de 
vervoerder een vergunning, iii) het 
certificaat van goedkeuring van het 
vervoermiddel en iv) de bestuurder een 
beroepscertificaat hebben verleend; 
verzoekt de lidstaten die inbreuken 
vaststellen alle andere betrokken lidstaten 
daarvan op de hoogte te stellen, zoals 
bepaald in artikel 26 van 
Verordening (EG) nr. 1/2005, zodat zij 
herhaling van de inbreuken kunnen 
voorkomen;

Or. en
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Amendement 240
Jørn Dohrmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 quinquies (nieuw) (Na kopje "Reistijden")

Ontwerpresolutie Amendement

13 quinquies. is het met de Commissie 
eens dat het een goede praktijk is dat de 
bevoegde autoriteiten alle transporten 
naar niet-EU-landen bij het laden 
inspecteren; is van mening dat een deel 
van de intracommunautaire transporten 
ook moet worden geïnspecteerd bij het 
laden; merkt op dat de bevoegde 
autoriteiten bij het laden kunnen 
controleren dat de bepalingen van de 
verordening betreffende vloeroppervlakte 
en vrije ruimte boven de dieren worden 
nageleefd, dat de ventilatiesystemen en 
watervoorzieningen goed werken, dat de 
drinkautomaten goed werken en geschikt 
zijn voor de vervoerde diersoort, dat er 
geen ongeschikte dieren worden geladen 
en dat er voldoende voeder en strooisel 
worden meegenomen;

Or. en

Amendment 241
Anja Hazekamp

Motion for a resolution
Subheading 4 a (new)

Motion for a resolution Amendment

pleit voor het instellen van een 
kilometerheffing op diertransporten om 
het aantal vervoersbewegingen per dier te 
verminderen;

Or. nl
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Amendment 242
Anja Hazekamp

Motion for a resolution
Subheading 4 b (new)

Motion for a resolution Amendment

roept op veewagens te voorzien van een 
GPS-volgsysteem, ongeacht de lengte van 
het transport;

Or. nl

Amendment 243
Anja Hazekamp

Motion for a resolution
Subheading 4 c (new)

Motion for a resolution Amendment

verzoekt de Commissie en de lidstaten om 
landbouwers te verplichten hun eigen 
dieren te fokken, zelf af te mesten en in 
het dichtsbij gelegen slachthuis te laten 
slachten, en het aantal transporten te 
beperken tot maximaal twee per 
dierenleven, teneinde langdurig en 
veelvuldig vervoer van levende dieren te 
vermijden;

Or. nl

Amendement 244
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat de reistijd voor alle 
vervoerde dieren zo kort mogelijk moet 
zijn, overeenkomstig overweging 5 van 
Verordening (EG) nr. 1/2005, waarin is 

14. benadrukt dat de reistijd voor alle 
vervoerde dieren zo kort mogelijk moet 
zijn, overeenkomstig overweging 5 van 
Verordening (EG) nr. 1/2005, waarin is 
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gesteld dat "[m]et het oog op het 
dierenwelzijn [...] het langdurig vervoeren 
van dieren [...] zoveel mogelijk beperkt 
[moet] worden";

gesteld dat "[m]et het oog op het 
dierenwelzijn [...] het langdurig vervoeren 
van dieren [...] beperkt [moet] worden"; 
wijst op de noodzaak om op grond van het 
te vervoeren dier en de leeftijd en 
gezondheidstoestand ervan de maximale 
reistijden en afgelegde afstand te 
definiëren en gepaste mechanismen in te 
stellen om de naleving ervan te 
controleren;

Or. es

Amendement 245
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat de reistijd voor alle 
vervoerde dieren zo kort mogelijk moet 
zijn, overeenkomstig overweging 5 van 
Verordening (EG) nr. 1/2005, waarin is 
gesteld dat "[m]et het oog op het 
dierenwelzijn [...] het langdurig vervoeren 
van dieren [...] zoveel mogelijk beperkt 
[moet] worden";

14. benadrukt dat de reistijd voor alle 
vervoerde dieren zo kort mogelijk moet 
zijn, overeenkomstig overweging 5 van 
Verordening (EG) nr. 1/2005, waarin is 
gesteld dat "[m]et het oog op het 
dierenwelzijn [...] het langdurig vervoeren 
van dieren [...] zoveel mogelijk beperkt 
[moet] worden"; preciseert dat deze 
bepaling des te strikter moet worden 
toegepast wanneer het vervoer gebeurt 
vanuit, naar of door een warm land;

Or. fr

Amendment 246
Anja Hazekamp

Motion for a resolution
Paragraph 14

Motion for a resolution Amendment

14. benadrukt dat de reistijd voor alle 
vervoerde dieren zo kort mogelijk moet 

14. benadrukt dat de reistijd voor alle 
vervoerde dieren zo kort mogelijk moet 
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zijn, overeenkomstig overweging 5 van 
Verordening (EG) nr. 1/2005, waarin is 
gesteld dat "[m]et het oog op het 
dierenwelzijn [...] het langdurig vervoeren 
van dieren [...] zoveel mogelijk beperkt 
[moet] worden";

zijn, overeenkomstig overweging 5 van 
Verordening (EG) nr. 1/2005, waarin is 
gesteld dat "[m]et het oog op het 
dierenwelzijn [...] het langdurig vervoeren 
van dieren [...] zoveel mogelijk beperkt 
[moet] worden" en roept de Commissie 
daarom op Verordening (EG) nr. 1/2005 
zodanig aan te passen dat de maximale 
transporttijd wordt verkort;

Or. nl

Amendement 247
Stefan Eck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat de reistijd voor alle 
vervoerde dieren zo kort mogelijk moet 
zijn, overeenkomstig overweging 5 van 
Verordening (EG) nr. 1/2005, waarin is 
gesteld dat "[m]et het oog op het 
dierenwelzijn [...] het langdurig vervoeren 
van dieren [...] zoveel mogelijk beperkt 
[moet] worden";

14. benadrukt dat de reistijd voor alle 
vervoerde dieren zo kort mogelijk moet 
zijn, overeenkomstig overweging 5 van 
Verordening (EG) nr. 1/2005, waarin is 
gesteld dat "[m]et het oog op het 
dierenwelzijn [...] het langdurig vervoeren 
van dieren [...] zoveel mogelijk beperkt 
[moet] worden" en overweging 18, waarin 
staat: "langdurige transporten zijn 
waarschijnlijk schadelijker voor het 
welzijn van de dieren dan korte 
transporten";

Or. en

Amendement 248
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat de reistijd voor alle
vervoerde dieren zo kort mogelijk moet 

14. benadrukt dat de reistijd voor alle 
vervoerde dieren zo kort mogelijk moet 
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zijn, overeenkomstig overweging 5 van 
Verordening (EG) nr. 1/2005, waarin is 
gesteld dat "[m]et het oog op het 
dierenwelzijn [...] het langdurig vervoeren 
van dieren [...] zoveel mogelijk beperkt 
[moet] worden";

zijn, overeenkomstig overweging 5 van 
Verordening (EG) nr. 1/2005, waarin is 
gesteld dat "[m]et het oog op het 
dierenwelzijn [...] het langdurig vervoeren 
van dieren [...] zoveel mogelijk beperkt 
[moet] worden", wat moet betekenen dat 
levende dieren in het algemeen maximaal 
acht uur en voor slachtdoeleinden 
maximaal vier uur mogen worden 
vervoerd;

Or. de

Amendement 249
Paul Brannen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat de reistijd voor alle 
vervoerde dieren zo kort mogelijk moet 
zijn, overeenkomstig overweging 5 van 
Verordening (EG) nr. 1/2005, waarin is 
gesteld dat "[m]et het oog op het 
dierenwelzijn [...] het langdurig vervoeren 
van dieren [...] zoveel mogelijk beperkt 
[moet] worden";

14. benadrukt dat de reistijd voor alle 
vervoerde dieren zo kort mogelijk moet 
zijn, overeenkomstig overweging 5 van 
Verordening (EG) nr. 1/2005, waarin is 
gesteld dat "[m]et het oog op het 
dierenwelzijn [...] het langdurig vervoeren 
van dieren [...] zoveel mogelijk beperkt 
[moet] worden"; en overweging 18, waarin 
staat: "langdurige transporten zijn 
waarschijnlijk schadelijker voor het 
welzijn van de dieren dan korte 
transporten";

Or. en

Amendement 250
Elsi Katainen, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Hilde Vautmans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement
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14. benadrukt dat de reistijd voor alle 
vervoerde dieren zo kort mogelijk moet 
zijn, overeenkomstig overweging 5 van 
Verordening (EG) nr. 1/2005, waarin is 
gesteld dat "[m]et het oog op het 
dierenwelzijn [...] het langdurig vervoeren 
van dieren [...] zoveel mogelijk beperkt 
[moet] worden";

14. benadrukt dat de reistijd voor alle 
vervoerde dieren, rekening houdend met 
de geografische verschillen op het niveau 
van de lidstaten, zo kort mogelijk moet 
zijn, overeenkomstig overweging 5 van 
Verordening (EG) nr. 1/2005, waarin is 
gesteld dat "[m]et het oog op het 
dierenwelzijn [...] het langdurig vervoeren 
van dieren [...] zoveel mogelijk beperkt 
[moet] worden";

Or. en

Amendement 251
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Eleonora Evi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat de reistijd voor alle 
vervoerde dieren zo kort mogelijk moet 
zijn, overeenkomstig overweging 5 van 
Verordening (EG) nr. 1/2005, waarin is 
gesteld dat "[m]et het oog op het 
dierenwelzijn [...] het langdurig vervoeren 
van dieren [...] zoveel mogelijk beperkt 
[moet] worden"; 

14. benadrukt dat de reistijd voor alle 
vervoerde dieren zo kort mogelijk moet 
zijn, en in ieder geval niet langer dan 8 
uur, overeenkomstig overweging 5 van 
Verordening (EG) nr. 1/2005, waarin is 
gesteld dat "[m]et het oog op het 
dierenwelzijn [...] het langdurig vervoeren 
van dieren [...] zoveel mogelijk beperkt 
[moet] worden"; 

Or. it

Amendement 252
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat de reistijd voor alle 
vervoerde dieren zo kort mogelijk moet 
zijn, overeenkomstig overweging 5 van 
Verordening (EG) nr. 1/2005, waarin is 

14. benadrukt dat de reistijd voor alle 
vervoerde dieren alleen zo lang als nodig
moet zijn, overeenkomstig overweging 5 
van Verordening (EG) nr. 1/2005, waarin 
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gesteld dat "[m]et het oog op het 
dierenwelzijn [...] het langdurig vervoeren 
van dieren [...] zoveel mogelijk beperkt 
[moet] worden";

is gesteld dat "[m]et het oog op het 
dierenwelzijn [...] het langdurig vervoeren 
van dieren [...] zoveel mogelijk beperkt 
[moet] worden";

Or. en

Amendment 253
Annie Schreijer-Pierik

Motion for a resolution
Paragraph 14

Motion for a resolution Amendment

14. benadrukt dat de reistijd voor alle
vervoerde dieren zo kort mogelijk moet 
zijn, overeenkomstig overweging 5 van 
Verordening (EG) nr. 1/2005, waarin is 
gesteld dat "[m]et het oog op het 
dierenwelzijn [...] het langdurig vervoeren 
van dieren [...] zoveel mogelijk beperkt 
[moet] worden";

14. benadrukt dat de reistijd voor 
vervoerde dieren niet onnodig lang moet 
zijn, overeenkomstig overweging 5 van 
Verordening (EG) nr. 1/2005, waarin is 
gesteld dat "[m]et het oog op het 
dierenwelzijn [...] het langdurig vervoeren 
van dieren [...] zoveel mogelijk beperkt 
[moet] worden";

Or. nl

Amendment 254
Anja Hazekamp

Motion for a resolution
Paragraph 14 a (new)

Motion for a resolution Amendment

14 bis. roept op tot beperking van de 
transporttijd van voor de slacht en 
fok bestemde dieren tot twee uur, met 
inachtneming van de 
vervoersomstandigheden en de laad- en 
lostijd, ongeacht of dit op het land of op 
zee plaatsvindt;

Or. nl
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Amendement 255
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. wijst erop dat in de documenten 
voor de vervoersplanning vaak alleen 
plaatsnamen en geen precieze adressen 
van de inspectie-, verzorgings- en 
verzamelcentra zijn vermeld, wat een 
inspectie duidelijk bemoeilijkt;

Or. de

Amendement 256
Julie Girling, Anthea McIntyre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. benadrukt dat de transporttijd van 
dieren, inclusief laad- en lostijden, 
rekening houdt met het soortspecifieke 
veterinaire advies, ongeacht of het 
transport plaatsvindt over land, over zee 
of via de lucht;

Or. en

Amendement 257
Thomas Waitz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. dringt aan op een verbod op alle 
reizen van meer dan vier uur, ongeacht de 
vervoerswijze, en dringt in voorkomende 
gevallen aan op de vaststelling van lagere, 
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soortspecifieke maximale reistijden en 
afstanden;

Or. en

Amendement 258
Michela Giuffrida

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. verzoekt de Commissie, gezien de 
onmogelijkheid om het welzijn van niet-
gespeende dieren tijdens het vervoer te 
waarborgen, het vervoer van niet-
gespeende dieren op transporten van meer 
dan 4 uur te verbieden;

Or. en

Amendement 259
Maria Gabriela Zoană

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op om soorten steun te identificeren voor 
het luchttransport van levende dieren;

Or. ro

Amendement 260
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)



AM\1171898NL.docx 31/111 PE632.018v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op om soorten steun te identificeren voor 
het luchttransport van levende dieren;

Or. ro

Amendement 261
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. wijst er in dit verband bovendien 
op dat slechts een lijst van stallen op 
routes in derde landen uit 2009 
beschikbaar is, vaak zonder precies adres, 
wat een noodzakelijke inspectie conform 
het EU-recht duidelijk bemoeilijkt;

Or. de

Amendement 262
Thomas Waitz, Pascal Durand, Tilly Metz, Florent Marcellesi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. verzoekt om een 
transportbeperking voor niet-gespeende 
dieren voor een maximale afstand van 
50 km en een maximale duur van 1,5 uur, 
gezien de moeilijkheid om hun welzijn 
tijdens het vervoer te waarborgen;

Or. en
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Amendement 263
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quater. verzoekt de lidstaten ervoor 
te zorgen dat niet-gespeende dieren ten 
minste gedurende een uur worden gelost 
om deze te verzorgen met elektrolyt of een 
substituut voor melk en dat deze dieren in 
totaal niet langer dan acht uur worden 
vervoerd;

Or. de

Amendment 264
Annie Schreijer-Pierik

Motion for a resolution
Paragraph 15

Motion for a resolution Amendment

15. roept op tot het verkorten van de
reistijden voor dieren, met name wat 
betreft lange en zeer lange reistijden, door 
middel van alternatieve strategieën, zoals 
rendabele lokale slachterijen, vervanging 
van het vervoer van fokdieren door 
gebruik te maken van zaad of embryo's, 
het vervoer van karkassen en 
vleesproducten en wetgevingsinitiatieven 
in de lidstaten om de slacht op 
landbouwbedrijven te bevorderen;

15. roept op tot het voorkomen van 
onnodig lange reistijden voor dieren door 
middel van doelgerichte strategieën;

Or. nl

Amendement 265
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15



AM\1171898NL.docx 33/111 PE632.018v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept op tot het verkorten van de 
reistijden voor dieren, met name wat 
betreft lange en zeer lange reistijden, door 
middel van alternatieve strategieën, zoals 
rendabele lokale slachterijen, vervanging 
van het vervoer van fokdieren door gebruik 
te maken van zaad of embryo's, het vervoer 
van karkassen en vleesproducten en 
wetgevingsinitiatieven in de lidstaten om 
de slacht op landbouwbedrijven te 
bevorderen;

15. roept op tot het verkorten van de 
reistijden voor dieren, met name wat 
betreft lange en zeer lange reistijden, door 
middel van alternatieve strategieën, zoals 
verlaging van de productie van vlees op 
basis van industrieel mestvoer, lokale 
slachterijen in de buurt, bevordering van 
korte afzetkanalen en rechtstreekse 
verkoop, vervanging van het vervoer van 
fokdieren door gebruik te maken van zaad 
of embryo's, het vervoer van karkassen en 
vleesproducten en wetgevingsinitiatieven 
in de lidstaten om de slacht op 
landbouwbedrijven te bevorderen;

Or. es

Amendement 266
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept op tot het verkorten van de 
reistijden voor dieren, met name wat 
betreft lange en zeer lange reistijden, door 
middel van alternatieve strategieën, zoals 
rendabele lokale slachterijen, vervanging 
van het vervoer van fokdieren door gebruik 
te maken van zaad of embryo's, het vervoer 
van karkassen en vleesproducten en 
wetgevingsinitiatieven in de lidstaten om 
de slacht op landbouwbedrijven te 
bevorderen;

15. roept op tot het verkorten van de 
reistijden voor dieren, met name wat 
betreft lange en zeer lange reistijden, door 
middel van alternatieve strategieën, zoals 
rendabele lokale slachterijen, vervanging 
van het vervoer van fokdieren door gebruik 
te maken van zaad of embryo's, het vervoer 
van karkassen en vleesproducten en
wetgevingsinitiatieven in de lidstaten om 
de slacht op landbouwbedrijven te 
bevorderen; roept de doorvoerlanden op 
om hun doorvoerprocedures voor levende 
dieren te vereenvoudigen en te 
bespoedigen;

Or. ro
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Amendement 267
Michel Dantin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept op tot het verkorten van de 
reistijden voor dieren, met name wat 
betreft lange en zeer lange reistijden, door 
middel van alternatieve strategieën, zoals 
rendabele lokale slachterijen, vervanging 
van het vervoer van fokdieren door gebruik 
te maken van zaad of embryo's, het vervoer 
van karkassen en vleesproducten en 
wetgevingsinitiatieven in de lidstaten om 
de slacht op landbouwbedrijven te 
bevorderen;

15. roept op te streven naar de 
eventuele beperking van de reistijden voor 
dieren, met name wat betreft lange en zeer 
lange reistijden, met name door middel van 
alternatieve strategieën, zoals rendabele 
lokale slachterijen, vervanging van het 
vervoer van fokdieren door gebruik te 
maken van zaad of embryo's, het vervoer 
van karkassen en vleesproducten en zowel 
reglementaire als niet-reglementaire 
private of overheidsinitiatieven in de 
lidstaten om de slacht op 
landbouwbedrijven te bevorderen;

Or. fr

Amendement 268
Thomas Waitz, Tilly Metz
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept op tot het verkorten van de 
reistijden voor dieren, met name wat 
betreft lange en zeer lange reistijden, door 
middel van alternatieve strategieën, zoals 
rendabele lokale slachterijen, vervanging 
van het vervoer van fokdieren door gebruik 
te maken van zaad of embryo's, het vervoer 
van karkassen en vleesproducten en 
wetgevingsinitiatieven in de lidstaten om 
de slacht op landbouwbedrijven te 
bevorderen;

15. roept op tot het verkorten van de 
reistijden voor dieren, met name wat 
betreft lange en zeer lange reistijden, door 
middel van alternatieve strategieën, zoals 
rendabele lokale slachterijen, vervanging 
van het vervoer van fokdieren door gebruik 
te maken van zaad of embryo's, het vervoer 
van karkassen en vleesproducten en 
wetgevingsinitiatieven in de lidstaten om 
de slacht op landbouwbedrijven te 
bevorderen, waarbij de hoogst mogelijke 
dierenwelzijnsnormen worden 
gewaarborgd;
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Or. en

Amendement 269
Sofia Ribeiro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept op tot het verkorten van de 
reistijden voor dieren, met name wat 
betreft lange en zeer lange reistijden, door 
middel van alternatieve strategieën, zoals 
rendabele lokale slachterijen, vervanging 
van het vervoer van fokdieren door gebruik 
te maken van zaad of embryo's, het vervoer 
van karkassen en vleesproducten en 
wetgevingsinitiatieven in de lidstaten om 
de slacht op landbouwbedrijven te 
bevorderen;

15. roept op tot het zoveel mogelijk
verkorten van de reistijden voor dieren, 
speciaal buiten de EU-grenzen, met name 
wat betreft lange en zeer lange reistijden, 
door middel van alternatieve strategieën, 
zoals rendabele lokale slachterijen, 
vervanging van het vervoer van fokdieren 
door gebruik te maken van zaad of 
embryo's, het vervoer van karkassen en 
vleesproducten en wetgevingsinitiatieven 
in de lidstaten om de slacht op 
landbouwbedrijven te bevorderen;

Or. en

Amendement 270
Momchil Nekov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept op tot het verkorten van de 
reistijden voor dieren, met name wat 
betreft lange en zeer lange reistijden, door 
middel van alternatieve strategieën, zoals 
rendabele lokale slachterijen, vervanging 
van het vervoer van fokdieren door gebruik 
te maken van zaad of embryo's, het vervoer 
van karkassen en vleesproducten en 
wetgevingsinitiatieven in de lidstaten om 
de slacht op landbouwbedrijven te 
bevorderen;

15. roept op tot het verkorten van de 
reistijden voor dieren, met name wat 
betreft lange en zeer lange reistijden, door 
middel van alternatieve strategieën, zoals 
rendabele en eerlijk verspreide lokale 
slachterijen, vervanging van het vervoer 
van fokdieren door gebruik te maken van 
zaad of embryo's, het vervoer van 
karkassen en vleesproducten en 
wetgevingsinitiatieven in de lidstaten om 
de slacht op landbouwbedrijven te 
bevorderen;
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Or. bg

Amendement 271
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept op tot het verkorten van de
reistijden voor dieren, met name wat 
betreft lange en zeer lange reistijden, door 
middel van alternatieve strategieën, zoals 
rendabele lokale slachterijen, vervanging 
van het vervoer van fokdieren door 
gebruik te maken van zaad of embryo's,
het vervoer van karkassen en 
vleesproducten en wetgevingsinitiatieven 
in de lidstaten om de slacht op 
landbouwbedrijven te bevorderen;

15. roept op, met betrekking tot dieren 
voor de slacht, tot het verkorten van 
reistijden, met name wat betreft lange en 
zeer lange reistijden, door middel van
alternatieve strategieën, zoals rendabele 
lokale slachterijen, het vervoer van 
karkassen en vleesproducten en 
wetgevingsinitiatieven in de lidstaten om 
de slacht op landbouwbedrijven te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 272
Clara Eugenia Aguilera García

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept op tot het verkorten van de 
reistijden voor dieren, met name wat 
betreft lange en zeer lange reistijden, door 
middel van alternatieve strategieën, zoals 
rendabele lokale slachterijen, vervanging 
van het vervoer van fokdieren door gebruik 
te maken van zaad of embryo's, het vervoer 
van karkassen en vleesproducten en 
wetgevingsinitiatieven in de lidstaten om 
de slacht op landbouwbedrijven te 
bevorderen;

15. roept op tot het aanpassen van de 
vervoermiddelen voor dieren aan de 
laatste technologische ontwikkelingen op 
dit gebied, met name wat betreft lange en 
zeer lange reistijden; roept daarnaast op 
tot alternatieve strategieën, zoals rendabele 
lokale slachterijen, vervanging van het 
vervoer van fokdieren door gebruik te 
maken van zaad of embryo's, het vervoer 
van karkassen en vleesproducten, waar dit 
op grond van de betrokken diersoort 
mogelijk is;
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Or. es

Amendement 273
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept op tot het verkorten van de 
reistijden voor dieren, met name wat 
betreft lange en zeer lange reistijden, door 
middel van alternatieve strategieën, zoals 
rendabele lokale slachterijen, vervanging 
van het vervoer van fokdieren door gebruik 
te maken van zaad of embryo's, het vervoer 
van karkassen en vleesproducten en 
wetgevingsinitiatieven in de lidstaten om 
de slacht op landbouwbedrijven te 
bevorderen;

15. roept op tot het verkorten van de 
reistijden voor dieren, met name wat 
betreft lange en zeer lange reistijden, door 
middel van alternatieve strategieën, zoals 
rendabele lokale of mobiele slachterijen, 
vervanging van het vervoer van fokdieren 
door gebruik te maken van zaad of
embryo's, het vervoer van karkassen en 
vleesproducten en wetgevingsinitiatieven 
in de lidstaten om de slacht op 
landbouwbedrijven te bevorderen;

Or. fr

Amendement 274
Norbert Erdős

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept op tot het verkorten van de 
reistijden voor dieren, met name wat 
betreft lange en zeer lange reistijden, door 
middel van alternatieve strategieën, zoals 
rendabele lokale slachterijen, vervanging 
van het vervoer van fokdieren door gebruik 
te maken van zaad of embryo's, het vervoer 
van karkassen en vleesproducten en 
wetgevingsinitiatieven in de lidstaten om 
de slacht op landbouwbedrijven te 
bevorderen;

15. roept op tot, voor zover mogelijk,
het verkorten van de reistijden voor dieren, 
met name wat betreft lange en zeer lange 
reistijden, door middel van alternatieve 
strategieën, zoals rendabele lokale
slachterijen, vervanging van het vervoer 
van fokdieren door gebruik te maken van 
zaad of embryo's, het vervoer van 
karkassen en vleesproducten en 
wetgevingsinitiatieven in de lidstaten om 
de slacht op landbouwbedrijven te 
bevorderen;
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Or. hu

Amendment 275
Annie Schreijer-Pierik

Motion for a resolution
Paragraph 15 a (new)

Motion for a resolution Amendment

15 bis. verzoekt om een volledig 
onderzoek naar alle sociaaleconomische 
gevolgen, rekening houdend met de 
specifieke regionale omstandigheden, van 
het eerder door dit Parlement gedaan 
verzoek tot beperking van de reistijd van 
voor de slacht bestemde dieren;

Or. nl

Amendment 276
Annie Schreijer-Pierik

Motion for a resolution
Paragraph 16

Motion for a resolution Amendment

16. dringt er bij de Commissie op aan 
om waar nodig de bouw van levensvatbare 
slachterijen in de lidstaten te 
ondersteunen zodat de dieren zo dicht 
mogelijk bij de plaats waar zij zijn gefokt 
worden geslacht;

Schrappen

Or. nl

Amendement 277
Fredrick Federley, Jan Huitema, Frédérique Ries, Ulrike Müller, Hilde Vautmans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16
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Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt er bij de Commissie op aan 
om waar nodig de bouw van levensvatbare 
slachterijen in de lidstaten te ondersteunen 
zodat de dieren zo dicht mogelijk bij de 
plaats waar zij zijn gefokt worden geslacht;

16. merkt op dat strenge hygiënische 
en andere eisen ervoor hebben gezorgd 
dat kleine slachthuizen economisch niet 
levensvatbaar zijn, waardoor hun aantal 
volledig is afgenomen; dringt er bij de 
Commissie op aan om waar nodig de bouw 
van levensvatbare slachterijen in de 
lidstaten te ondersteunen zodat de dieren 
zo dicht mogelijk bij de plaats waar zij zijn 
gefokt worden geslacht; is van mening dat 
in alle lidstaten mobiele slachthuizen 
beschikbaar moeten zijn;

Or. en

Amendment 278
Anja Hazekamp

Motion for a resolution
Paragraph 16

Motion for a resolution Amendment

16. dringt er bij de Commissie op aan 
om waar nodig de bouw van levensvatbare 
slachterijen in de lidstaten te 
ondersteunen zodat de dieren zo dicht 
mogelijk bij de plaats waar zij zijn gefokt 
worden geslacht;

16. dringt er bij de Commissie op aan 
strenge en intensieve controles uit te 
oefenen in slachthuizen en bij overtreding 
van Verordening (EG) nr. 1099/2009, in 
het bijzonder bij overtreding van het 
verdoven van dieren voorafgaand aan de 
slacht, strenge sancties toe te passen, om 
dieren onnodig pijn, stress en angst 
voorafgaand aan de slacht te besparen 
wanneer zij zo dicht mogelijk bij de plaats 
waar zij zijn gefokt worden geslacht;

Or. nl

Amendement 279
Momchil Nekov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16
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Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt er bij de Commissie op aan 
om waar nodig de bouw van levensvatbare 
slachterijen in de lidstaten te ondersteunen 
zodat de dieren zo dicht mogelijk bij de 
plaats waar zij zijn gefokt worden geslacht;

16. dringt er bij de Commissie en bij de 
lokale autoriteiten in de lidstaten op aan 
om, zowel financieel als administratief,
waar nodig de bouw van levensvatbare en 
gelijkmatig verspreide slachterijen in de 
lidstaten te ondersteunen zodat de dieren 
zo dicht mogelijk bij de plaats waar zij zijn 
gefokt worden geslacht; 

Or. bg

Amendement 280
Ulrike Müller

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt er bij de Commissie op aan 
om waar nodig de bouw van levensvatbare 
slachterijen in de lidstaten te ondersteunen 
zodat de dieren zo dicht mogelijk bij de 
plaats waar zij zijn gefokt worden geslacht;

16. dringt er bij de Commissie op aan 
om waar nodig de bouw van levensvatbare 
slachterijen in de lidstaten te ondersteunen 
zodat de dieren zo dicht mogelijk bij de 
plaats waar zij zijn gefokt worden geslacht; 
roept de Commissie in dit verband op om 
Verordening (EG) nr. 853/2004 te herzien 
en indien nodig aan te passen;

Or. en

Amendement 281
Karine Gloanec Maurin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt er bij de Commissie op aan 
om waar nodig de bouw van levensvatbare
slachterijen in de lidstaten te ondersteunen 
zodat de dieren zo dicht mogelijk bij de 
plaats waar zij zijn gefokt worden geslacht;

16. dringt er bij de Commissie op aan 
om waar nodig de bouw of het behoud van 
lokale of mobiele slachterijen in de 
lidstaten te ondersteunen zodat de dieren 
zo dicht mogelijk bij de plaats waar zij zijn 
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gefokt worden geslacht en de 
werkgelegenheid in plattelandsgebieden te 
behouden;

Or. fr

Amendement 282
Clara Eugenia Aguilera García

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt er bij de Commissie op aan 
om waar nodig de bouw van levensvatbare
slachterijen in de lidstaten te ondersteunen
zodat de dieren zo dicht mogelijk bij de 
plaats waar zij zijn gefokt worden geslacht;

16. dringt er bij de Commissie op aan 
om de aanzet te geven tot het uitvoeren 
van een onderzoek naar de economische 
en ecologische levensvatbaarheid van de 
bouw van nieuwe slachterijen in de 
lidstaten zodat de dieren zo dicht mogelijk 
bij de plaats waar zij zijn gefokt worden 
geslacht;

Or. es

Amendement 283
Michel Dantin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt er bij de Commissie op aan 
om waar nodig de bouw van levensvatbare 
slachterijen in de lidstaten te ondersteunen 
zodat de dieren zo dicht mogelijk bij de 
plaats waar zij zijn gefokt worden 
geslacht;

16. dringt er bij de Commissie op aan 
om waar nodig de bouw van levensvatbare 
slachterijen in de lidstaten te ondersteunen 
zodat de landbouwers de mogelijkheid 
hebben hun dieren zo dicht mogelijk bij de 
plaats waar zij zijn gefokt te slachten;

Or. fr

Amendement 284
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Georgios Epitideios

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt er bij de Commissie op aan 
om waar nodig de bouw van levensvatbare 
slachterijen in de lidstaten te ondersteunen 
zodat de dieren zo dicht mogelijk bij de 
plaats waar zij zijn gefokt worden geslacht;

16. dringt er bij de Commissie op aan 
om waar nodig de bouw van levensvatbare, 
met de veiligheidsvoorschriften 
overeenkomende slachterijen in de 
lidstaten te ondersteunen zodat de dieren 
zo dicht mogelijk bij de plaats waar zij zijn 
gefokt worden geslacht;

Or. el

Amendement 285
Thomas Waitz
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt er bij de Commissie op aan 
om waar nodig de bouw van levensvatbare 
slachterijen in de lidstaten te ondersteunen 
zodat de dieren zo dicht mogelijk bij de 
plaats waar zij zijn gefokt worden geslacht;

16. dringt er bij de Commissie op aan 
om waar nodig de bouw van levensvatbare
regionale of mobiele slachterijen en 
vleesverwerking te ondersteunen, zodat de 
dieren zo dicht mogelijk bij de plaats waar 
zij zijn gefokt worden geslacht;

Or. en

Amendement 286
Sofia Ribeiro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt er bij de Commissie op aan 
om waar nodig de bouw van levensvatbare 
slachterijen in de lidstaten te 

16. verzoekt de lidstaten 
omstandigheden te creëren, indien 
mogelijk en waar nodig, om ervoor te 
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ondersteunen zodat de dieren zo dicht 
mogelijk bij de plaats waar zij zijn gefokt 
worden geslacht;

zorgen dat dieren zo dicht mogelijk bij de 
plaats waar zij zijn gefokt worden geslacht;

Or. en

Amendement 287
Nicola Caputo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. roept de Raad en de Commissie op 
een strategie te ontwikkelen om over te 
schakelen op een regionaler model van 
veeteelt waarin, wanneer dit praktisch 
haalbaar is, dieren geboren, vetgemest en 
geslacht worden in dezelfde regio in 
plaats van ze over erg lange afstanden te 
vervoeren; is van mening dat het zinvol is 
om stimulansen te creëren voor het 
regionaal fokken, op de markt brengen en 
het slachten van dieren om onnodig lange 
transporttijden voor dieren te 
verminderen;

Or. en

Amendement 288
James Nicholson, Anthea McIntyre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is van mening dat in bepaalde 
gevallen elke beperking van de toegestane 
reistijden van transporten, zoals
momenteel uiteengezet in bijlage 1, 
hoofdstuk V van Verordening (EG) nr. 
1/2005, niet haalbaar is en daarom dit 
moet worden overwogen in gevallen 
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waarin geografische omstandigheden en 
landelijke isolatie het vervoer van levende 
dieren over land en/of zee vereisen voor 
verdere productie of slachting;

Or. en

Amendement 289
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. vestigt de aandacht van de 
Commissie op het bestaan van mobiele 
slachterijen in Zweden, en de 
toestemming voor experimenten hiermee 
door Frankrijk in juli 2018, die 
eenvoudige en levensvatbare oplossingen 
vormen voor de vermindering van het 
vervoer, de toename van het dierenwelzijn 
en de bevordering van rechtstreekse 
verkoop op de boerderij;

Or. fr

Amendement 290
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de lidstaten wanneer zij 
vaststellen dat dieren niet geschikt zijn 
voor vervoer zo nodig noodslachtingen 
direct bij de fok- en mestbedrijven 
mogelijk te maken wanneer geen 
eerstehulpmaatregelen meer kunnen 
worden genomen om onnodig dierenleed 
te voorkomen;
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Or. de

Amendement 291
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. merkt op dat de maatschappelijke 
en economische waarde van een dier van 
invloed kan zijn op de normen voor zijn 
transport; benadrukt dat de 
transportnormen voor fokdieren in de 
paardenindustrie van hoge kwaliteit zijn;

Or. en

Amendement 292
Nicola Caputo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. is van mening dat dieren in 
principe dicht mogelijk bij de plaats waar 
ze worden gehouden, moeten worden 
geslacht; roept de Commissie daarom op 
om, waar mogelijk, lokale verwerking te 
bevorderen, met name met het oog op het 
verminderen van het risico op met 
transport verband houdende uitbraken 
van ziekten en het waarborgen van de 
voedselkwaliteit en voedselveiligheid; is 
van mening dat het EU-beleid zich moet 
richten op het helpen creëren van korte en 
transparante toeleveringsketens, waarbij 
het marktaanbod in alle lidstaten moet 
worden gewaarborgd;

Or. en
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Amendement 293
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. herinnert eraan dat regionale 
slachthuizen zorgen voor banen in 
plattelandsgebieden en zodoende een 
bijdrage kunnen leveren aan de 
waardeketen; herinnert bovendien aan de 
mogelijkheid om deze zo nodig in het 
kader van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid na 2020 te bevorderen;

Or. de

Amendement 294
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 quater. verzoekt de Commissie en 
de lidstaten strategieën te ontwikkelen ten 
aanzien van de vraag hoe kan worden 
gezorgd voor minder vervoersfasen in het 
leven van voor landbouwdoeleinden 
gehouden dieren, door te zorgen dat de 
opsplitsing in fok-, mest- en 
slachtbedrijven wordt beperkt, dat 
zogenaamde gesloten houderijsystemen 
worden opgericht en dat de fysieke 
afstand tussen deze bedrijven wordt 
beperkt en wordt gezorgd voor meer 
regionaliteit in de veehouderij;

Or. de
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Amendment 295
Annie Schreijer-Pierik

Motion for a resolution
Paragraph 17

Motion for a resolution Amendment

17. verzoekt de Commissie een 
strategie te ontwikkelen om niet langer 
levende dieren te vervoeren, maar alleen 
vlees en karkassen, gelet op de effecten 
van het vervoer van levende dieren op het 
milieu, het dierenwelzijn en de 
voedselveiligheid;

Schrappen

Or. nl

Amendement 296
Thomas Waitz
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie een 
strategie te ontwikkelen om niet langer 
levende dieren te vervoeren, maar alleen 
vlees en karkassen, gelet op de effecten 
van het vervoer van levende dieren op het 
milieu, het dierenwelzijn en de 
voedselveiligheid;

17. is van mening dat het vervoer van 
karkassen het vervoer van levende dieren 
moet vervangen; verzoekt de Commissie 
een strategie te ontwikkelen om niet langer 
levende dieren te vervoeren, maar alleen 
vlees en karkassen, gelet op de effecten 
van het vervoer van levende dieren op het 
milieu, het dierenwelzijn en de 
voedselveiligheid; verzoekt om als eerste 
stap de reistijd naar de slacht te beperken 
tot een maximale duur van vier uur en 
een maximale afstand van 300 km, 
ongeacht de wijze van transport;

Or. en

Amendement 297
Mairead McGuinness
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie een 
strategie te ontwikkelen om niet langer 
levende dieren te vervoeren, maar alleen 
vlees en karkassen, gelet op de effecten 
van het vervoer van levende dieren op het 
milieu, het dierenwelzijn en de 
voedselveiligheid;

17. verzoekt de Commissie een 
strategie te ontwikkelen om niet langer 
levende dieren te vervoeren, maar alleen 
vlees en karkassen, gelet op de effecten 
van het vervoer van levende dieren op het 
milieu, het dierenwelzijn en de 
voedselveiligheid; is van mening dat elke 
strategie om over te stappen op een handel 
met alleen vlees en karkassen de 
economische factoren moet aanpakken 
die van invloed zijn op de beslissing om 
levende dieren te vervoeren;

Or. en

Amendement 298
Frédérique Ries, Hilde Vautmans, Louis Michel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie een 
strategie te ontwikkelen om niet langer 
levende dieren te vervoeren, maar alleen 
vlees en karkassen, gelet op de effecten 
van het vervoer van levende dieren op het 
milieu, het dierenwelzijn en de 
voedselveiligheid;

17. verzoekt de Commissie ten laatste 
tegen 30 november 2019 een strategie te 
ontwikkelen om niet langer levende dieren 
te vervoeren, maar alleen vlees en 
karkassen, gelet op de effecten van het 
vervoer van levende dieren op het milieu, 
het dierenwelzijn en de voedselveiligheid; 
verzoekt de Commissie uitdrukkelijk het 
vervoer naar derde landen in deze 
strategie op te nemen;

Or. fr

Amendement 299
Fredrick Federley, Jan Huitema, Frédérique Ries, Ulrike Müller, Pavel Telička
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie een 
strategie te ontwikkelen om niet langer 
levende dieren te vervoeren, maar alleen 
vlees en karkassen, gelet op de effecten 
van het vervoer van levende dieren op het 
milieu, het dierenwelzijn en de 
voedselveiligheid;

17. verzoekt de Commissie een 
strategie te ontwikkelen om niet langer 
levende dieren enkel voor de slacht te 
vervoeren, maar alleen vlees en karkassen,
en om het transport van fokdieren te 
vervangen door zaad of embryo's, gelet op 
de effecten van het vervoer van levende 
dieren op het milieu, het dierenwelzijn en 
de voedselveiligheid;

Or. en

Amendment 300
Anja Hazekamp

Motion for a resolution
Paragraph 17

Motion for a resolution Amendment

17. verzoekt de Commissie een 
strategie te ontwikkelen om niet langer 
levende dieren te vervoeren, maar alleen 
vlees en karkassen, gelet op de effecten 
van het vervoer van levende dieren op het 
milieu, het dierenwelzijn en de 
voedselveiligheid;

17. verzoekt de Commissie een 
strategie te ontwikkelen om niet langer 
levende dieren te vervoeren, maar alleen 
vlees en karkassen, en gelijktijdig de 
consumptie van plantaardig voedsel te 
stimuleren, gelet op de effecten van de 
intensieve veehouderij op het milieu, het 
dierenwelzijn en de voedselveiligheid;

Or. nl

Amendement 301
Michel Dantin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie een 
strategie te ontwikkelen om niet langer 

17. verzoekt de Commissie een 
strategie te ontwikkelen om de handel in
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levende dieren te vervoeren, maar alleen
vlees en karkassen, gelet op de effecten 
van het vervoer van levende dieren op het 
milieu, het dierenwelzijn en de 
voedselveiligheid;

vlees en karkassen aan te moedigen, gelet 
op de effecten van het vervoer van levende 
dieren op het milieu en het dierenwelzijn;

Or. fr

Amendement 302
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie een 
strategie te ontwikkelen om niet langer 
levende dieren te vervoeren, maar alleen 
vlees en karkassen, gelet op de effecten 
van het vervoer van levende dieren op het 
milieu, het dierenwelzijn en de 
voedselveiligheid;

17. verzoekt de Commissie een 
strategie te ontwikkelen om niet langer 
levende dieren te vervoeren, maar alleen 
vlees en karkassen in korte afzetkanalen te 
verhandelen, gelet op de effecten van het 
vervoer van levende dieren op het milieu, 
het dierenwelzijn en de voedselveiligheid;

Or. es

Amendement 303
Sofia Ribeiro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie een 
strategie te ontwikkelen om niet langer 
levende dieren te vervoeren, maar alleen
vlees en karkassen, gelet op de effecten 
van het vervoer van levende dieren op het 
milieu, het dierenwelzijn en de 
voedselveiligheid;

17. verzoekt de Commissie een 
strategie te ontwikkelen om niet langer 
levende dieren te vervoeren, maar 
grootschalig vlees en karkassen, gelet op 
de effecten van het vervoer naar landen 
buiten de Unie van levende dieren op het 
milieu, het dierenwelzijn en de 
voedselveiligheid;

Or. en
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Amendment 304
Annie Schreijer-Pierik

Motion for a resolution
Paragraph 17 a (new)

Motion for a resolution Amendment

17 bis. herinnert eraan dat reeds volgens 
de bestaande verordening na de maximale 
transportduur een rustpauze op een 
goedgekeurde controlepost verplicht is bij 
diertransporten van als landbouwhuisdier 
gehouden eenhoevigen, runderen, 
schapen, geiten en varkens die meer dan 
acht uur duren;

Or. nl

Amendement 305
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. roept op tot een verlaging van het 
aantal vervoerde dieren door de productie 
af te stemmen op de consumptie in de 
Unie, de productie lokaal te laten 
plaatsvinden en industrieel mestvoer te 
vervangen door het fokken in agro-
ecologische systemen;

Or. es

Amendement 306
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. herinnert eraan dat door middel 
van het vervoer van fokmateriaal en 
karkassen ook de gevolgen voor het 
milieu ten aanzien van de CO2-uitstoot, 
het benzineverbruik, enzovoort kunnen 
worden beperkt, omdat hiervoor minder 
ruimte nodig is;

Or. de

Amendment 307
Annie Schreijer-Pierik

Motion for a resolution
Paragraph 17 b (new)

Motion for a resolution Amendment

17 ter. benadrukt dat reeds volgens 
Verordening (EG) Nr. 1/2005 de dieren op 
langere diertransporten met passende 
tussenpozen gedrenkt en gevoederd 
moeten worden en de gelegenheid moeten 
krijgen om te rusten, op een wijze die bij 
hun soort en leeftijd past; verzoekt de 
Commissie met klem beter toezicht te 
houden op een volledige en 
geharmoniseerde tenuitvoerlegging van 
deze wettelijke vereisten door alle lidstaten 
van de Unie;

Or. nl

Amendment 308
Annie Schreijer-Pierik

Motion for a resolution
Paragraph 18

Motion for a resolution Amendment

18. spoort ertoe aan bij alle reizen 
plannen voor noodgevallen te gebruiken 

18. spoort ertoe aan bij reizen plannen 
voor noodgevallen te gebruiken zodat de 
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zodat de vervoerder doeltreffend kan 
reageren op noodgevallen en de effecten 
van vertraging of een ongeval op de dieren 
kan verminderen;

vervoerder doeltreffend kan reageren op 
noodgevallen en de effecten van vertraging 
of een ongeval op de dieren kan 
verminderen, zoals reeds vereist voor 
vervoerders voor lange transporten 
krachtens Verordening (EG) nr. 1/20051 a;

_________________

1 a Cf. Art. 11.

Or. nl

Amendement 309
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. spoort ertoe aan bij alle reizen 
plannen voor noodgevallen te gebruiken 
zodat de vervoerder doeltreffend kan 
reageren op noodgevallen en de effecten 
van vertraging of een ongeval op de dieren 
kan verminderen;

18. spoort ertoe aan bij alle reizen 
plannen voor noodgevallen te gebruiken, 
die bijvoorbeeld voorzien in vervangende 
vrachtwagens en stallen voor opvang,
zodat de vervoerder doeltreffend kan 
reageren op noodgevallen en de effecten 
van vertraging of een ongeval op de dieren 
kan verminderen;

Or. de

Amendement 310
Michel Dantin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. spoort ertoe aan bij alle reizen 
plannen voor noodgevallen te gebruiken 
zodat de vervoerder doeltreffend kan 
reageren op noodgevallen en de effecten 
van vertraging of een ongeval op de dieren 
kan verminderen;

18. spoort ertoe aan bij alle reizen 
plannen voor noodgevallen te gebruiken 
zodat de vervoerder doeltreffend kan 
reageren op noodgevallen en de effecten 
van vertraging of een ongeval op de dieren 
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die worden vervoerd voor fokdoeleinden 
of slachten kan verminderen;

Or. fr

Amendement 311
Thomas Waitz, Florent Marcellesi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw) (Na het kopje "Dierenwelzijn")

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. merkt op dat de veehouderijsector, 
met name de intensieve industriële 
veehouderij, verantwoordelijk is voor een 
aanzienlijk percentage van de uitstoot van 
broeikasgassen (BKG) en is van mening 
dat het intensieve productiemodel leidt tot 
aanzienlijke aantasting van het 
dierenwelzijn en negatieve gevolgen voor 
de volksgezondheid, met name door 
ongepast gebruik van antibiotica en de 
bijdrage daarvan aan antimicrobiële 
weerstand;

Or. en

Amendment 312
Anja Hazekamp

Motion for a resolution
Subheading 5 a (new)

Motion for a resolution Amendment

wijst erop dat Verordening (EG) nr. 
1/2005 bepaalt dat de temperatuur in de 
veewagen maximal 30 graden mag zijn, 
maar dat dieren tijdens transport al bij 
een binnentemperatuur van 25 graden 
hittestress oplopen waarbij benauwdheid 
en uitputting optreden;
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Or. nl

Amendement 313
Thomas Waitz
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. merkt op dat de meest 
voorkomende inbreuken op Verordening 
(EG) nr. 1/2005 zich voordoen met 
betrekking tot de volgende bepalingen: 
specificaties van beschikbare ruimte en 
voldoende stahoogte, passende 
tussenschotten, verbod van vervoer bij 
extreme hitte, watervoorzieningen bij 
vervoer over lange afstanden, verbod van 
het vervoer van ongeschikte dieren, 
voldoende strooisel en de vereiste dat de 
dieren na een vastgestelde maximale 
reistijd gedurende 24 uren moeten worden 
uitgeladen om te rusten en te worden 
gevoederd en gedrenkt;

Or. en

Amendment 314
Anja Hazekamp

Motion for a resolution
Subheading 5 b (new)

Motion for a resolution Amendment

verzoekt de lidstaten alle 
langeafstandstransporten van dieren te 
verbieden wanneer sprake is van extreme 
weersomstandigheden, met name wanneer 
de temperatuur bij vertrek of aankomst of 
onderweg naar verwachting tot boven de 
28 graden zal oplopen, maar ook bij 
vrieskou of zeer sterke wind;
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Or. nl

Amendment 315
Anja Hazekamp

Motion for a resolution
Subheading 5 c (new)

Motion for a resolution Amendment

verzoekt de Commissie een einde te 
maken aan het transporten van 
ongespeende dieren, zoals kalfjes van 
slechts 14 dagen oud, omdat het 
onmogelijk is om te voldoen aan de 
welzijnsvereisten en behoeftes van zeer 
jonge dieren tijdens transport, zoals de 
zuigbehoefte van kalfjes om de speen van 
hun moeder te zoeken;

Or. nl

Amendement 316
Norbert Erdős

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. meent dat de 
dierenwelzijnswetgeving gebaseerd moet 
zijn op wetenschap en de nieuwste 
technologie; betreurt het feit dat de 
Commissie ondanks de heldere 
aanbevelingen van de EFSA en het 
verzoek van het Parlement in zijn 
resolutie uit 2012 heeft verzuimd de regels 
inzake dierenvervoer bij te werken op 
basis van de laatste wetenschappelijke 
inzichten; verzoekt de Commissie 
derhalve om de regels bij te werken op 
basis van de laatste wetenschappelijke 
kennis en technologie, met name ten 
aanzien van factoren zoals voldoende 
ventilatie en koeling in alle voertuigen, 

19. meent dat de 
dierenwelzijnswetgeving gebaseerd moet 
zijn op wetenschap en de nieuwste 
technologie; verzoekt de Commissie de 
regels bij te werken op basis van de laatste 
wetenschappelijke kennis en technologie;
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geschikte drinksystemen, met name voor 
niet-gespeende dieren en specifieke 
minimumruimte om de kop op te richten;

Or. hu

Amendement 317
Sofia Ribeiro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. meent dat de 
dierenwelzijnswetgeving gebaseerd moet 
zijn op wetenschap en de nieuwste 
technologie; betreurt het feit dat de 
Commissie ondanks de heldere 
aanbevelingen van de EFSA en het 
verzoek van het Parlement in zijn 
resolutie uit 2012 heeft verzuimd de regels 
inzake dierenvervoer bij te werken op 
basis van de laatste wetenschappelijke 
inzichten; verzoekt de Commissie 
derhalve om de regels bij te werken op 
basis van de laatste wetenschappelijke 
kennis en technologie, met name ten 
aanzien van factoren zoals voldoende 
ventilatie en koeling in alle voertuigen, 
geschikte drinksystemen, met name voor 
niet-gespeende dieren en specifieke 
minimumruimte om de kop op te richten;

19. meent dat de 
dierenwelzijnswetgeving gebaseerd moet 
zijn op wetenschap en de nieuwste 
technologie; verzoekt de Commissie de 
regels bij te werken op basis van de laatste 
wetenschappelijke kennis en technologie;

Or. en

Amendement 318
Thomas Waitz, Pascal Durand
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement
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19. meent dat de 
dierenwelzijnswetgeving gebaseerd moet 
zijn op wetenschap en de nieuwste 
technologie; betreurt het feit dat de 
Commissie ondanks de heldere 
aanbevelingen van de EFSA en het verzoek 
van het Parlement in zijn resolutie uit 2012 
heeft verzuimd de regels inzake 
dierenvervoer bij te werken op basis van de 
laatste wetenschappelijke inzichten; 
verzoekt de Commissie derhalve om de 
regels bij te werken op basis van de laatste 
wetenschappelijke kennis en technologie, 
met name ten aanzien van factoren zoals 
voldoende ventilatie en koeling in alle 
voertuigen, geschikte drinksystemen, met 
name voor niet-gespeende dieren en
specifieke minimumruimte om de kop op 
te richten;

19. meent dat de 
dierenwelzijnswetgeving gebaseerd moet 
zijn op wetenschap en de nieuwste 
technologie; benadrukt dat gedetailleerde 
bepalingen over specifieke behoeften in 
verschillende soorten vervoer moeten 
worden bijgewerkt, overeenkomstig artikel 
30 van Verordening (EG) nr. 1/2005, 
wanneer zij niet langer de naleving voor 
een bepaalde soort of wijze van transport 
lijken te waarborgen, en in het geval van 
nieuw wetenschappelijk advies; betreurt 
het feit dat de Commissie ondanks de 
heldere aanbevelingen van de EFSA en het 
verzoek van het Parlement in zijn resolutie 
uit 2012 heeft verzuimd de regels inzake 
dierenvervoer bij te werken op basis van de 
laatste wetenschappelijke inzichten; 
verzoekt de Commissie derhalve om de 
regels bij te werken op basis van de laatste 
wetenschappelijke kennis en technologie, 
met name ten aanzien van factoren zoals 
voldoende ventilatie en 
temperatuurmeting in alle voertuigen, 
geschikte drinksystemen en vloeibaar voer, 
met name voor niet-gespeende dieren, 
verminderde bezettingsdichtheid en 
voldoende gespecificeerde minimumruimte 
om de kop op te richten;

Or. en

Amendement 319
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. meent dat de 
dierenwelzijnswetgeving gebaseerd moet 
zijn op wetenschap en de nieuwste 
technologie; betreurt het feit dat de 
Commissie ondanks de heldere 
aanbevelingen van de EFSA en het verzoek 
van het Parlement in zijn resolutie uit 2012 

19. meent dat de 
dierenwelzijnswetgeving gebaseerd moet 
zijn op wetenschap en de nieuwste 
technologie; betreurt het feit dat de 
Commissie ondanks de heldere 
aanbevelingen van de EFSA en het verzoek 
van het Parlement in zijn resolutie uit 2012 
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heeft verzuimd de regels inzake 
dierenvervoer bij te werken op basis van de 
laatste wetenschappelijke inzichten; 
verzoekt de Commissie derhalve om de 
regels bij te werken op basis van de laatste 
wetenschappelijke kennis en technologie, 
met name ten aanzien van factoren zoals 
voldoende ventilatie en koeling in alle 
voertuigen, geschikte drinksystemen, met 
name voor niet-gespeende dieren en 
specifieke minimum ruimte om de kop op 
te richten;

heeft verzuimd de regels inzake 
dierenvervoer bij te werken op basis van de 
laatste wetenschappelijke inzichten; 
verzoekt de Commissie derhalve om de 
regels bij te werken op basis van de laatste 
wetenschappelijke kennis en technologie, 
met name ten aanzien van factoren zoals 
voldoende ventilatie en koeling in alle 
voertuigen, geschikte drinksystemen, met 
name voor niet-gespeende dieren, 
voldoende ruimte om op te staan, te gaan 
liggen en de kop op te richten en het 
aanpassen van de voertuigen aan de 
behoeften van de verschillende 
diersoorten;

Or. es

Amendement 320
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. meent dat de 
dierenwelzijnswetgeving gebaseerd moet 
zijn op wetenschap en de nieuwste 
technologie; betreurt het feit dat de 
Commissie ondanks de heldere 
aanbevelingen van de EFSA en het verzoek 
van het Parlement in zijn resolutie uit 2012 
heeft verzuimd de regels inzake 
dierenvervoer bij te werken op basis van de 
laatste wetenschappelijke inzichten; 
verzoekt de Commissie derhalve om de 
regels bij te werken op basis van de laatste 
wetenschappelijke kennis en technologie, 
met name ten aanzien van factoren zoals 
voldoende ventilatie en koeling in alle 
voertuigen, geschikte drinksystemen, met 
name voor niet-gespeende dieren en 
specifieke minimumruimte om de kop op 
te richten;

19. meent dat de 
dierenwelzijnswetgeving gebaseerd moet 
zijn op wetenschap en de nieuwste 
technologie; betreurt het feit dat de 
Commissie ondanks de heldere 
aanbevelingen van de EFSA en het verzoek 
van het Parlement in zijn resolutie uit 2012 
heeft verzuimd de regels inzake 
dierenvervoer bij te werken op basis van de 
laatste wetenschappelijke inzichten; 
verzoekt de Commissie derhalve om de 
regels bij te werken op basis van de laatste 
wetenschappelijke kennis en technologie, 
met name ten aanzien van factoren zoals 
voldoende ventilatie en koeling – niet 
alleen door middel van ventilatie, maar 
ook door middel van airconditioning – in 
alle voertuigen, geschikte drinksystemen, 
met name voor niet-gespeende dieren, en 
de vereiste ruimte en specifieke 
minimumruimte om de kop op te richten;
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Or. de

Amendement 321
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. is bezorgd over transporten 
waarbij de dieren worden gedrenkt met 
verontreinigd water dat niet geschikt is 
om door hen te worden gedronken, en 
over transporten waarbij de dieren geen 
toegang tot water hebben omdat de 
watervoorzieningen slecht werken of 
verkeerd zijn geplaatst; beklemtoont dat 
de voertuigen voor het vervoer van 
levende dieren tijdens het transport 
toereikende toegang tot water moeten 
bieden die in ieder geval is afgestemd op 
de specifieke behoeften van de diersoort 
en het aantal dieren dat wordt vervoerd;

Or. it

Amendement 322
Nicola Caputo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. is van mening dat het belangrijk is 
de noodzaak te onderstrepen dat bij het 
opstellen van regelgeving voor 
dierenwelzijn rekening moet worden 
gehouden met de recentste 
wetenschappelijke kennis; wijst erop dat 
de EFSA in haar advies1 bis benadrukt dat 
het welzijn van dieren ook door andere 
factoren wordt beïnvloed dan alleen de 
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reisduur, zoals de wijze van laden en 
lossen en het ontwerp van de voertuigen;

_________________

1 bis Publicatieblad van de EFSA 
2011:9(1):1966 (125 blz.).

Or. en

Amendement 323
Fredrick Federley, Jan Huitema, Frédérique Ries, Ulrike Müller, Pavel Telička, Elsi 
Katainen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. is verheugd over de toezegging van 
de Commissie om op dieren gebaseerde 
welzijnsindicatoren te ontwikkelen en is 
van mening dat de Commissie deze 
indicatoren onverwijld dient te 
ontwikkelen om als aanvulling op de 
huidige wettelijke vereisten te gebruiken, 
omdat deze welzijnsindicatoren het 
dierenwelzijn van dieren in het vervoer 
moeten verbeteren;

Or. en

Amendement 324
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat de bevoegde autoriteiten bij het 
laden van de transporten worden 
vergezeld van een dierenarts, die de 
uitvoering van Verordening (EG) 
nr. 1/2005 waarborgt;
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Or. de

Amendement 325
James Nicholson, Anthea McIntyre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. dringt erop aan dat landbouwers 
volgens de EU-wetgeving een wettelijke 
verantwoordelijkheid hebben ervoor te 
zorgen dat hun vervoerde dieren geen 
letsel, schade of onnodig lijden oplopen;

Or. en

Amendement 326
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. roept lidstaten die naar derde 
landen uitvoeren op om met lokale 
autoriteiten samen te werken om de 
normen voor dierenwelzijn te verbeteren;

Or. en

Amendement 327
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. beklemtoont dat de inbreuken vaak 
te wijten zijn aan ontoereikende 
ventilatiesystemen in de voertuigen voor 
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wegvervoer over lange afstanden van 
levende dieren en dat de dieren bij 
dergelijk vervoer in kleine ruimten met 
extreem hoge temperaturen worden 
gedwongen, ver boven de temperaturen en 
tolerantiegrenzen die in de verordening 
zijn vastgesteld;

Or. it

Amendement 328
Nicola Caputo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. is bezorgd over het aantal 
meldingen met betrekking tot het gebruik 
van ongeschikte vervoermiddelen voor het 
vervoer van levende dieren, zowel over 
land als over zee, en pleit ervoor de 
controles op dergelijke praktijken aan te 
scherpen;

Or. en

Amendement 329
Fredrick Federley, Frédérique Ries, Ulrike Müller, Pavel Telička

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat het verdoven, zonder 
uitzondering, voorafgaand aan religieuze 
rituele slachtingen in alle lidstaten wordt 
uitgevoerd;

Or. en
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Amendement 330
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Eleonora Evi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 quater. is bezorgd over de gevallen 
waarin is geknoeid met de sensoren voor 
temperatuurmeting in de voertuigen voor 
het vervoer van levende dieren en verzoekt 
de bevoegde autoriteiten het journaal niet 
goed te keuren als wordt verwacht dat de 
temperatuur op de plaats van vertrek en 
de plaats van bestemming of tijdens het 
transport tot meer dan 30° C zal oplopen;

Or. it

Amendement 331
Nicola Caputo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 quater. vraagt de Commissie te 
onderzoeken hoe nieuwe en bestaande 
technologieën in voertuigen voor dieren 
kunnen worden gebruikt om de 
temperatuur en vochtigheid te regelen, te 
bewaken en te registreren, aangezien dit 
essentieel is om het welzijn van bepaalde 
diersoorten tijdens het vervoer te 
controleren en te beschermen, 
overeenkomstig de aanbevelingen van de 
EFSA;

Or. en

Amendement 332
Fredrick Federley, Jan Huitema, Ulrike Müller, Pavel Telička
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 quater. erkent dat lagere 
bezettingsdichtheden en het onderbreken 
van transporten om dieren te laten rusten, 
een ongunstig economisch effect hebben 
op vervoerders, wat de juiste behandeling 
van vervoerde dieren kan beïnvloeden; 
verzoekt de Commissie stimulansen aan te 
moedigen voor een goede behandeling 
van vervoerde dieren;

Or. en

Amendement 333
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 quinquies. betreurt dat de 
dierencompartimenten niet altijd 
voldoende ruimte bieden om toereikende 
ventilatie in de voertuigen voor het 
vervoer van levende dieren te waarborgen 
en dat de dieren in hun natuurlijke 
bewegingen worden gehinderd, waardoor 
zij vaak gedwongen worden om gedurende 
lange tijd onnatuurlijke posities in te 
nemen, wat indruist tegen de technische 
specificaties in artikel 6 en in bijlage I, 
hoofdstuk II, punt 1.2, van de 
verordening;

Or. it

Amendement 334
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 19 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 sexies. betreurt de inbreuken op de 
verordening die betrekking hebben op de 
verkeerde toepassing of niet-toepassing 
van de specifieke voorschriften voor niet-
gespeende dieren, zoals kalveren, 
lammeren, jonge geiten en veulens en 
biggen die melkvoeding krijgen, en pleit 
voor de invoering van meer gedetailleerde 
maatregelen om het welzijn van deze 
dieren tijdens hun vervoer volledig te 
beschermen;

Or. it

Amendement 335
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 septies. is bezorgd over de 
inbreuken op de verordening die worden 
veroorzaakt door het ontbreken van 
summiere inspecties voordat de levende 
dieren op de schepen worden geladen, en 
door het feit dat dit vaak gebeurt met 
wrede instrumenten en praktijken, zoals 
stokken en elektrische prikstokken, of 
ongeschikte laadvoorzieningen;

Or. it

Amendement 336
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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19 octies. is van oordeel dat er 
dierenartsen aan boord moeten zijn van 
schepen die levende dieren vervoeren, dat 
het aantal op reis gestorven dieren moet 
worden geteld en gerapporteerd, en dat er 
plannen voor noodgevallen moeten zijn 
voor situaties op zee die een negatieve 
invloed kunnen hebben op het welzijn van 
de vervoerde dieren;

Or. it

Amendement 337
Karine Gloanec Maurin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie om een 
volledige werkdefinitie te formuleren van 
"geschiktheid" en landbouwers, chauffeurs 
en dierenartsen stevige opleidingscursussen 
aan te bieden om het hoge percentage 
inbreuken in de lidstaten met betrekking tot 
geschiktheid te verminderen;

20. verzoekt de Commissie om een 
volledige werkdefinitie te formuleren van 
"geschiktheid", een volledige lijst van 
indicatoren van niet-mishandeling en 
dierenwelzijn; landbouwers, chauffeurs en 
dierenartsen stevige opleidingscursussen 
aan te bieden om het hoge percentage 
inbreuken in de lidstaten met betrekking tot 
geschiktheid te verminderen, interacties 
tussen de ngo's en het personeel bevoegd 
voor vervoer en slachting te 
vergemakkelijken;

Or. fr

Amendement 338
Ricardo Serrão Santos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie om een 
volledige werkdefinitie te formuleren van 

20. verzoekt de Commissie om een 
volledige werkdefinitie te formuleren van 
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"geschiktheid" en landbouwers, chauffeurs 
en dierenartsen stevige opleidingscursussen 
aan te bieden om het hoge percentage 
inbreuken in de lidstaten met betrekking 
tot geschiktheid te verminderen;

"geschiktheid" en praktische richtsnoeren 
voor te stellen voor het beoordelen van de 
geschiktheid van dieren voor transport;
verzoekt de lidstaten landbouwers, 
chauffeurs en dierenartsen bewustmakings-
en voorlichtingsactiviteiten en 
opleidingscursussen aan te bieden om het 
hoge percentage inbreuken met betrekking 
tot de geschiktheid te verminderen;

Or. pt

Amendement 339
Hilde Vautmans, Jan Huitema, Louis Michel, Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie om een 
volledige werkdefinitie te formuleren van 
"geschiktheid" en landbouwers, chauffeurs 
en dierenartsen stevige 
opleidingscursussen aan te bieden om het 
hoge percentage inbreuken in de lidstaten 
met betrekking tot geschiktheid te 
verminderen;

20. verzoekt de Commissie om een 
volledige werkdefinitie te formuleren van 
"geschiktheid" en landbouwers,
vervoerders, handelaren, verzamelcentra, 
slachthuizen, dierenartsen en iedere 
exploitant die betrokken is bij het vervoer 
van dieren stevige opleidingscursussen aan 
te bieden om het hoge percentage 
inbreuken in de lidstaten met betrekking tot 
geschiktheid te verminderen;

Or. en

Amendement 340
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie om een 
volledige werkdefinitie te formuleren van 
"geschiktheid" en landbouwers, chauffeurs 
en dierenartsen stevige opleidingscursussen 

20. verzoekt de Commissie om een 
volledige werkdefinitie te formuleren van 
"geschiktheid" en chauffeurs en 
dierenartsen stevige opleidingscursussen 
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aan te bieden om het hoge percentage 
inbreuken in de lidstaten met betrekking tot 
geschiktheid te verminderen;

aan te bieden alsook de betrokken kwekers 
duidelijke informatie te verstrekken over 
de omstandigheden voor behandeling van 
hun dieren, om het hoge percentage 
inbreuken in de lidstaten met betrekking tot 
geschiktheid te verminderen;

Or. fr

Amendement 341
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie om een 
volledige werkdefinitie te formuleren van 
"geschiktheid" en landbouwers, chauffeurs 
en dierenartsen stevige opleidingscursussen 
aan te bieden om het hoge percentage 
inbreuken in de lidstaten met betrekking tot 
geschiktheid te verminderen;

20. verzoekt de Commissie om een 
volledige werkdefinitie te formuleren van 
"geschiktheid" en landbouwers, chauffeurs 
en dierenartsen stevige opleidingscursussen 
aan te bieden in het kader van EU-brede, 
verplichte opleidingen, om het hoge 
percentage inbreuken in de lidstaten met 
betrekking tot geschiktheid te verminderen;

Or. de

Amendement 342
Sofia Ribeiro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie om een 
volledige werkdefinitie te formuleren van 
"geschiktheid" en landbouwers, chauffeurs
en dierenartsen stevige 
opleidingscursussen aan te bieden om het 
hoge percentage inbreuken in de lidstaten 
met betrekking tot geschiktheid te 
verminderen;

20. verzoekt de Commissie om een 
volledige werkdefinitie te formuleren van 
"geschiktheid" en landbouwers, chauffeurs,
dierenartsen en douanebeambten stevige 
opleidingscursussen, onderwijs en 
certificering aan te bieden om het 
percentage inbreuken in de lidstaten met 
betrekking tot geschiktheid te verminderen;
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Or. en

Amendement 343
Michel Dantin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie om een 
volledige werkdefinitie te formuleren van 
"geschiktheid" en landbouwers, 
chauffeurs en dierenartsen stevige 
opleidingscursussen aan te bieden om het 
hoge percentage inbreuken in de lidstaten 
met betrekking tot geschiktheid te 
verminderen;

20. verzoekt de Commissie om een 
volledige werkdefinitie te formuleren van 
"geschiktheid" en de verantwoordelijken 
voor dierenwelzijn tijdens het vervoer
stevige opleidingscursussen aan te bieden 
om het hoge percentage inbreuken in de 
lidstaten met betrekking tot geschiktheid te 
verminderen;

Or. fr

Amendement 344
Elsi Katainen, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Hilde Vautmans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie om een 
volledige werkdefinitie te formuleren van 
"geschiktheid" en landbouwers, chauffeurs 
en dierenartsen stevige opleidingscursussen 
aan te bieden om het hoge percentage 
inbreuken in de lidstaten met betrekking tot 
geschiktheid te verminderen;

20. verzoekt de Commissie om een 
volledige werkdefinitie te formuleren van 
"geschiktheid" en landbouwers, chauffeurs 
en dierenartsen regelmatig stevige 
opleidingscursussen aan te bieden om het 
hoge percentage inbreuken in de lidstaten 
met betrekking tot geschiktheid te 
verminderen;

Or. en

Amendement 345
Norbert Erdős

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie om een 
volledige werkdefinitie te formuleren van 
"geschiktheid" en landbouwers, chauffeurs 
en dierenartsen stevige opleidingscursussen 
aan te bieden om het hoge percentage 
inbreuken in de lidstaten met betrekking tot 
geschiktheid te verminderen;

20. verzoekt de Commissie om een 
volledige werkdefinitie te formuleren van 
"geschiktheid" en landbouwers, chauffeurs 
en dierenartsen stevige opleidingscursussen 
aan te bieden om het percentage inbreuken 
in de lidstaten met betrekking tot 
geschiktheid te verminderen;

Or. hu

Amendment 346
Annie Schreijer-Pierik

Motion for a resolution
Paragraph 20 a (new)

Motion for a resolution Amendment

20 bis. merkt op dat landbouwers, 
vervoerders en bevoegde autoriteiten in 
verschillende lidstaten Verordening (EG) 
nr. 1/2005 uiteenlopend interpreteren en 
tenuitvoerleggen, vooral waar het gaat om 
de conditie van de dieren om te worden 
vervoerd; verzoekt de Commissie de 
verordening te herzien en de eisen voor 
vervoer waar nodig nader te bepalen; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten met 
klem er in het kader van een gelijk 
speelveld zorg voor te dragen dat 
Verordening (EG) nr. 1/2005 voortaan in 
de gehele Unie geharmoniseerd en 
uniform wordt gehandhaafd en 
uitgevoerd, in het bijzonder voor wat 
betreft de conditie van dieren om te 
worden vervoerd;

Or. nl

Amendement 347



PE632.018v01-00 72/111 AM\1171898NL.docx

NL

Fredrick Federley, Jan Huitema, Frédérique Ries, Ulrike Müller, Pavel Telička, Hilde 
Vautmans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. verzoekt de Commissie actie te 
ondernemen om de verspreiding van 
besmettelijke ziekten van vervoerde 
dieren, zowel binnen de EU als uit derde 
landen, te voorkomen door 
bioveiligheidsmaatregelen te bevorderen, 
dierenwelzijn te vergroten en prioriteit 
aan rechtstreeks vervoer te geven, dat het 
risico vermindert van direct of indirect 
contact met dieren van andere bedrijven 
en indien mogelijk het lossen bij 
controleposten te vermijden;

Or. en

Amendement 348
Frédérique Ries, Hilde Vautmans, Louis Michel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. herhaalt dat inbreuken op de 
verordening, naast het laden van dieren 
die niet geschikt zijn voor vervoer, vaak 
ook te maken hebben met onvoldoende 
ruimte voor de dieren, onaangepaste 
hoogte van de voertuigen, extreme 
temperaturen, gebrek aan water en 
voeding en onaangepaste 
ventilatiesystemen;

Or. fr

Amendement 349
Michel Dantin
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. verzoekt de Commissie bijkomend 
onderzoek te doen naar het verband 
tussen reistijd en dierenwelzijn, om 
precies de geschikte reistijd te bepalen 
voor het vervoer van alle verschillende 
soorten levende dieren.

Or. fr

Amendement 350
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. roept op tot een strikt toezicht om 
te voorkomen dat zieke of zwakke dieren, 
dieren met ondergewicht, zogende of 
drachtige dieren of vrouwtjes die nog niet 
voldoende lang hebben gespeend, worden 
vervoerd;

Or. es

Amendement 351
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
een verbetering van de administratie 
binnen bedrijven ten aanzien van de 
draagtijd;
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Or. de

Amendement 352
Fredrick Federley, Frédérique Ries, Ulrike Müller, Pavel Telička, Elsi Katainen, Hilde 
Vautmans

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 ter. verzoekt de Commissie om op basis 
van wetenschappelijke bevindingen 
richtsnoeren te formuleren voor de 
watervoorziening voor dieren die in 
kooien worden vervoerd en voorwaarden 
voor het vervoer van kuikens die een hoog 
welzijnsniveau bevorderen;

Or. en

Amendement 353
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 ter. herinnert eraan dat de lidstaten 
oplossingen moeten vinden voor dieren 
die zich aan het einde van hun levens- en 
productiecyclus bevinden die in 
overeenstemming zijn met het 
dierenwelzijn;

Or. de

Amendement 354
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

20 quater. zal nooit aanvaarden dat 
dieren op wrede wijze in de 
vervoersmiddelen worden geladen met 
gebruik van stokken of elektrische 
dwangmiddelen en ongepaste laad- en 
losvoorzieningen die het dierenwelzijn 
niet waarborgen;

Or. de

Amendement 355
Sofia Ribeiro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. roept ertoe op meer gebruik te 
maken van de "dierenwelzijnsbetalingen" 
in het kader van plattelandsontwikkeling, 
krachtens artikel 33 van Verordening 
(EU) nr. 1305/20131, waarmee hoge 
normen inzake dierenwelzijn worden 
ondersteund die verder strekken dan de 
toepasselijke verplichte normen;

Schrappen

_________________

1 PB L 347 van 20.12.2013, blz. . 347.

Or. en

Amendement 356
Norbert Erdős

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. roept ertoe op meer gebruik te 
maken van de "dierenwelzijnsbetalingen" 
in het kader van plattelandsontwikkeling, 
krachtens artikel 33 van Verordening (EU) 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)
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nr. 1305/20131, waarmee hoge normen 
inzake dierenwelzijn worden ondersteund 
die verder strekken dan de toepasselijke 
verplichte normen

_________________

1 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 347.

Or. hu

Amendement 357
Sofia Ribeiro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. verzoekt de Commissie te 
voorkomen dat landbouwers verdere 
voorwaarden worden opgelegd, aangezien 
deze al in groten getale aanwezig zijn en 
reeds verplichtingen opleggen voor 
kwesties met betrekking tot dierenwelzijn; 
is van mening dat de feitelijke GLB-
begroting duidelijk onvoldoende is en dat 
alle nieuwe aanvragen voor landbouwers 
aan een verhoging van de GLB-begroting 
moeten worden gekoppeld;

Or. en

Amendement 358
Norbert Erdős

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. roept ertoe op bij de komende 
hervorming van het GLB de koppeling 
tussen toegenomen GLB-betalingen en 
verbeterde dierenwelzijnsomstandigheden 
die volledig in overeenstemming zijn met 

Schrappen
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of verder strekken dan de normen van 
Verordening (EG) nr. 1/2005, te 
handhaven en te versterken;

Or. hu

Amendement 359
Thomas Waitz, Tilly Metz, Florent Marcellesi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. roept ertoe op bij de komende 
hervorming van het GLB de koppeling 
tussen toegenomen GLB-betalingen en 
verbeterde dierenwelzijnsomstandigheden 
die volledig in overeenstemming zijn met 
of verder strekken dan de normen van 
Verordening (EG) nr. 1/2005, te handhaven 
en te versterken;

22. roept ertoe op bij de komende 
hervorming van het GLB de koppeling 
tussen toegenomen GLB-betalingen en 
verbeterde dierenwelzijnsomstandigheden 
die volledig in overeenstemming zijn met 
of verder strekken dan de normen van 
Verordening (EG) nr. 1/2005, te handhaven 
en te versterken; roept ertoe op dat 
gekoppelde steun eveneens van verbeterde 
dierenwelzijnsnormen afhankelijk wordt 
gesteld, die door de Commissie moeten 
worden gewaarborgd bij de beoordeling 
van de strategische GLB-plannen;

Or. en

Amendement 360
Karine Gloanec Maurin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. roept ertoe op bij de komende 
hervorming van het GLB de koppeling 
tussen toegenomen GLB-betalingen en 
verbeterde dierenwelzijnsomstandigheden 
die volledig in overeenstemming zijn met 
of verder strekken dan de normen van 

22. roept ertoe op bij de komende 
hervorming van het GLB de koppeling 
tussen toegenomen GLB-betalingen, met 
name via de versterkte 
voorwaardelijkheid, en verbeterde niet-
mishandelings- en
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Verordening (EG) nr. 1/2005, te handhaven 
en te versterken;

dierenwelzijnsomstandigheden die volledig 
in overeenstemming zijn met of verder 
strekken dan de normen van Verordening 
(EG) nr. 1/2005, te handhaven en te 
versterken;

Or. fr

Amendement 361
Fredrick Federley, Jan Huitema, Frédérique Ries, Ulrike Müller, Pavel Telička

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. roept ertoe op bij de komende 
hervorming van het GLB de koppeling 
tussen toegenomen GLB-betalingen en 
verbeterde dierenwelzijnsomstandigheden 
die volledig in overeenstemming zijn met 
of verder strekken dan de normen van 
Verordening (EG) nr. 1/2005, te handhaven 
en te versterken;

22. roept ertoe op bij de komende 
hervorming van het GLB de koppeling 
tussen GLB-betalingen en verbeterde 
dierenwelzijnsomstandigheden die volledig 
in overeenstemming zijn met of verder 
strekken dan de normen van Verordening 
(EG) nr. 1/2005, te handhaven en te 
versterken;

Or. en

Amendement 362
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. herinnert eraan dat ook afgeleide 
kosten, zoals lucht- en watervervuiling, 
moeten worden meegenomen, aangezien 
het onacceptabel is dat het winstgevender 
is om levende dieren te vervoeren in plaats 
van teeltmateriaal en karkassen;

Or. de



AM\1171898NL.docx 79/111 PE632.018v01-00

NL

Amendement 363
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. dringt erop aan dat er steun komt 
voor een evenwichtige verdeling van 
slachthuizen in de lidstaten, die de 
aantallen dieren in een bepaalde regio 
weerspiegelt;

Or. ro

Amendment 364
Anja Hazekamp

Motion for a resolution
Paragraph 22 a (new)

Motion for a resolution Amendment

22 bis. wijst erop dat Australië het aantal 
transporten van levende dieren naar Azië 
en het Midden-Oosten drastisch heeft 
beperkt; verzoekt de Europese Commissie 
dit voorbeeld te volgen en alles in het 
werk te stellen om te voorkomen dat door 
het Australische besluit de transporten 
van levende dieren vanuit de EU naar 
Azië en het Midden-Oosten toenemen;

Or. nl

Amendement 365
Sofia Ribeiro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. herinnert aan het onderzoek naar 
de gevolgen van Verordening (EG) nr. 
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1/2005, inzake de bescherming van dieren 
tijdens het vervoer, dat stelt dat meer dan 
80 % van mening was dat de verordening 
de vervoerskwaliteit als geheel heeft 
verbeterd en dat ongeveer 90 % van de 
verbeteringen te vinden zijn in de lange 
afstand en in het internationale 
dierenvervoer buiten de Europese 
grenzen;

Or. en

Amendement 366
Clara Eugenia Aguilera García

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is bezorgd over de aanhoudende 
meldingen van problemen met het 
dierenwelzijn in derde landen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om te 
bevorderen dat voortaan vlees en karkassen 
worden vervoerd naar derde landen in 
plaats van levende dieren;

23. is bezorgd over de aanhoudende 
meldingen van problemen met het 
dierenwelzijn in derde landen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om te 
bevorderen dat voortaan vlees en karkassen 
worden vervoerd naar derde landen in 
plaats van levende dieren; bij een 
dergelijke wijziging moet evenwel 
rekening worden gehouden met de 
omstandigheid dat het dierenvervoer naar 
derde landen in de praktijk waarborgen 
biedt voor de veeteeltsector in de EU, en 
moet deze derhalve stapsgewijs worden 
uitgevoerd;

Or. es

Amendement 367
Jørn Dohrmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement
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23. is bezorgd over de aanhoudende 
meldingen van problemen met het 
dierenwelzijn in derde landen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om te 
bevorderen dat voortaan vlees en karkassen 
worden vervoerd naar derde landen in 
plaats van levende dieren;

23. is bezorgd over de aanhoudende 
meldingen van problemen met het 
dierenwelzijn in bepaalde derde landen; 
merkt op dat het slachten in bepaalde 
derde landen, waar de EU dieren naartoe 
vervoert, gepaard gaat met extreem en 
langdurig lijden en regelmatig in strijd is 
met de internationale welzijnsnormen 
voor het slachten, opgesteld door het 
Internationaal Bureau voor besmettelijke 
veeziekten (OIE); verzoekt de Commissie 
en de lidstaten om te bevorderen dat 
voortaan vlees en karkassen worden 
vervoerd naar derde landen in plaats van 
levende dieren;

Or. en

Amendement 368
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is bezorgd over de aanhoudende 
meldingen van problemen met het 
dierenwelzijn in derde landen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om te 
bevorderen dat voortaan vlees en karkassen 
worden vervoerd naar derde landen in 
plaats van levende dieren;

23. is bezorgd door de aanhoudende 
meldingen van problemen met het 
dierenwelzijn in derde landen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om te 
bevorderen dat voortaan vlees en karkassen 
worden vervoerd naar derde landen in 
plaats van levende dieren; merkt echter op 
dat de marktvraag in deze landen vaak 
naar levende dieren is; is zich er verder 
van bewust dat wanneer de EU de uitvoer 
van levende dieren naar derde landen zou 
verbieden, de vraag door andere landen 
zou worden opgevuld, die wellicht lagere 
normen hanteren;

Or. en

Amendement 369
Stefan Eck
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is bezorgd over de aanhoudende 
meldingen van problemen met het 
dierenwelzijn in derde landen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om te 
bevorderen dat voortaan vlees en karkassen 
worden vervoerd naar derde landen in 
plaats van levende dieren;

23. is bezorgd over de aanhoudende 
meldingen van problemen met het 
dierenwelzijn in derde landen; merkt op 
dat het slachten in bepaalde derde landen, 
waar de EU dieren naartoe vervoert, 
gepaard gaat met extreem en langdurig 
lijden en regelmatig in strijd is met de 
internationale welzijnsnormen voor het 
slachten, opgesteld door het 
Internationaal Bureau voor besmettelijke 
veeziekten (OIE); verzoekt de Commissie 
en de lidstaten om te bevorderen dat 
voortaan vlees en karkassen worden 
vervoerd naar derde landen in plaats van
levende dieren;

Or. en

Amendement 370
Paul Brannen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is bezorgd over de aanhoudende 
meldingen van problemen met het 
dierenwelzijn in derde landen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om te 
bevorderen dat voortaan vlees en karkassen 
worden vervoerd naar derde landen in 
plaats van levende dieren;

23. is bezorgd over de aanhoudende 
meldingen van problemen met het 
dierenwelzijn in derde landen; merkt op 
dat het slachten in bepaalde derde landen, 
waar de EU dieren naartoe vervoert, 
gepaard gaat met extreem en langdurig 
lijden en regelmatig in strijd is met de 
internationale welzijnsnormen voor het 
slachten, opgesteld door het 
Internationaal Bureau voor besmettelijke 
veeziekten (OIE); verzoekt de Commissie 
en de lidstaten om te bevorderen dat 
voortaan vlees en karkassen worden 
vervoerd naar derde landen in plaats van 
levende dieren;
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Or. en

Amendement 371
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is bezorgd over de aanhoudende 
meldingen van problemen met het 
dierenwelzijn in derde landen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om te 
bevorderen dat voortaan vlees en karkassen 
worden vervoerd naar derde landen in 
plaats van levende dieren;

23. is bezorgd over de aanhoudende 
meldingen van problemen met het 
dierenwelzijn in derde landen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om maatregelen 
te bevorderen om de handel in levende 
dieren en vlees in het algemeen te 
vervangen en de productie af te stemmen 
op de consumptie in alle lidstaten en in de 
Unie en te bevorderen dat voortaan vlees 
en karkassen worden vervoerd naar derde 
landen in plaats van levende dieren;

Or. es

Amendment 372
Annie Schreijer-Pierik

Motion for a resolution
Paragraph 23

Motion for a resolution Amendment

23. is bezorgd over de aanhoudende 
meldingen van problemen met het 
dierenwelzijn in derde landen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om te 
bevorderen dat voortaan vlees en 
karkassen worden vervoerd naar derde 
landen in plaats van levende dieren;

23. is bezorgd over de aanhoudende 
meldingen van problemen met het 
dierenwelzijn in derde landen;

Or. nl

Amendement 373
Maria Noichl, Karin Kadenbach
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is bezorgd over de aanhoudende 
meldingen van problemen met het 
dierenwelzijn in derde landen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om te 
bevorderen dat voortaan vlees en karkassen 
worden vervoerd naar derde landen in 
plaats van levende dieren;

23. is bezorgd over de aanhoudende 
meldingen van problemen met het 
dierenwelzijn op weg naar derde landen 
en in derde landen, alsook bij het verdere 
vervoer en bij het slachten; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om ook in derde 
landen te bevorderen dat voortaan vlees en 
karkassen worden vervoerd in plaats van 
levende dieren;

Or. de

Amendement 374
Fredrick Federley, Frédérique Ries, Ulrike Müller, Pavel Telička

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is bezorgd over de aanhoudende 
meldingen van problemen met het 
dierenwelzijn in derde landen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om te 
bevorderen dat voortaan vlees en karkassen 
worden vervoerd naar derde landen in 
plaats van levende dieren;

23. is bezorgd over de aanhoudende 
meldingen van problemen met het 
dierenwelzijn in derde landen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om te 
bevorderen dat voortaan vlees en karkassen 
worden vervoerd naar derde landen in 
plaats van levende dieren en het vervoer 
van fokdieren te vervangen door zaad of 
embryo's;

Or. en

Amendement 375
Norbert Erdős

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement
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23. is bezorgd over de aanhoudende 
meldingen van problemen met het 
dierenwelzijn in derde landen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om te 
bevorderen dat voortaan vlees en karkassen 
worden vervoerd naar derde landen in 
plaats van levende dieren;

23. is bezorgd over de aanhoudende 
meldingen van problemen met het 
dierenwelzijn in derde landen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om te 
bevorderen dat voortaan voor zover 
mogelijk vlees en karkassen worden 
vervoerd naar derde landen in plaats van 
levende dieren;

Or. hu

Amendment 376
Anja Hazekamp

Motion for a resolution
Paragraph 23

Motion for a resolution Amendment

23. is bezorgd over de aanhoudende 
meldingen van problemen met het 
dierenwelzijn in derde landen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om te 
bevorderen dat voortaan vlees en 
karkassen worden vervoerd naar derde 
landen in plaats van levende dieren;

23. is geschokt over de zeer lange en 
stressvolle wachttijden voor dieren aan de 
buitengrenzen van de EU en de 
aanhoudende meldingen van problemen 
met het dierenwelzijn in derde landen en 
wijst erop dat Verordening (EG) nr. 
1/2005 daardoor structureel wordt 
overschreden;

Or. nl

Amendement 377
Sofia Ribeiro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is bezorgd over de aanhoudende 
meldingen van problemen met het 
dierenwelzijn in derde landen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om te
bevorderen dat voortaan vlees en 
karkassen worden vervoerd naar derde 
landen in plaats van levende dieren;

23. is bezorgd over de aanhoudende 
meldingen van problemen met het 
dierenwelzijn in derde landen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om de 
mogelijkheid te onderzoeken dat voortaan 
vlees en karkassen worden vervoerd naar 
derde landen in plaats van levende dieren;
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Or. en

Amendement 378
Michel Dantin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is bezorgd over de aanhoudende 
meldingen van problemen met het 
dierenwelzijn in derde landen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om te 
bevorderen dat voortaan vlees en 
karkassen worden vervoerd naar derde 
landen in plaats van levende dieren;

23. is bezorgd over de aanhoudende 
meldingen van problemen met het 
dierenwelzijn in bepaalde derde landen; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten om 
het vervoer van vlees en karkassen naar 
derde landen in plaats van levende dieren 
te bevorderen;

Or. fr

Amendement 379
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. uit scherpe kritiek op de 
statistieken van de Commissie over de 
naleving van de verordening bij het 
vervoer van levende dieren naar derde 
landen en beklemtoont dat die statistieken 
zijn opgesteld zonder systematische 
controles uit te voeren op de voertuigen 
die voor dit type vervoer worden gebruikt;

Or. it

Amendement 380
Thomas Waitz, Tilly Metz, Florent Marcellesi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. is van mening dat een op uitvoer 
gericht landbouwbeleid onnodig lijden bij 
het vervoer van levende dieren 
veroorzaakt; is van mening dat zowel het 
dierenwelzijn als de 
plattelandseconomieën beter kunnen 
worden bediend door kortere 
toeleveringsketens die op meer lokale of 
regionale consumptie en fokkerij zijn 
gericht;

Or. en

Amendement 381
Nicola Caputo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. roept de Commissie op in 
bilaterale handelsonderhandelingen met 
derde landen de toepassing van de 
voorschriften inzake dierenwelzijn van de 
EU te eisen en in het kader van de 
Wereldhandelsorganisatie op te komen 
voor de internationalisering van de 
desbetreffende EU-bepalingen;

Or. en

Amendement 382
Thomas Waitz, Tilly Metz, Florent Marcellesi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 ter. verzoekt om een verbod op de 
uitvoer van levende dieren naar derde 
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landen, met beperkte uitzonderingen voor 
fokdoeleinden, op voorwaarde dat de 
soorten geschikt zijn voor de relevante 
klimatologische en ecologische omgeving;

Or. en

Amendement 383
Thomas Waitz
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. dringt aan op de consequente en 
volledige naleving van het arrest van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie van 
2015 in zaak C‑424/13, waarin het Hof 
heeft geoordeeld dat de vervoerder, om 
toestemming te krijgen voor het vervoer 
van dieren dat een lange reis omvat die op 
het grondgebied van de EU aanvangt en 
buiten dat grondgebied wordt voortgezet, 
een naar waarheid opgemaakt,
nauwkeurig journaal moet overleggen, 
teneinde vast te stellen of Verordening 
(EG) nr. 1/2005 wordt nageleefd;

24. dringt aan op de consequente en 
volledige naleving van het arrest van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie van 
2015 in zaak C‑424/13, waarin het Hof 
heeft geoordeeld dat EU-vervoerders de 
verordening tot de eindbestemming 
moeten naleven, ook buiten de Unie, en 
dat de vervoerder, om toestemming te 
krijgen voor het vervoer van dieren dat een 
lange reis omvat die op het grondgebied 
van de EU aanvangt en buiten dat 
grondgebied wordt voortgezet, een 
realistisch gepland, nauwkeurig journaal 
moet overleggen, teneinde vast te stellen of 
Verordening (EG) nr. 1/2005 wordt 
nageleefd; verzoekt de bevoegde 
autoriteiten geen journalen goed te 
keuren waarbij de dieren in een niet-EU-
land moeten worden uitgeladen voor een 
rusttijd van 24 uur, tenzij de organisator 
een plaats voor die rust heeft geregeld die 
voorzieningen biedt die gelijkwaardig zijn 
aan een controlepost; verzoekt officiële 
dierenartsen aan een EU-plaats van 
uitgang te controleren of de conditie van 
de dieren goed genoeg is om hun reis 
voort te zetten en na te gaan of voertuigen 
en/of vaartuigen voldoen aan de vereisten 
van de verordening; merkt op dat artikel 
21 van Verordening (EG) nr. 1/2005 
specificeert dat dierenartsen de 
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vervoersmiddelen, voordat deze de EU 
verlaten, controleren om er zeker van te 
zijn dat zij niet overvol zijn, voldoende 
vrije staruimte bieden, voorzien zijn van 
strooisel, voldoende voeder en water bij 
zich hebben en dat hun ventilatiesystemen 
en watervoorzieningen goed werken;

Or. en

Amendement 384
Stefan Eck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. dringt aan op de consequente en 
volledige naleving van het arrest van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie van 
2015 in zaak C‑424/13, waarin het Hof 
heeft geoordeeld dat de vervoerder, om 
toestemming te krijgen voor het vervoer 
van dieren dat een lange reis omvat die op 
het grondgebied van de EU aanvangt en 
buiten dat grondgebied wordt voortgezet, 
een naar waarheid opgemaakt, nauwkeurig 
journaal moet overleggen, teneinde vast te 
stellen of Verordening (EG) nr. 1/2005 
wordt nageleefd;

24. dringt aan op de consequente en 
volledige naleving van het arrest van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie van 
2015 in zaak C‑424/13, waarin het Hof 
heeft geoordeeld dat de vervoerder, om 
toestemming te krijgen voor het vervoer 
van dieren dat een lange reis omvat die op 
het grondgebied van de EU aanvangt en 
buiten dat grondgebied wordt voortgezet, 
een naar waarheid opgemaakt, nauwkeurig 
journaal moet overleggen, teneinde vast te 
stellen of Verordening (EG) nr. 1/2005 
wordt nageleefd; verzoekt de bevoegde 
autoriteiten geen journalen goed te 
keuren waarbij de onder het arrest van 
het Hof vallende dieren in een niet-EU-
land moeten worden uitgeladen voor een 
rusttijd van 24 uur, tenzij de organisator 
een plaats voor die rust heeft geregeld die 
voorzieningen biedt die gelijkwaardig zijn 
aan een controlepost; verzoekt officiële 
dierenartsen op de plaatsen van uitgang, 
op grond van artikel 21 van Verordening 
(EG) nr. 1/2005, zoals door het arrest van 
het Hof is bepaald, te controleren of de 
vervoersmiddelen niet overvol zijn, 
voldoende vrije staruimte bieden, voorzien 
zijn van strooisel, voldoende voeder en 
water mee hebben en dat hun 
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ventilatiesystemen en watervoorzieningen 
goed werken;

Or. en

Amendement 385
Jørn Dohrmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. dringt aan op de consequente en 
volledige naleving van het arrest van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie van 
2015 in zaak C‑424/13, waarin het Hof 
heeft geoordeeld dat de vervoerder, om 
toestemming te krijgen voor het vervoer 
van dieren dat een lange reis omvat die op 
het grondgebied van de EU aanvangt en 
buiten dat grondgebied wordt voortgezet, 
een naar waarheid opgemaakt, nauwkeurig 
journaal moet overleggen, teneinde vast te 
stellen of Verordening (EG) nr. 1/2005 
wordt nageleefd;

24. dringt aan op de consequente en 
volledige naleving van het arrest van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie van 
2015 in zaak C‑424/13, waarin het Hof 
heeft geoordeeld dat de vervoerder, om 
toestemming te krijgen voor het vervoer 
van dieren dat een lange reis omvat die op 
het grondgebied van de EU aanvangt en 
buiten dat grondgebied wordt voortgezet, 
een naar waarheid opgemaakt, nauwkeurig 
journaal moet overleggen, teneinde vast te 
stellen of Verordening (EG) nr. 1/2005 
wordt nageleefd; verzoekt de bevoegde 
autoriteiten geen journalen goed te 
keuren waarbij de onder het arrest van 
het Hof vallende dieren in een niet-EU-
land moeten worden uitgeladen voor een 
rusttijd van 24 uur, tenzij de organisator 
een plaats voor die rust heeft geregeld die 
voorzieningen biedt die gelijkwaardig aan 
een controlepost zijn; verzoekt officiële 
dierenartsen op de plaatsen van uitgang, 
op grond van artikel 21 van Verordening 
(EG) nr. 1/2005, zoals door het arrest van 
het Hof is bepaald, te controleren of de 
vervoersmiddelen niet overvol zijn, 
voldoende vrije staruimte bieden, voorzien 
zijn van strooisel, voldoende voeder en 
water mee hebben en dat hun 
ventilatiesystemen en watervoorzieningen 
goed werken;

Or. en
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Amendment 386
Anja Hazekamp

Motion for a resolution
Paragraph 24

Motion for a resolution Amendment

24. dringt aan op de consequente en 
volledige naleving van het arrest van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie van 
2015 in zaak C-424/13, waarin het Hof 
heeft geoordeeld dat de vervoerder, om 
toestemming te krijgen voor het vervoer 
van dieren dat een lange reis omvat die op 
het grondgebied van de EU aanvangt en 
buiten dat grondgebied wordt voortgezet, 
een naar waarheid opgemaakt, nauwkeurig 
journaal moet overleggen, teneinde vast te 
stellen of Verordening (EG) nr. 1/2005 
wordt nageleefd;

24. betreurt dat er geen sprake is van
consequente en volledige naleving van het 
arrest van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie van 2015 in zaak C-424/13, 
waarin het Hof heeft geoordeeld dat de 
vervoerder, om toestemming te krijgen 
voor het vervoer van dieren dat een lange 
reis omvat die op het grondgebied van de 
EU aanvangt en buiten dat grondgebied 
wordt voortgezet, een naar waarheid 
opgemaakt, nauwkeurig journaal moet 
overleggen, teneinde vast te stellen of 
Verordening (EG) nr. 1/2005 wordt 
nageleefd; benadrukt dat dieren in de 
praktijk niet langer beschermd worden 
door Verordening (EG) nr. 1/2005 zodra 
ze de EU verlaten en verzoekt de 
Commissie en de lidstaten daarom een 
verbod op het vervoeren van dieren naar 
landen buiten de EU in te stellen;

Or. nl

Amendement 387
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. dringt aan op de consequente en 
volledige naleving van het arrest van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie van 
2015 in zaak C‑424/13, waarin het Hof 
heeft geoordeeld dat de vervoerder, om 
toestemming te krijgen voor het vervoer 

24. dringt aan op de consequente en 
volledige naleving van het arrest van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie van 
2015 in zaak C‑424/13, waarin het Hof 
heeft geoordeeld dat de vervoerder, om 
toestemming te krijgen voor het vervoer 
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van dieren dat een lange reis omvat die op 
het grondgebied van de EU aanvangt en 
buiten dat grondgebied wordt voortgezet, 
een naar waarheid opgemaakt, nauwkeurig 
journaal moet overleggen, teneinde vast te 
stellen of Verordening (EG) nr. 1/2005 
wordt nageleefd;

van dieren dat een lange reis omvat die op 
het grondgebied van de EU aanvangt en 
buiten dat grondgebied wordt voortgezet, 
een naar waarheid opgemaakt, nauwkeurig 
journaal moet overleggen, teneinde vast te 
stellen of Verordening (EG) nr. 1/2005 
wordt nageleefd; merkt op dat in het arrest 
bovendien is vastgesteld dat bijlage I eisen 
bevat die ook tijdens het deel van het 
vervoer van toepassing zijn dat buiten de 
EU plaatsvindt;

Or. de

Amendement 388
Michela Giuffrida

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. verzoekt de bevoegde autoriteiten 
geen journalen goed te keuren waarbij de 
onder het arrest van het Hof vallende 
dieren in een niet-EU-land moeten 
worden uitgeladen voor een rusttijd van 
24 uur, tenzij de organisator een plaats 
voor die rust heeft geregeld die 
voorzieningen biedt die gelijkwaardig zijn 
aan een controlepost; verzoekt officiële 
dierenartsen op de plaatsen van uitgang, 
op grond van artikel 21 van Verordening 
(EG) nr. 1/2005, zoals door het arrest van 
het Hof is bepaald, te controleren of de 
vervoersmiddelen niet overvol zijn, 
voldoende vrije staruimte bieden, voorzien 
zijn van strooisel, voldoende voeder en 
water mee hebben en dat hun 
ventilatiesystemen en watervoorzieningen 
goed werken;

Or. en

Amendement 389



AM\1171898NL.docx 93/111 PE632.018v01-00

NL

Maria Noichl, Karin Kadenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. dringt erop aan dat bevoegde 
autoriteiten, en met name dierenartsen, 
geen vergunning verlenen voor het 
vervoer wanneer reeds duidelijk is dat de 
tijdsplanning van het vervoer en/of de 
temperatuurvoorspelling niet zodanig zijn 
dat ervan uit kan worden gegaan dat het 
vervoer kan plaatsvinden conform de 
bepalingen van Verordening (EG) 
nr. 1/2005;

Or. de

Amendement 390
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 ter. herinnert in dit verband ook aan 
het voorstel van de Commissie voor een 
richtlijn voor de bescherming van 
klokkenluiders, met name in verband met 
de veterinaire controles;

Or. de

Amendement 391
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. betreurt het feit dat derde landen 
minder strenge normen in de praktijk 

25. betreurt het feit dat derde landen 
minder strenge normen in de praktijk 
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brengen dan de EU-normen; verzoekt de 
Commissie om de bestaande vereisten die 
aan de handelspartners van de Unie worden 
gesteld, aan te scherpen, met name wat 
betreft de handel in dieren;

brengen dan de EU-normen; verzoekt de 
Commissie om de bestaande vereisten die 
aan de handelspartners van de Unie worden 
gesteld, aan te scherpen, met name wat 
betreft de handel in dieren, en indien nodig 
een einde te maken aan handelsrelaties 
met partners die zich niet aan normen van 
een gelijkwaardig niveau houden;

Or. fr

Amendement 392
Momchil Nekov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. betreurt het feit dat derde landen 
minder strenge normen in de praktijk 
brengen dan de EU-normen; verzoekt de 
Commissie om de bestaande vereisten die 
aan de handelspartners van de Unie 
worden gesteld, aan te scherpen, met 
name wat betreft de handel in dieren;

25. betreurt het feit dat derde landen 
minder strenge normen in de praktijk 
brengen dan de EU-normen; verzoekt de 
Commissie om de handel in levende 
dieren in overeenkomsten met derde 
landen op te nemen, inclusief landen 
waarmee de EU deel uitmaakt of gaat 
uitmaken van een douane-unie, maar 
alleen als het betrokken land de in de EU 
uitgevoerde tests van vervoerde dieren 
toepast;

Or. bg

Amendment 393
Anja Hazekamp

Motion for a resolution
Paragraph 25

Motion for a resolution Amendment

25. betreurt het feit dat derde landen 
minder strenge normen in de praktijk 
brengen dan de EU-normen; verzoekt de 
Commissie om de bestaande vereisten die 

25. benadrukt het feit dat derde landen 
minder strenge normen in de praktijk 
brengen dan de EU-normen; verzoekt de 
Commissie om de bestaande vereisten die 
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aan de handelspartners van de Unie worden 
gesteld, aan te scherpen, met name wat 
betreft de handel in dieren;

aan de handelspartners van de Unie worden 
gesteld, aan te scherpen, met name wat 
betreft de handel in dieren, tot minimaal 
gelijke hoogte met de EU-normen;

Or. nl

Amendement 394
Hilde Vautmans, Jan Huitema, Louis Michel, Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. betreurt het feit dat derde landen 
minder strenge normen in de praktijk 
brengen dan de EU-normen; verzoekt de 
Commissie om de bestaande vereisten die 
aan de handelspartners van de Unie worden 
gesteld, aan te scherpen, met name wat 
betreft de handel in dieren;

25. betreurt het feit dat derde landen 
minder strenge normen in de praktijk 
brengen dan de EU-normen; verzoekt de 
Commissie om de bestaande vereisten die
aan de handelspartners van de Unie worden 
gesteld, aan te scherpen, met name wat 
betreft de handel in en het vervoer van
dieren;

Or. en

Amendement 395
Jørn Dohrmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. betreurt het feit dat derde landen 
minder strenge normen in de praktijk 
brengen dan de EU-normen; verzoekt de 
Commissie om de bestaande vereisten die 
aan de handelspartners van de Unie worden 
gesteld, aan te scherpen, met name wat 
betreft de handel in dieren;

25. betreurt het feit dat bepaalde derde 
landen minder strenge normen in de 
praktijk brengen dan de EU-normen; 
verzoekt de Commissie om de bestaande 
vereisten die aan de handelspartners van de 
Unie worden gesteld, aan te scherpen, met 
name wat betreft de handel in dieren;

Or. en
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Amendement 396
Michel Dantin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. betreurt het feit dat derde landen 
minder strenge normen in de praktijk 
brengen dan de EU-normen; verzoekt de 
Commissie om de bestaande vereisten die 
aan de handelspartners van de Unie worden 
gesteld, aan te scherpen, met name wat 
betreft de handel in dieren;

25. betreurt het feit dat sommige derde 
landen minder strenge normen in de 
praktijk brengen dan de EU-normen; 
verzoekt de Commissie om de bestaande 
vereisten die aan de handelspartners van de 
Unie worden gesteld, aan te scherpen, met 
name wat betreft de handel in dieren;

Or. fr

Amendement 397
Sofia Ribeiro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. betreurt het feit dat derde landen 
minder strenge normen in de praktijk 
brengen dan de EU-normen; verzoekt de 
Commissie om de bestaande vereisten die 
aan de handelspartners van de Unie worden 
gesteld, aan te scherpen, met name wat 
betreft de handel in dieren;

25. vindt het spijtig dat derde landen 
minder strenge normen in de praktijk 
brengen dan de EU-normen; verzoekt de 
Commissie om de bestaande vereisten die 
aan de handelspartners van de Unie worden 
gesteld, aan te scherpen, met name wat 
betreft de handel in dieren;

Or. en

Amendement 398
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. betreurt het feit dat derde landen 
minder strenge normen in de praktijk 

25. is bezorgd dat in derde landen 
misschien minder strenge normen zijn dan 
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brengen dan de EU-normen; verzoekt de 
Commissie om de bestaande vereisten die 
aan de handelspartners van de Unie worden 
gesteld, aan te scherpen, met name wat 
betreft de handel in dieren;

de EU-normen; verzoekt de Commissie om 
de bestaande vereisten die aan de 
handelspartners van de Unie worden 
gesteld, aan te scherpen, met name wat 
betreft de handel in dieren;

Or. en

Amendement 399
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. herinnert eraan dat het vervoer 
van levende dieren de oorzaak is van de 
snelle verspreiding van ziekten en vraagt 
dat gezondheidscontroles strenger worden 
en in perioden van epidemische 
dierziekten stelselmatig worden uitgevoerd 
bij het oversteken van de Uniegrenzen;

Or. fr

Amendement 400
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. verzoekt de Commissie druk uit te 
oefenen op doorvoerlanden die 
bureaucratische hindernissen en 
veiligheidsobstakels in het leven roepen 
die het vervoer van levende dieren 
onnodig vertragen;

Or. ro
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Amendment 401
Anja Hazekamp

Motion for a resolution
Paragraph 26

Motion for a resolution Amendment

26. is geschokt door de meldingen over 
zeer lange en stressvolle wachttijden voor 
dieren aan de grens; verzoekt de lidstaten 
die aan derde landen grenzen om bij 
douaneposten speciale doorrijstroken te 
openen voor het vervoer van dieren om de 
wachttijden te verkorten;

Schrappen

Or. nl

Amendement 402
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. is geschokt door de meldingen over 
zeer lange en stressvolle wachttijden voor 
dieren aan de grens; verzoekt de lidstaten 
die aan derde landen grenzen om bij 
douaneposten speciale doorrijstroken te 
openen voor het vervoer van dieren om de 
wachttijden te verkorten;

26. is geschokt door de meldingen over 
zeer lange en stressvolle wachttijden voor 
dieren aan de grens en in havens; verzoekt 
de lidstaten die aan derde landen grenzen 
om bij douaneposten speciale 
doorrijstroken te openen voor het vervoer 
van dieren om de wachttijden te verkorten; 
verzoekt de lidstaten in dit verband 
bovendien ervoor te zorgen dat voldoende 
los-, rust-, voeder- en drenkvoorzieningen 
beschikbaar zijn die ook door alle soorten 
kunnen worden gebruikt; verzoekt de 
lidstaten daarnaast beter samen te werken 
bij de planning van het vervoer van 
dieren, vooral wat betreft de aankomst bij 
grenscontroles, om zo te voorkomen dat te 
veel transporten bij de grens staan die 
moeten worden gecontroleerd;

Or. de
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Amendement 403
Stefan Eck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. is geschokt door de meldingen over 
zeer lange en stressvolle wachttijden voor 
dieren aan de grens; verzoekt de lidstaten 
die aan derde landen grenzen om bij 
douaneposten speciale doorrijstroken te 
openen voor het vervoer van dieren om de 
wachttijden te verkorten;

26. is geschokt door de meldingen over 
zeer lange en stressvolle wachttijden voor 
dieren aan de grens; verzoekt de lidstaten 
die aan derde landen grenzen om bij 
douaneposten speciale doorrijstroken te 
openen voor het vervoer van dieren om de 
wachttijden te verkorten; vraagt aan de 
bevoegde autoriteiten geen enkel journaal 
voor uitvoer naar Turkije goed te keuren, 
zolang aan de Turkse kant van de grens 
geen voorzieningen zijn, waar de dieren, 
in geval van oponthoud, kunnen worden 
uitgeladen, voeder en water krijgen, 
kunnen rusten en veterinaire 
behandelingen kunnen krijgen;

Or. en

Amendement 404
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. is geschokt door de meldingen over 
zeer lange en stressvolle wachttijden voor 
dieren aan de grens; verzoekt de lidstaten 
die aan derde landen grenzen om bij 
douaneposten speciale doorrijstroken te 
openen voor het vervoer van dieren om de 
wachttijden te verkorten;

26. is geschokt door de meldingen over 
zeer lange en stressvolle wachttijden voor 
dieren aan de grens; verzoekt de lidstaten 
die aan derde landen grenzen om voor de 
dieren waardige oplossingen voor het 
wachten uit te werken, met name parken 
om de vrachtwagens te lossen, om hen 
even rust te gunnen bij lange trajecten, of 
de bevoegde autoriteiten de kans te geven 
gezondheidscontroles uit te voeren in de 
beste omstandigheden;
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Or. fr

Amendement 405
Michel Dantin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. is geschokt door de meldingen over 
zeer lange en stressvolle wachttijden voor 
dieren aan de grens; verzoekt de lidstaten 
die aan derde landen grenzen om bij 
douaneposten speciale doorrijstroken te 
openen voor het vervoer van dieren om de 
wachttijden te verkorten;

26. is geschokt door de meldingen over 
zeer lange en stressvolle wachttijden voor 
dieren aan de grens; verzoekt de lidstaten 
die aan derde landen grenzen om bij 
douaneposten speciale doorrijstroken te 
openen voor het vervoer van dieren om de 
wachttijden te verkorten zonder evenwel de 
kwaliteit van de gezondheids- en 
douanecontroles aan de grenzen af te 
zwakken;

Or. fr

Amendement 406
Georgios Epitideios

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. is geschokt door de meldingen over 
zeer lange en stressvolle wachttijden voor 
dieren aan de grens; verzoekt de lidstaten 
die aan derde landen grenzen om bij 
douaneposten speciale doorrijstroken te 
openen voor het vervoer van dieren om de 
wachttijden te verkorten;

26. is geschokt door de meldingen over 
zeer lange en stressvolle wachttijden voor 
dieren aan de grens; verzoekt de lidstaten 
die aan derde landen grenzen om bij 
douaneposten speciale doorrijstroken te 
openen en versnelde controleprocedures 
toe te passen voor het vervoer van dieren 
om de wachttijden te verkorten;

Or. el

Amendement 407
Maria Lidia Senra Rodríguez
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. is geschokt door de meldingen over 
zeer lange en stressvolle wachttijden voor 
dieren aan de grens; verzoekt de lidstaten 
die aan derde landen grenzen om bij 
douaneposten speciale doorrijstroken te 
openen voor het vervoer van dieren om de 
wachttijden te verkorten;

26. is geschokt door de meldingen over 
zeer lange en stressvolle wachttijden voor 
dieren aan de grens; verzoekt de lidstaten 
die aan derde landen grenzen om bij 
douaneposten rustruimten in te richten en
speciale doorrijstroken te openen voor het 
vervoer van dieren om de wachttijden te 
verkorten;

Or. es

Amendement 408
Thomas Waitz
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. is geschokt door de meldingen over 
zeer lange en stressvolle wachttijden voor 
dieren aan de grens; verzoekt de lidstaten 
die aan derde landen grenzen om bij 
douaneposten speciale doorrijstroken te 
openen voor het vervoer van dieren om de 
wachttijden te verkorten;

26. is geschokt door de meldingen over 
zeer lange en stressvolle wachttijden voor 
dieren aan de grens; verzoekt de lidstaten 
die aan derde landen grenzen om bij 
douaneposten speciale doorrijstroken te 
openen, voldoende bemand en vrij te 
berijden, voor het vervoer van dieren om 
de wachttijden te verkorten;

Or. en

Amendement 409
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement
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26. is geschokt door de meldingen over 
zeer lange en stressvolle wachttijden voor 
dieren aan de grens; verzoekt de lidstaten 
die aan derde landen grenzen om bij 
douaneposten speciale doorrijstroken te 
openen voor het vervoer van dieren om de 
wachttijden te verkorten;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendment 410
Annie Schreijer-Pierik

Motion for a resolution
Paragraph 26 a (new)

Motion for a resolution Amendment

26 bis. betreurt de soms aanzienlijke 
wachttijden aan grenzen met bepaalde 
derde landen, en wijst erop dat dit bij de 
dieren in gevallen, zoals bij een 
ontoereikende of niet-gemoderniseerde 
uitrusting van de vervoersmiddelen, tot 
extra pijn en ongemak kan leiden; 
verzoekt de Commissie in samenwerking 
met de betreffende lidstaten en derde 
landen verbetering in deze situatie aan te 
brengen;

Or. nl

Amendement 411
Sofia Ribeiro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. betreurt de vaak lange wachttijden 
aan de grenzen, en wijst erop dat dit bij de 
dieren tot extra pijn en ongemak leidt; 
verzoekt de lidstaten de transporten beter 
te plannen en met elkaar te 
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communiceren om te vermijden dat er 
veel vrachtwagens met levende dieren 
tegelijk aan de grenzen aankomen, 
waardoor ernstige problemen op het 
gebied van diergezondheid en 
dierenwelzijn ontstaan;

Or. en

Amendement 412
Michela Giuffrida

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. vraagt aan de bevoegde 
autoriteiten geen enkel journaal voor 
uitvoer naar Turkije goed te keuren, 
zolang aan de Turkse kant van de grens 
geen voorzieningen zijn, waar de dieren, 
in geval van oponthoud, kunnen worden 
uitgeladen, voeder en water krijgen, 
kunnen rusten en veterinaire 
behandelingen kunnen krijgen;

Or. en

Amendement 413
Thomas Waitz
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. verzoekt de Commissie om de
samenwerking en de communicatie tussen 
de bevoegde autoriteiten in alle lidstaten en 
in derde landen te verbeteren om de 
problemen met het dierenwelzijn die 
voortkomen uit wanbestuur te 
verminderen;

27. verzoekt de Commissie om de 
samenwerking en de communicatie tussen 
de bevoegde autoriteiten in alle lidstaten en 
in derde landen te verbeteren om de 
problemen met het dierenwelzijn die 
voortkomen uit wanbestuur te 
verminderen; verzoekt de Commissie 
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internationaal te pleiten voor 
dierenwelzijn en initiatieven te nemen om 
het bewustzijn hierover in niet-EU-landen 
te vergroten;

Or. en

Amendement 414
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. verzoekt de Commissie om de 
samenwerking en de communicatie tussen 
de bevoegde autoriteiten in alle lidstaten en 
in derde landen te verbeteren om de 
problemen met het dierenwelzijn die 
voortkomen uit wanbestuur te 
verminderen;

27. verzoekt de Commissie om de 
samenwerking en de communicatie tussen 
de bevoegde autoriteiten in alle lidstaten en 
in derde landen te verbeteren om de 
problemen met het dierenwelzijn die
voortkomen uit wanbestuur te 
verminderen, door te zorgen dat de 
exporteurs de administratieve eisen 
volledig naleven;

Or. de

Amendement 415
James Nicholson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. verzoekt de Commissie om de 
samenwerking en de communicatie tussen 
de bevoegde autoriteiten in alle lidstaten en 
in derde landen te verbeteren om de 
problemen met het dierenwelzijn die 
voortkomen uit wanbestuur te 
verminderen;

27. verzoekt de Commissie om de 
samenwerking en de communicatie, 
inclusief verdere wederzijdse steun en 
uitwisseling van informatie, tussen de 
bevoegde autoriteiten in alle lidstaten en in 
derde landen te verbeteren om de 
problemen met het dierenwelzijn die 
voortkomen uit wanbestuur te 
verminderen;
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Or. en

Amendement 416
Momchil Nekov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. verzoekt de Commissie om de 
samenwerking en de communicatie tussen 
de bevoegde autoriteiten in alle lidstaten en 
in derde landen te verbeteren om de 
problemen met het dierenwelzijn die 
voortkomen uit wanbestuur te 
verminderen;

27. verzoekt de Commissie om de 
samenwerking te verbeteren en de 
informatie-uitwisseling en communicatie 
tussen de bevoegde autoriteiten in alle 
lidstaten en in derde landen te versnellen
om de problemen met het dierenwelzijn die 
voortkomen uit wanbestuur te 
verminderen;

Or. bg

Amendement 417
Momchil Nekov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. verzoekt de lidstaten en de 
Commissie om bijzondere aandacht te 
schenken aan inbreuken op het 
dierenwelzijn tijdens reizen over zee naar 
derde landen;

28. verzoekt de lidstaten en de 
Commissie om bijzondere aandacht te 
schenken aan inbreuken op het 
dierenwelzijn tijdens reizen over zee en via 
waterwegen naar derde landen;

Or. bg

Amendement 418
Clara Eugenia Aguilera García

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29
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Ontwerpresolutie Amendement

29. benadrukt dat het vervoer van 
levende dieren naar derde landen moet 
worden verboden, tenzij de normen inzake 
dierenvervoer in derde landen worden 
afgestemd op die van de EU;

Schrappen

Or. es

Amendement 419
Norbert Erdős

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. benadrukt dat het vervoer van 
levende dieren naar derde landen moet 
worden verboden, tenzij de normen inzake 
dierenvervoer in derde landen worden 
afgestemd op die van de EU;

Schrappen

Or. hu

Amendement 420
Michel Dantin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. benadrukt dat het vervoer van 
levende dieren naar derde landen moet 
worden verboden, tenzij de normen inzake 
dierenvervoer in derde landen worden 
afgestemd op die van de EU;

Schrappen

Or. fr

Amendement 421
Mairead McGuinness
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. benadrukt dat het vervoer van 
levende dieren naar derde landen moet 
worden verboden, tenzij de normen inzake 
dierenvervoer in derde landen worden 
afgestemd op die van de EU;

Schrappen

Or. en

Amendment 422
Anja Hazekamp

Motion for a resolution
Paragraph 29

Motion for a resolution Amendment

29. benadrukt dat het vervoer van 
levende dieren naar derde landen moet 
worden verboden, tenzij de normen inzake 
dierenvervoer in derde landen worden 
afgestemd op die van de EU;

29. benadrukt dat het vervoer van 
levende dieren naar derde landen moet 
worden verboden, omdat het in de praktijk 
niet mogelijk blijkt de normen inzake 
dierenvervoer in derde landen af te 
stemmen op die van de EU, en roept de 
Commissie op om Verordening (EG) nr. 
1/2005 zodanig aan te passen dat dit 
verbod gerealiseerd kan worden;

Or. nl

Amendement 423
Thomas Waitz, Pascal Durand
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. benadrukt dat het vervoer van 
levende dieren naar derde landen moet 
worden verboden, tenzij de normen inzake 

29. benadrukt dat, in aanvulling op het 
verbod op de uitvoer van levende dieren, 
het vervoer van levende dieren naar derde 
landen ook moet worden verboden, tenzij 
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dierenvervoer in derde landen worden 
afgestemd op die van de EU;

de normen inzake dierenvervoer en 
dierenwelzijn in derde landen worden 
afgestemd op die van de EU en de 
uitvoering daarvan voldoende is om de 
naleving van de verordening te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 424
Sofia Ribeiro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. benadrukt dat het vervoer van 
levende dieren naar derde landen moet 
worden verboden, tenzij de normen inzake 
dierenvervoer in derde landen worden 
afgestemd op die van de EU;

29. benadrukt dat het vervoer van 
levende dieren naar derde landen het 
onderwerp van bilaterale overeenkomsten 
om deze verschillen te beperken moet 
worden, in het geval dat de normen inzake 
dierenvervoer in derde landen niet worden 
afgestemd op die van de EU;

Or. en

Amendement 425
Julie Girling, Anthea McIntyre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. benadrukt dat het vervoer van 
levende dieren naar derde landen moet 
worden verboden, tenzij de normen inzake 
dierenvervoer in derde landen worden 
afgestemd op die van de EU;

29. benadrukt dat, indien mogelijk, het 
vervoer van levende dieren naar derde 
landen moet worden verboden, tenzij de 
normen inzake dierenvervoer in derde 
landen worden afgestemd op die van de 
EU;

Or. en
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Amendement 426
Momchil Nekov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. benadrukt dat het vervoer van 
levende dieren naar derde landen moet 
worden verboden, tenzij de normen inzake 
dierenvervoer in derde landen worden 
afgestemd op die van de EU;

29. benadrukt dat het vervoer van 
levende dieren naar derde landen moet 
worden verboden, tenzij de normen inzake 
dierenvervoer in die landen worden 
afgestemd op die van de EU;

Or. bg

Amendement 427
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. benadrukt dat het vervoer van 
levende dieren naar derde landen moet 
worden verboden, tenzij de normen inzake 
dierenvervoer in derde landen worden 
afgestemd op die van de EU;

29. benadrukt dat het vervoer van 
levende dieren naar derde landen 
afhankelijk moet worden gesteld van de 
naleving van normen die gelijkwaardig 
zijn aan die van de EU tijdens de hele 
vervoersketen;

Or. fr

Amendement 428
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. benadrukt dat het vervoer van 
levende dieren naar derde landen moet 
worden verboden, tenzij de normen inzake 
dierenvervoer in derde landen worden 
afgestemd op die van de EU;

29. benadrukt dat het vervoer van 
levende dieren naar derde landen moet 
worden verboden wanneer de EU-normen 
en -voorschriften inzake dierenvervoer in 
derde landen niet volledig worden 
nageleefd;
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Or. de

Amendement 429
Sofia Ribeiro

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om het volledige potentieel van 
nieuwe technologieën, zoals gps, 
tachografen die de reisduur kunnen 
registreren en zelfs informatie over de 
temperatuur, de hoeveelheid water, de 
luchtkwaliteit enz. geven, in de voertuigen 
te gebruiken;

Or. en

Amendement 430
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. herinnert de lidstaten eraan dat zij 
volgens de vaste rechtspraak1 bis strengere 
nationale voorschriften kunnen invoeren 
voor het dierenwelzijn tijdens het vervoer, 
zolang deze in overeenstemming zijn met 
de belangrijkste doelstelling van 
Verordening (EG) nr. 1/2005;

_________________

1 bis Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 
14 oktober 2004 – Zaak C-113/02, 
Commissie van de Europese 
Gemeenschappen tegen het Koninkrijk 
der Nederlanden en Arrest van het Hof 
(Derde kamer) van 8 mei 2008 – Zaak C-
491/06 Danske Svineproducenter.

Or. de
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Amendement 431
Michel Dantin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. verzoekt de Europese Commissie 
de uitwisseling van goede werkwijzen en 
gelijkwaardige maatregelen inzake 
vervoer van levende dieren met de derde 
landen te bevorderen;

Or. fr
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