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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Landbrug og 
Udvikling af Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i 
det beslutningsforslag, det vedtager:

1. bemærker, at millioner af dyr hvert år transporteres i live (med henblik på slagtning eller 
avl) inden for EU og fra EU til tredjelande; bemærker, at forordning 1/20051, når den er 
korrekt gennemført og håndhævet, har haft en positiv indvirkning på dyrs velfærd under 
transport; bifalder Kommissionens retningslinjer på dette område, men beklager, at en 
række af de foranstaltninger, som Kommissionen har planlagt, er blevet forsinket i op til 
fem år2; bemærker, at der fortsat er alvorlige problemer med transport, og at 
håndhævelsen af forordningen synes at være den vigtigste opgave for dem, der er 
involveret i dens gennemførelse;

2. beklager, at en række spørgsmål vedrørende forordning (EF) nr. 1/2005 endnu ikke er 
blevet løst, herunder overbelægning, utilstrækkelig frihøjde, manglende evne til at stille de 
krævede hvileperioder til rådighed, mad og vand, utilstrækkelig ventilation og 
vandingsanlæg, transport af uegnede dyr, transport af kalve, der ikke er fravænnet, 
behovet for at fastslå status som drægtighedsperiode for levende dyr, omfanget af kontrol 
med hensyn til strafgebyr, den "blandede" virkning af praktik, uddannelse og certificering 
samt utilstrækkelig strøelse, som også påpeget af Den Europæiske Revisionsret i 
særberetning nr. 31/20183 og ikke-statslige organisationer i forbindelse med klager, der er 
indgivet til Kommissionen; opfordrer til forbedring af ovennævnte områder;

3. opfordrer medlemsstater og transportører til i væsentlig grad at forbedre håndhævelsen af 
og overholdelsen af forordning (EF) nr. 1/2005 og opfordrer Kommissionen til at indlede 
overtrædelsesprocedurer mod medlemsstater, som konstateres at være i strid med reglerne, 
for at bevare dyrevelfærden og sikre fair konkurrence;

4. er enig med Kommissionen i, at det er god praksis for de kompetente myndigheder at 
kontrollere alle sendinger, der er bestemt til lande uden for EU ved pålæsning4; mener, at 
en del af de sendinger, der transporteres inden for EU, også bør kontrolleres ved 
pålæsningsfasen; bemærker, at de kompetente myndigheder ved pålæsningsfasen bør 
kontrollere, at forordningens krav om gulvplads og frihøjde overholdes, at ventilations- og 
vandingsudstyret fungerer korrekt, at drikkeanordningerne fungerer korrekt og egner sig 
til de dyr, der transporteres, at der ikke pålæsses dyr i uegnet stand, og at der medbringes 
tilstrækkeligt med foder og strøelse;

                                               
1 Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed 
forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97 (EUT 
3 af 5.1.2005, s. 1).
2Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 31/2018 af 14. november 2018 med titlen "Dyrevelfærd i EU: 
Bedre balance mellem ambitiøse mål og praktisk gennemførelse".
3Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 31/2018 af 14. november 2018 med titlen "Dyrevelfærd i EU: 
Bedre balance mellem ambitiøse mål og praktisk gennemførelse".
4 ”Den endelige rapport om en gennemgang, der blev foretaget i Nederlandene fra den 20. til den 24. februar 
2017 for at vurdere dyrevelfærden under transport til ikke-EU-lande”, Europa-Kommissionen, 
Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed, 2017.
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5. er bekymret over, at der ofte foregår hårdhændet pålæsning af levende dyr på 
transportskibe; opfordrer de kompetente myndigheder til at foretage en grundig kontrol af 
dyrene med henblik på at sikre, at de er egnede til at fortsætte deres rejse, og til at 
kontrollere, at lasteoperationer udføres i overensstemmelse med artikel 20 i forordning 
(EF) nr. 1/2005, uden at der foretages grov håndtering og regelmæssig brug af pinde og 
elektriske pigkæppe; opfordrer de kompetente myndigheder til ikke at godkende logbøger, 
hvoraf det fremgår, at der skal gøres brug af havne, som ikke har faciliteter, der muliggør 
ordentlig kontrol af dyrene før pålæsning;

6. understreger, at dyrs lidelser under transport er en kilde til stor bekymring og forargelse i 
brede kredse i samfundet; bemærker, at Europa-Kommissionen den 21. september 2017 
modtog over 1 mio. underskrifter til støtte for kampagnen #StopTheTrucks, hvor EU-
borgerne kræver, at der sættes en stopper for dyretransporter over lange afstande;

7. mener, at manglerne ved gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1/2005 udgør et klart 
eksempel på, hvor nødvendigt det er at udfolde større bestræbelser på at forebygge 
alvorlige tildragelser med væsentlig indvirkning på dyrevelfærden og retsforfølge 
lovovertræderne;

8. opfordrer i henhold til betragtning 11 i Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 Kommissionen 
til at revidere forordningen for at bringe den i overensstemmelse med den nyeste 
videnskabelige viden;

9. henleder opmærksomheden på de mange parlamentariske forespørgsler, skrivelser og 
klager fra medlemmer af Europa-Parlamentet til Kommissionen, hvori det fremhæves, at 
der finder systematiske overtrædelser sted af forordningen, og fordømmer de uacceptable 
forhold i form af stress, smerte, angst og lidelse, som de levende dyr udsættes for under 
transport i Unionen og under transport til tredjelande;

10. beklager overtrædelserne af forordningen med hensyn til den utilfredsstillende anvendelse 
af bestemmelserne om dyr, der ikke er fravænnet, såsom kalve, lam, gedekid og føl, der 
fortsat modtager mælkeernæring, og opforder til, at der træffes mere detaljerede 
foranstaltninger til sikring af den fulde beskyttelse af disse dyrs velfærd under transport;

11. insisterer på, at transporttiden for dyr begrænses til otte timer, herunder indladningstid og 
hensyntagen til artsspecifik veterinærrådgivning, uanset om dette sker på landjorden, på 
havet eller ad luftvejen; mener, at dyr, der endnu ikke er fravænnet, ikke bør transporteres 
på rejser i mere end fire timer;

12. beklager, at dele af forordningen trods klare anbefalinger fra Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) ikke lever op til de nuværende videnskabelige 
standarder for dyrevelfærd, hvilket ellers kræves i selve forordningen; opfordrer derfor til, 
at der fastsættes ajourførte og forbedrede regler om:

– ventilation og køling i alle køretøjer/skibe

– passende drikkesystemer, især til dyr, der ikke er fravænnet

– transport af dyr i uegnet stand
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– øget minimumsfrihøjde

– lavere belægningsgrad;

13. understreger, at dyr, der transporteres over lange afstande, i henhold til forordning (EF) nr. 
1/2005 med passende mellemrum skal tilbydes vand, foder og hvile af en kvalitet og i 
mængder, som er passende for deres art og alder; opfordrer indtrængende Kommissionen 
til at føre mere effektivt tilsyn med, at alle EU-medlemsstaterne fuldt ud overholder disse 
lovkrav;

14. beklager de ofte langvarige forsinkelser ved grænserne, hvor manglen på hvile-, vand- og 
veterinærfaciliteter også kan føre til øgede dyresundheds- og dyrevelfærdsproblemer, 
herunder lidelser og dødsfald; opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at arrangørerne 
planlægger deres rejser bedre, og understreger behovet for at forbedre kommunikationen 
mellem de nationale myndigheder i de forskellige medlemsstater for at forhindre 
koncentrationen af lastbiler, der transporterer dyr ved grænserne;

15. bemærker, at håndhævelse er særlig vanskelig, når en transport passerer gennem flere 
medlemsstater, og forskellige medlemsstater er ansvarlige for godkendelse af logbogen og 
udstedelse af en tilladelse til transportvirksomheden og et kompetencebevis til føreren 
opfordrer alle de medlemsstater, der opdager overtrædelser, til at underrette de øvrige 
medlemsstater hurtigst muligt; bemærker, at artikel 26 i forordning (EF) nr. 1/2005 giver 
medlemsstaterne stærke håndhævelsesbeføjelser, herunder beføjelsen til at suspendere 
eller tilbagekalde en transportvirksomheds tilladelse i tilfælde af alvorlige overtrædelser 
ved at pålægge den pågældende transportvirksomhed at indføre systemer, der skal 
forhindre, at overtrædelsen gentages, og underkaster transportøren yderligere kontrol, 
f.eks. tilstedeværelse af en dyrlæge, når dyr lastes; er bekymret over, at disse beføjelser i 
mange medlemsstater ikke anvendes korrekt, og at deres anvendelse ikke overvåges;
opfordrer de medlemsstater, der er blevet underrettet om overtrædelser, til at reagere på 
dem i tide for at forebygge, at overtrædelserne forekommer igen;

16. beklager, at det samlede antal kontroller, der er foretaget af de nationale kompetente 
myndigheder i henhold til forordning (EF) nr. 1/2005, er faldet, selv om antallet af 
sendinger i EU, der indeholder levende dyr, er steget1; opfordrer medlemsstaterne til i 
væsentlig grad at øge minimumsantallet af kontroller for transport af levende dyr for at 
sikre dyrevelfærden;

17. er bekymret over transportforholdene i tredjelande; opfordrer medlemsstaterne og 
transportørerne til nøje at følge Domstolens afgørelse, som konkluderede, at forordning 
(EF) nr. 1/2005 også finder anvendelse på tilfælde af eksport til lande uden for EU2, indtil 
eksporten når sit endelige bestemmelsessted; opfordrer medlemsstaterne til at udføre 
yderligere kontrol ved EU's udgangssteder til tredjelande for at kontrollere, at alle dyrene 
er egnede til at fortsætte deres transport ud over EU's grænser;

                                               
1 Undersøgelse - ”Forordning (EF) nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport og hermed forbundne 
aktiviteter - vurdering af gennemførelse på europæisk plan", Europa-Parlamentets Forskningstjeneste (EPRS), s. 
31.
2 Domstolens dom af 23. april 2015, Zuchtvieh-Export GmbH v Stadt Kempten, C-424/13, 
ECLI:EU:C:2015:259.
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18. opfordrer Kommissionen til at sikre, at medlemsstaterne øger og skærper de officielle 
kontroller af transporter af levende dyr og indberetter resultaterne i detaljer og på en 
gennemsigtig måde; opfordrer i denne henseende indtrængende Kommissionen til at gøre 
TRACES offentligt tilgængelig;

19. fremhæver betydningen af uddannelse og kompetencecertificering for chauffører for at 
forbedre dyrevelfærden under transport; opfordrer medlemsstaterne til med hjælp fra 
Kommissionen at sikre passende og harmoniseret uddannelse for de involverede aktører;

20. kræver, at medlemsstaternes kompetente myndigheder sikrer, at der på udgangssteder fra 
Unionens område er embedsdyrlæger til stede med den opgave at kontrollere, at der på 
køretøjerne, der transporterer dyr, forefindes rum med tilstrækkelig plads til at undgå 
situationer med overbelægning, at der er strøelse, foder og vand i passende mængde under 
hensyntagen til de transporterede dyrs art og størrelse, og at systemerne til ventilation og 
vanding af dyrene fungerer korrekt;

21. opfordrer indtrængende Kommissionen til at undersøge, hvordan landbrugerne, 
slagterierne og kødforarbejdningsindustrien kan gives incitamenter til at slagte deres dyr 
på nærmeste slagtested for at undgå lange dyretransporttider og reducere emissioner; 
opfordrer Kommissionen til at fremme innovative løsninger i denne henseende, såsom 
mobile slagtningsløsninger, samtidig med at der sikres høje dyrevelfærdsstandarder;

22. mener, at transport af kød i stedet for levende dyr kan forbedre dyrevelfærden væsentligt 
og reducere omfanget af den relaterede transport, hvilket også ville have en positiv 
indvirkning på miljøet; opfordrer medlemsstaterne og transportørerne til at udvikle 
strategier til at erstatte transport af levende dyr med transport af kødprodukter og 
slagtekroppe;

23. opfordrer Kommissionen til at fastsætte krav til hvilesteders placering og faciliteter;

24. erkender, at mange køretøjer og skibe til transport af levende dyr ikke burde have været 
godkendt, da de ikke er egnede til at transportere dyr; er klar over, at de krav, der er fastsat 
i artikel 20 og 21 i forordning (EF) nr. 1/2005 om transport af levende dyr med skib ofte 
tilsidesættes; opfordrer medlemsstaterne til ikke at godkende eller forny godkendelse af 
skibe til transport af levende dyr, som ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1/2005 
og til at foretage den påkrævede kontrol forud for lastning af skibe til transport af levende 
dyr ordentligt;

25. bemærker, at landbrugerne, transportvirksomhederne og de kompetente myndigheder i de 
enkelte medlemsstater kan fortolke forordning (EF) nr. 1/2005 forskelligt, navnlig med 
hensyn til, om dyrene er egnede til transport; opfordrer Kommissionen til at revidere 
forordningen for at præcisere kravene i forbindelse med transport, hvor det er nødvendigt;

26. understreger, at tilstedeværelsen af dyrlæger om bord på skibe til søtransport af levende 
dyr bør være obligatorisk, at antallet af dødsfald blandt dyr under søtransport bør 
indberettes og registreres, og at der bør udarbejdes nødplaner til håndtering af situationer 
til søs, som kan påvirke de transporterede dyrs velfærd negativt;

27. beklager, at de data, som medlemsstaterne indberetter, ifølge Kommissionen ikke altid er 
fyldestgørende, ensartede, pålidelige eller tilstrækkelig detaljerede til at drage 
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konklusioner om opfyldelse af kravene på EU-plan; opfordrer Kommissionen til at 
udvikle pålidelige indikatorer og tilvejebringe offentligt tilgængelige data, som gør det 
muligt at følge udviklingen med hensyn til dyrevelfærden under transport af levende dyr;

28. opfordrer indtrængende Kommissionen til sammen med medlemsstaterne at tilpasse 
sanktionsniveauerne i tilfælde af overtrædelser bedre, da disse kan være mere end 10 
gange højere i nogle medlemsstater end i andre. erindrer om, at sådanne sanktioner bør 
være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. 
Opfordrer Kommissionen til at udvikle en køreplan for tilpasning af sanktionssystemerne i 
alle EU-medlemsstaterne.

29 anbefaler en højere grad af EU-investeringer i udviklingen af mindre, lokalt baseret 
dyrelandbrug og fremme af sunde plantebaserede kostvaner for at erstatte det nuværende 
høje forbrug af animalske produkter;

30. opfordrer Kommissionen til at udarbejde en sortliste over erhvervsdrivende, der har gjort 
sig skyldige i gentagne og alvorlige overtrædelser af forordningen, på grundlag af 
inspektions- og gennemførelsesrapporter; opfordrer Kommissionen til at ajourføre og 
offentliggøre disse sortlister ofte og lette udvekslingen af bedste praksis mellem 
medlemsstaterne inden for både transport og forvaltning;

31. bemærker, at kalve må transporteres, fra de er 14 dage gamle; mener, at det er umuligt at 
opfylde behovene hos meget unge dyr under transport, herunder kalves naturlige behov 
for at die hos deres mødre, og opfordrer derfor Kommissionen til at bringe denne praksis 
til ophør;

32. anmoder Kommissionen om at sikre, at enhver fremtidig revision af reglerne om 
dyrevelfærden under transport baseres på objektive og videnskabeligt begrundede 
indikatorer for at undgå, at vilkårlige beslutninger får urimelige økonomiske følger for 
husdyrsektoren;

33. opfordrer Kommissionen til at se nærmere på mulige overtrædelser af den internationale 
konvention om forebyggelse af forurening fra skibe (MARPOL 73/78);

34. opfordrer Kommissionen til at se nærmere på eventuelle overtrædelser af den 
internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen (SOLAS), direktiv 
2009/16/EF om havnestatskontrol1 og artikel 19 i forordning (EF) nr. 1/2005;

35. beklager, at medlemsstaternes myndigheder med ansvar for transportkontroller kun 
sjældent bruger oplysninger fra TRACES til at målrette deres kontroller for at føre tilsyn 
med dyretransporter over lange afstande og på tværs af grænserne inden for EU, hvilket til 
dels skyldes visse begrænsninger med hensyn til brugeradgang2; opfordrer Kommissionen 
og medlemsstaterne til at fremme og forenkle brugen af det interaktive søgeværktøj.

36. opfordrer til, at der anvendes et GPS-sporingssystem uanset transportens længde;

                                               
1EUT L 131 af 28.5.2009, s. 57.
2 Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 31/2018 af 14. november 2018 med titlen "Dyrevelfærd i EU: 
Bedre balance mellem ambitiøse mål og praktisk gennemførelse".
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37. bemærker, at medlemsstaternes nationale myndigheder normalt uddelegerer ansvaret for 
at foretage risikoanalyser af transportkontroller til lokale myndigheder1; opfordrer 
indtrængende medlemsstaterne til at etablere systemer til at kontrollere forekomsten, 
kvaliteten og gennemførelsen af de lokale risikoanalyser;

38. opfordrer Kommissionen til årligt at aflægge rapport til Europa-Parlamentet om sine 
foranstaltninger vedrørende beskyttelse af dyr under transport.

39. opfordrer indtrængende Kommissionen til at vurdere mulige overtrædelser af 
lovgivningen i forbindelse med transport af dyr fra EU til tredjelande ad søvejen, såsom 
forbudt udledning af døde dyr fra fartøjer i Middelhavet (ofte med afskæring af 
øremærker), da det ikke ofte er muligt at bortskaffe dem i bestemmelseshavnen.

                                               
1 Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 31/2018 af 14. november 2018 med titlen "Dyrevelfærd i EU: 
Bedre balance mellem ambitiøse mål og praktisk gennemførelse".
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