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Ändringsförslag 11
Harald Vilimsky
för ENF-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 44

Förslag till resolution Ändringsförslag

44. Europaparlamentet noterar att olika 
krav och förändrade marknadsvillkor och 
politiska beslut har gjort små slakterier 
ekonomiskt olönsamma, vilket har 
resulterat i en allmän minskning av deras 
antal. Parlamentet uppmanar med kraft 
kommissionen och de lokala 
myndigheterna i medlemsstaterna att vid 
behov stödja och främja slakt på gården, 
ekonomiskt bärkraftiga lokala eller mobila 
slakterier och 
köttbearbetningsanläggningar i 
medlemsstaterna, så att djuren slaktas så 
nära uppfödningsorten som möjligt, vilket 
också upprätthåller sysselsättningen på 
landsbygden. Parlamentet uppmanar rådet 
och kommissionen att utveckla en strategi 
för att gå mot en mer regional modell för 
animalieproduktion, där djur, när detta är 
möjligt med tanke på geografiska 
skillnader, föds, göds och slaktas i samma 
region, i stället för att transporteras extremt 
långa avstånd.

44. Europaparlamentet noterar att olika 
krav och förändrade marknadsvillkor och 
politiska beslut har gjort små slakterier 
ekonomiskt olönsamma, vilket har 
resulterat i en allmän minskning av deras 
antal. Parlamentet ber de lokala 
myndigheterna i medlemsstaterna att vid 
behov stödja och främja slakt på gården, 
ekonomiskt bärkraftiga lokala eller mobila 
slakterier och 
köttbearbetningsanläggningar i 
medlemsstaterna, så att djuren slaktas på 
det slakteri som geografiskt sett ligger 
närmast uppfödningsorten, vilket också 
gynnar sysselsättningen på landsbygden. I 
detta sammanhang betonar parlamentet 
att transporttiderna med tanke på djurens 
välbefinnande inte får överstiga 
sammanlagt 8 timmar. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att utveckla en 
strategi för att gå mot en mer regional 
modell för animalieproduktion, där djur, 
när detta är möjligt med tanke på 
geografiska skillnader, föds, göds och 
slaktas i samma region, i stället för att 
transporteras extremt långa avstånd.
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Ändringsförslag 12
Harald Vilimsky
för ENF-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 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. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att överväga att avskaffa 
sådana transporter till tredjeländer och 
säkerställa att transporterna äger rum 
under värdiga förhållanden för djuren. 
Parlamentet uppmanar de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna att 
säkerställa att det finns officiella 
veterinärer vid EU:s utförselställen, 
särskilt mellan Bulgarien och Turkiet, för 
att garantera att djurskyddsnormerna 
uppfylls, och särskilt för att säkerställa 
utfodrings-, vattnings- och viloperioder.
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