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Forslag til beslutning
Punkt 38

Forslag til beslutning Ændringsforslag

38. insisterer på, at transporttiden for 
alle dyr, der transporteres, kun må være så 
lang som nødvendigt under hensyntagen 
til de geografiske forskelle på 
medlemsstatsplan og i overensstemmelse 
med betragtning 5 i forordningen, hvoraf 
det fremgår, at "Transport over lange 
afstande af dyr [...] må af hensyn til 
dyrenes velfærd begrænses så meget som 
muligt", og betragtning 18, hvoraf det 
fremgår, at "risikoen for en negativ 
påvirkning af dyrenes velfærd er større 
under lange transporter end under korte 
transporter";

38. insisterer på, at transporttiden for 
alle dyr, der transporteres, bør være så kort 
som muligt og under ingen 
omstændigheder på mere end otte timer i 
overensstemmelse med betragtning 5 i 
forordningen, hvoraf det fremgår, at 
"Transport over lange afstande af dyr [...] 
må af hensyn til dyrenes velfærd 
begrænses så meget som muligt", og 
betragtning 18, hvoraf det fremgår, at 
"risikoen for en negativ påvirkning af 
dyrenes velfærd er større under lange 
transporter end under korte transporter";
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Forslag til beslutning
Punkt 43

Forslag til beslutning Ændringsforslag

43. opfordrer under hensyntagen til 
Parlamentets beslutning af 12. december 
2012 til, at transporttiderne gøres så korte 
som muligt, og navnlig til, at lange og 
meget lange transporttider såvel som 
transporter uden for Unionens grænser 
undgås ved at anvende alternative 
strategier, f.eks. ved at sikre økonomisk 
bæredygtige og retfærdigt fordelte lokale 
og mobile slagtefaciliteter nær 
husdyrbrugene, fremme af korte 
produktionskæder og direkte salg, 
erstatning af transport af avlsdyr gennem 
anvendelse af sæd eller embryoner eller 
med transport af slagtekroppe og 
kødprodukter samt ved hjælp af lov- eller 
ikkelovgivningsinitiativer i 
medlemsstaterne til fremme af slagtning på 
bedrifterne; opfordrer Kommissionen til 
klart at definere passende, særlige og 
lavere rejsetider for transport af alle de 
forskellige arter af levende dyr og også for 
transport af dyr, der ikke er fravænnet;

43. opfordrer under hensyntagen til 
Parlamentets beslutning af 12. december 
2012 til, at transporttiderne gøres så korte 
som muligt, og at de under ingen 
omstændigheder må være på mere end 
otte timer, og navnlig til, at lange og meget 
lange transporttider såvel som transporter 
uden for Unionens grænser undgås ved at 
anvende alternative strategier, f.eks. ved at 
sikre økonomisk bæredygtige og retfærdigt 
fordelte lokale og mobile slagtefaciliteter 
nær husdyrbrugene, fremme af korte 
produktionskæder og direkte salg, 
erstatning af transport af avlsdyr gennem 
anvendelse af sæd eller embryoner eller 
med transport af slagtekroppe og 
kødprodukter samt ved hjælp af lov- eller 
ikkelovgivningsinitiativer i 
medlemsstaterne til fremme af slagtning på 
bedrifterne; opfordrer Kommissionen til 
klart at definere passende, særlige og 
lavere rejsetider for transport af alle de 
forskellige arter af levende dyr og også for 
transport af dyr, der ikke er fravænnet;

Or. en



AM\1176305DA.docx PE631.713v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

6.2.2019 A8-0057/10

Ændringsforslag 10
Marco Zullo, Eleonora Evi, Rosa D’Amato
for EFDD-Gruppen

Betænkning A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Beskyttelse af dyr under transport i og uden for EU
(2018/2110(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 78 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

78a. kritiserer på det kraftigste 
Kommissionens statistikker om 
overholdelse af forordningen for så vidt 
angår transport af levende dyr til ikke-
EU-lande, og understreger, at de er blevet 
udarbejdet uden systematisk kontrol af 
køretøjer, der transporterer dyr;

Or. en


