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6.2.2019 A8-0057/1

Ändringsförslag 1
Sofia Ribeiro
för PPE-gruppen

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

Förslag till resolution
Skäl H

Förslag till resolution Ändringsförslag

H. Transporterna är stressande för 
djuren eftersom de utsätts för många olika 
situationer som är skadliga för deras 
välbefinnande. När det gäller handel med 
vissa tredjeländer orsakar mycket långa 
resor med långa uppehåll vid gränser för 
kontroll av dokument, fordon och djurens 
skick för transport ytterligare lidande för 
djuren.

H. Transporterna kan vara stressande 
för djuren eftersom de kan utsättas för 
många olika situationer som är skadliga för 
deras välbefinnande. När det gäller handel 
med vissa tredjeländer orsakar mycket 
långa resor med långa uppehåll vid gränser 
för kontroll av dokument, fordon och 
djurens skick för transport lidande för 
djuren.

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/2

Ändringsförslag 2
Sofia Ribeiro
för PPE-gruppen

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

Förslag till resolution
Skäl U

Förslag till resolution Ändringsförslag

U. Transportfordonen är ofta 
överfulla. Höga temperaturer och 
otillräcklig ventilation i fordonet utgör ett 
stort problem.

U. Transportfordonen kan vara 
överfulla och medföra en risk för höga 
temperaturer och otillräcklig ventilation , 
vilket utgör ett stort problem.

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/3

Ändringsförslag 3
Sofia Ribeiro
för PPE-gruppen

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

Förslag till resolution
Skäl W

Förslag till resolution Ändringsförslag

W. Det är tekniskt och administrativt 
sett lättare och ekonomiskt sett 
lönsammare för boskapsuppfödare att 
transportera kött och andra animaliska 
produkter samt sperma och embryon, än att 
transportera levande djur som förs till slakt 
eller avel. Det europeiska 
veterinärförbundet (FVE) och 
Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) 
betonar att djur bör födas upp så nära den 
plats där de fötts som möjligt, och slaktas 
så nära produktionsplatsen som möjligt. 
Tillgången till slakterier, däribland mobila 
slakterier, på eller i närheten av 
uppfödningsställen kan dessutom bidra till 
att skapa utkomstmöjligheter på 
landsbygden.

W. Det är tekniskt och administrativt 
sett lättare och ibland ekonomiskt sett 
lönsammare för boskapsuppfödare att 
transportera kött och andra animaliska 
produkter samt sperma och embryon, än att 
transportera levande djur som förs till slakt 
eller avel. Det europeiska 
veterinärförbundet (FVE) och 
Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) 
betonar att djur bör födas upp så nära den 
plats där de fötts som möjligt, och slaktas 
så nära produktionsplatsen som möjligt. 
Tillgången till slakterier, däribland mobila 
slakterier, på eller i närheten av 
uppfödningsställen kan dessutom bidra till 
att skapa utkomstmöjligheter på 
landsbygden.

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/4

Ändringsförslag 4
Sofia Ribeiro
för PPE-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 18a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18a. Europaparlamentet betonar vikten 
av att skilja mellan djurtransportföretags 
och djuruppfödares ansvar, eftersom det 
är företagen, inte uppfödarna, som bör 
hållas ansvariga för problem under 
djurtransporter. Parlamentet påminner 
om att uppfödarna är de som är mest 
intresserade av djurens välbefinnande, av 
känslomässiga men även av ekonomiska 
skäl.

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/5

Ändringsförslag 5
Sofia Ribeiro
för PPE-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 43

Förslag till resolution Ändringsförslag

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

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

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/6

Ändringsförslag 6
Sofia Ribeiro
för PPE-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 49

Förslag till resolution Ändringsförslag

49. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utveckla en strategi för 
att säkerställa en övergång från transport 
av levande djur till handel med endast 
produkter av kött och slaktkroppar samt 
avelsmaterial, med tanke på de 
konsekvenserna för miljön, djurens 
välbefinnande och hälsan som transporter 
av levande djur har. Parlamentet anser att 
alla sådana strategier måste beakta de 
ekonomiska faktorer som påverkar beslutet 
att transportera levande djur. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att inkludera 
transporter till tredjeländer i denna strategi.

49. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att främja en övergång från 
transport av levande djur till handel med 
endast produkter av kött och slaktkroppar 
samt avelsmaterial, när det är möjligt, med 
tanke på de konsekvenserna för miljön, 
djurens välbefinnande och hälsan som 
transporter av levande djur har. 
Parlamentet anser att alla sådana strategier 
måste beakta de ekonomiska faktorer som 
påverkar beslutet att transportera levande 
djur. Parlamentet uppmanar kommissionen 
att inkludera transporter till tredjeländer i 
denna strategi.

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/7

Ändringsförslag 7
Sofia Ribeiro
för PPE-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 78

Förslag till resolution Ändringsförslag

78. Europaparlamentet är bekymrat 
över de ständiga rapporterna om problem 
med djurens välbefinnande i vissa 
tredjeländer. Parlamentet noterar att slakten 
i vissa av de tredjeländer som EU skickar 
djur till medför extremt och utdraget 
lidande för djuren samt regelbundet bryter 
mot de internationella normerna för djurs 
välbefinnande vid slakt från 
Världsorganisationen för djurhälsa (OIE). 
Samtidigt som parlamentet inser att 
efterfrågan i tredjeländer ofta gäller 
levande djur, uppmanas kommissionen och 
medlemsstaterna att främja en övergång till 
transport av kött och slaktkroppar, i stället 
för levande djur, till tredjeländer, samt 
transport av sperma och embryon i stället 
för avelsdjur.

78. Europaparlamentet är bekymrat 
över de ständiga rapporterna om problem 
med djurens välbefinnande i vissa 
tredjeländer. Parlamentet noterar att slakten 
i vissa av de tredjeländer som EU skickar 
djur till medför extremt och utdraget 
lidande för djuren samt regelbundet bryter 
mot de internationella normerna för djurs 
välbefinnande vid slakt från 
Världsorganisationen för djurhälsa (OIE). 
Samtidigt som parlamentet inser att 
efterfrågan i tredjeländer ofta gäller 
levande djur, uppmanas kommissionen och 
medlemsstaterna att när det är möjligt 
främja en övergång till transport av kött 
och slaktkroppar, i stället för levande djur, 
till tredjeländer, samt transport av sperma 
och embryon i stället för avelsdjur.

Or. en


