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(2018/2110(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 44

Forslag til beslutning Ændringsforslag

44. bemærker, at en række forskellige 
krav samt ændrede markedsforhold og 
politiske beslutninger har gjort små 
slagterier økonomisk urentable, hvilket har 
resulteret i et generelt fald i deres antal; 
opfordrer indtrængende Kommissionen 
og de lokale myndigheder i 
medlemsstaterne til, hvor det er 
nødvendigt, at støtte og fremme 
mulighederne for slagtning på bedriften, 
økonomisk bæredygtig lokal eller mobil 
slagtning og kødforarbejdningsanlæg i 
medlemsstaterne, således at dyrene kan 
blive slagtet så tæt som muligt på deres 
opdrætssted, hvilket også vil bidrage til at 
opretholde beskæftigelsen i 
landdistrikterne; opfordrer Rådet og 
Kommissionen til at udvikle en strategi til 
fremskyndelse af en mere regional model 
for dyreopdræt, hvor dyrene fødes, 
opdrættes og slagtes i samme region, hvor 
det er praktisk muligt og under 
hensyntagen til de geografiske forskelle, i 
stedet for at blive transporteret over meget 
lange afstande;

44. bemærker, at en række forskellige 
krav samt ændrede markedsforhold og 
politiske beslutninger har gjort små 
slagterier økonomisk urentable, hvilket har 
resulteret i et generelt fald i deres antal; 
anmoder de lokale myndigheder i 
medlemsstaterne om, hvor det er 
nødvendigt, at støtte og fremme 
mulighederne for slagtning på bedriften, 
økonomisk bæredygtig lokal eller mobil 
slagtning og kødforarbejdningsanlæg i 
medlemsstaterne, således at dyrene kan 
blive slagtet på det slagteri, der er 
geografisk tættest på deres opdrætssted, 
hvilket også vil bidrage til at opretholde 
beskæftigelsen i landdistrikterne; 
understreger i denne forbindelse, at af 
hensyn til dyrenes velfærd må 
transporttiden ikke må overstige mere end 
otte timer i alt; opfordrer medlemsstaterne 
til at udvikle en strategi til fremskyndelse 
af en mere regional model for dyreopdræt, 
hvor dyrene fødes, opdrættes og slagtes i 
samme region, hvor det er praktisk muligt 
og under hensyntagen til de geografiske 
forskelle, i stedet for at blive transporteret 
over meget lange afstande;
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Forslag til beslutning
Punkt 78

Forslag til beslutning Ændringsforslag

78. er bekymret over, at der fortsat 
rapporteres om problemer med 
dyretransport og -velfærd i visse 
tredjelande; bemærker, at slagtning i visse 
tredjelande, hvortil Unionen transporterer 
dyr, er forbundet med ekstreme og 
langvarige lidelser og jævnligt overtræder 
OIE's internationale standarder for 
dyrevelfærd ved slagtning; opfordrer - 
samtidig med at det erkendes, at 
efterspørgslen i tredjelande ofte drejer sig 
om levende dyr - Kommissionen og 
medlemsstaterne til at fremme et skift i 
retning af transport af kød eller 
slagtekroppe i stedet for levende dyr til 
tredjelande samt transport af sæd eller 
embryoner i stedet for avlsdyr;

78. er bekymret over, at der fortsat 
rapporteres om problemer med 
dyretransport og -velfærd i visse 
tredjelande; bemærker, at slagtning i visse 
tredjelande, hvortil Unionen transporterer 
dyr, er forbundet med ekstreme og 
langvarige lidelser og jævnligt overtræder 
OIE's internationale standarder for 
dyrevelfærd ved slagtning; opfordrer – 
samtidig med at det erkendes, at 
efterspørgslen i tredjelande ofte drejer sig 
om levende dyr – Kommissionen og 
medlemsstaterne til at fremme et skift i 
retning af transport af kød eller 
slagtekroppe i stedet for levende dyr til 
tredjelande samt transport af sæd eller 
embryoner i stedet for avlsdyr; opfordrer 
medlemsstaterne til at overveje en mulig 
afskaffelse af sådanne transporter af 
levende dyr til tredjelande og til at sikre, 
at transporterne foregår under værdige 
forhold for dyrene; anmoder 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder om at sikre, at der er 
embedsdyrlæger til stede ved Unionens 
udgangssteder, navnlig mellem Bulgarien 
og Tyrkiet, for at sikre, at 
dyrevelfærdsstandarderne overholdes, og 
navnlig for at sikre fodrings-, vandings- 
og hvileperioder;
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