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FORSLAG

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

1. understreger, at Udvalget for Andragender modtager et meget stort antal andragender 
om dyrevelfærd under transport, som ofte fordømmer både medlemsstaters og 
transportvirksomheders systematiske, vedvarende og alvorlige overtrædelser af Rådets 
forordning (EF) nr. 1/20051;

2. beklager, at Kommissionen har udvist en sørgelig mangel på stringens i forfølgelsen af 
de alvorlige og systematiske overtrædelser af forordning (EF) nr. 1/2005, som den er 
blevet gjort direkte opmærksom på i de knap 200 konkrete og detaljerede NGO-
rapporter, den har fået tilsendt siden 2007;

3. henleder opmærksomheden på de mange parlamentariske forespørgsler og skrivelser 
med klager fra medlemmerne af Europa-Parlamentet til Kommissionen, hvori det 
fremhæves, at der finder systematiske overtrædelser af forordning (EF) nr. 1/2005 sted, 
som fører til, at dyrene lider i alvorlig grad under transport; kritiserer på det kraftigste 
Kommissionens statistikker om overholdelse af forordning (EF) nr. 1/2005 for så vidt 
angår transport af levende dyr til tredjelande, som er blevet udarbejdet uden systematisk 
kontrol med køretøjer, der transporterer dyr;

4. fordømmer denne situation og finder det uacceptabelt, at der 13 år efter forordningens 
ikrafttræden fortsat er mange vidneudsagn om dyr, der transporteres i strid med 
bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1/2005 under kummerlige forhold i upassende og 
overfyldte transportmidler, hvilket forårsager unødvendige lidelser for dyrene og udgør 
en alvorlig risiko for både dyrs og menneskers sundhed;

5. påpeger, at de mest hyppige overtrædelser af forordning (EF) nr. 1/2005 vedrører 
utilstrækkelig plads til dyrene i transportkøretøjer, hvor de tvinges til at stå i unaturlige 
stillinger i lang tid, manglende overholdelse af vandings- og fodringshyppighed, 
transporttider og hvileperioder for dyrene, utilstrækkeligt ventilations- og 
vandingsudstyr, transport ved ekstreme temperaturer, transport af uegnede dyr og 
utilstrækkelige mængder af strøelse og foder;

6. bemærker med stor bekymring, at dyr under lange transporter vandes med forurenet 
vand, der er uegnet som drikkevand, og at de ofte ikke har adgang til vand, fordi 
vandingsudstyret ikke virker eller er dårligt placeret, eller at de transporterede dyr får 
for lidt vand i forhold til deres art eller størrelse;

7. bemærker, at de indberettede overtrædelser af forordning (EF) nr. nr. 1/2005 vedrørende 
utilstrækkelige ventilationssystemer i køretøjer, der transporterer dyr over lange 
afstande, dokumenterer, at der er ekstreme temperaturer indvendigt i køretøjerne, som 
langt overskrider de lovlige grænser og forårsager, at dyrene lider i forfærdelig grad; 
påpeger, at der i visse tilfælde er blevet påvist manipulation af de sensorer, som måler 
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temperaturen indvendigt i køretøjer, der transporterer dyr;

8. bemærker, at Kommissionen – selvom den er klar over, at visse medlemsstater ikke 
indberetter tilfælde, hvor temperaturen indvendigt i køretøjer, der anvendes til transport 
af dyr, overstiger 35 °C – officielt har erklæret, at den ikke foretager systematisk 
kontrol med temperaturen indvendigt i køretøjer, hvilket gør det umuligt at danne sig et 
nøjagtigt billede af forholdene for dyrene under transport;

9. opfordrer alle medlemsstater til at sørge for, at transporter – fra afgangs‑ til 
bestemmelsessted – planlægges og gennemføres i overensstemmelse med EU's 
dyrevelfærdskrav, under hensyntagen til de forskellige transportmidler og de forskellige 
geografiske forhold i EU og tredjelande;

10. opfordrer alle medlemsstaterne til at forbyde al transport af dyr over lange afstande ved 
ekstreme vejrforhold, især når temperaturen på afgangs- eller bestemmelsesstedet eller 
på ruten forventes at overstige 30 ℃; understreger, at andre aspekter ud over 
transportens varighed spiller en rolle for dyrevelfærden, herunder korrekt på- og 
aflæsning, korrekt ernæring, køretøjernes udformning og udstyr samt antallet af dyr, der 
er læsset i containerne;

11. understreger, at de kompetente myndigheder, herunder embedsdyrlæger på 
udgangssteder fra EU, på pålæsningstidspunktet bør kontrollere, at kravene i forordning 
(EF) nr. 1/2005 vedrørende dyrenes sundhedstilstand og rummets plads og højde 
overholdes, at ventilations- og vandingssystemerne fungerer korrekt og er passende for 
de transporterede dyrs art og størrelse, og at der transporteres tilstrækkelige mængder af 
foder og strøelse; mener, at de kompetente myndigheder i tilfælde, hvor der i henhold til 
forordning (EF) nr. 1/2005 er krav om, at dyrene skal aflæsses på et kontrolsted eller 
med henblik på en hvileperiode på 24 timer i et tredjeland, kun bør godkende logbøger 
efter at have kontrolleret og modtaget en bekræftelse på, at organisatoren har  foretaget 
en reservation på et kontrolsted eller fundet et rastested, hvor der er faciliteter, der 
svarer til dem på et kontrolsted, og som under alle omstændigheder fuldstændigt 
respekterer dyrenes velfærd;

12. beklager dybt, at pålæsning af dyr på skibe ofte indebærer megen grusomhed, herunder 
anvendelse af elektriske stave og pigkæppe og pålæsningsfaciliteter, der ikke garanterer 
dyrevelfærden i fuldt omfang;

13. udtrykker bekymring over den manglende overholdelse af forordning (EF) nr. 1/2005 
for så vidt angår transport af dyr, der ikke er fravænnede; finder det nødvendigt at 
vedtage mere detaljerede og virkningsfulde foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
alle særlige behov i forbindelse med denne type transport opfyldes;

14. udtrykker bekymring over antallet af rapporter om uegnede køretøjer, der anvendes til 
transport af levende dyr ad såvel landevej som søvej, og opfordrer til, at tilsynet med 
dette øges; opfordrer Kommissionen til at gennemføre forskning i, hvordan ny og 
eksisterende teknologi kan anvendes i køretøjer til transport af levende dyr med henblik 
på at regulere, overvåge og registrere temperatur og fugtighed, som er afgørende 
elementer til at kontrollere og beskytte velfærden blandt særlige kategorier af dyr under 
transport, i overensstemmelse med Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets 
(EFSA's) henstillinger;
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15. beklager dybt, at dele af forordningen ikke er på linje med den aktuelle videnskabelige 
viden på trods af klare anbefalinger fra EFSA, og opfordrer til, at der indføres ajourførte 
regler for: tilstrækkelig ventilation og køling i alle køretøjer, passende drikkesystemer, 
der er egnede til forskellige arter og aldre, navnlig til dyr, der ikke er fravænnet, og 
særlige minimumsforskrifter for frihøjde:

16. opfordrer til, at der transporteres færre dyr over lange afstande, og at varigheden og 
hyppigheden af transporter af dyr begrænses mest muligt; er af den opfattelse, at mange 
af de alvorlige problemer, der er i forbindelse med lange transporter af levende dyr, 
navnlig fra EU til tredjelande, ville kunne løses ved at gå over til transport af kød eller 
slagtekroppe i stedet for levende dyr;

17. opfordrer til et forbud mod transporter, der varer længere end otte timer;

18. opfordrer til, at der mobiliseres ressourcer til lokal forarbejdning, hvor det er muligt, og 
til at skabe kortere forsyningskæder;

19. beklager dybt den ulige og ringe håndhævelse af forordningen i mange medlemsstater, 
som ikke effektivt og på ensartet vis overvåger og sanktionerer vedvarende 
overtrædelser af EU-retten og dermed giver nogle transportvirksomheder mulighed for 
at drive ulovlig virksomhed; er dybt bekymret over, at mange medlemsstater ikke gør 
korrekt og effektivt brug af de beføjelser, der er tillagt dem i henhold til artikel 26 i 
forordning (EF) nr. 1/2005, herunder beføjelsen til at anmode den pågældende 
transportvirksomhed om at træffe foranstaltninger til at forhindre en gentagelse af de 
konstaterede uregelmæssigheder, foretage supplerende kontrol og navnlig kræve en 
dyrlæges tilstedeværelse ved pålæsning af dyrene og suspendere eller annullere 
transportvirksomhedens autorisation eller typegodkendelsescertifikatet for den anvendte 
form for transportmiddel; opfordrer – i betragtning af den manglende harmonisering af 
kontrollen og sanktionerne i medlemsstaterne – Kommissionen til at overveje at 
revidere de gældende bestemmelser som fastsat i forordning (EF) nr. 1/2005, navnlig 
betragtning 11 og artikel 30, stk. 1, for at sikre, at der på ensartet vis indføres og 
pålægges effektive sanktionsmekanismer, der har en afskrækkende virkning, i hele EU;

20. opfordrer medlemsstaterne til at øge kontrollen gennem hele produktionskæden og især  
foretage effektiv og systematisk kontrol med sendinger af dyr inden pålæsning for at 
sætte en stopper for praksisser, der er i strid med forordning nr. 1/2005 og forværrer 
betingelserne for transport af dyr ad land- eller søvejen, f.eks. at overfyldte køretøjer 
eller transportuegnede dyr får tilladelse til at fortsætte deres lange transport, eller at 
kontrolsteder med utilstrækkelige hvile-, fodrings- og vandingsfaciliteter til de 
transporterede dyr fortsat får tilladelse til at være i brug;

21. opfordrer medlemsstaterne til at forbedre håndhævelsen af de eksisterende regler ved at 
sikre en effektiv anvendelse af de navigationssystemer, der benyttes, når dyr skal 
transporteres i over otte timer, og derved gøre det muligt for de kompetente 
myndigheder at kontrollere transport- og hviletiderne for disse transporter mere præcist;

22. opfordrer medlemsstaterne til, at de foretager indberetninger som fastlagt i artikel 26 på 
en detaljeret og systematisk måde, når de opdager, at bestemmelserne i forordning (EF) 
nr. 1/2005 er blevet overtrådt; opfordrer de medlemsstater, der modtager sådanne 
indberetninger, til at handle effektivt, konsekvent og rettidigt for at forhindre en 
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gentagelse af overtrædelserne; mener, at medlemsstaternes kompetente myndigheder 
bør vedhæfte fotos af de relevante overtrædelser til indberetningen, hvis det er muligt;

23. understreger, at ineffektiv koordinering mellem myndighederne ved 
grænsekontrolstederne i kombination med utilstrækkelige operationelle strukturer og 
procedurer har ført til ubegrundet ventetid for køretøjer, der transporterer dyr, hvilket 
har haft katastrofale følger for dyrevelfærden på grund af den ekstreme indetemperatur 
og manglende ventilation og er i klar strid med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 
1/2005;

24. finder det yderst vigtigt, at de nationale myndigheder konsekvent og fuldt ud overholder 
artikel 19 i forordning (EF) nr. 1/2005 om udstedelse af godkendelsescertifikater for 
dyretransportfartøjer, og at de afslår at godkende rejselogbøger, hvis de angiver brugen 
af havne, der ikke har de nødvendige faciliteter til at foretage en systematisk kontrol 
med dyr;

25. mener, at tilstedeværelsen af kvalificerede og uafhængige dyrlæger bør være 
obligatorisk i forbindelse med transport af dyr på skibe, at alle dødsfald blandt dyr på 
ruten bør indberettes og registreres, og at der bør udarbejdes særlige og detaljerede 
handlingsplaner for håndtering af nødsituationer, der påvirker dyrenes velfærd negativt;

26. opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger, der øger samarbejdet og 
kommunikationen mellem de kompetente myndigheder i alle medlemsstaterne med 
henblik på at øge kendskabet til og dele bedste praksis vedrørende dyrevelfærdsaspekter 
blandt de forskellige interessenter, der er involveret i transport af levende dyr;

27. beklager dybt, at forordningen i langt størstedelen af tilfældene slet ikke overholdes i 
forbindelse med transport uden for EU – til trods for Domstolens domme, som kræver, 
at transportvirksomheder overholder forordningens bestemmelser under hele rejsen i 
forbindelse med rejser til tredjelande; opfordrer til harmonisering af registre over 
transport af dyr i tredjelande;

28. opfordrer til, at EU-Domstolens retspraksis overholdes konsekvent og i fuldt omfang, 
herunder sag C-424/13 af 23. april 20151, hvori Domstolen afsagde dom om, at 
transportvirksomheden for at få en transport af dyr, der indebærer en langvarig 
forsendelse, som påbegyndes på Den Europæiske Unions område og fortsætter uden for 
dette område, godkendt på afgangsstedet skal forelægge en sandfærdig og nøjagtig 
logbog, så det kan kontrolleres, at forordning (EF) nr. 1/2005 er blevet overholdt på Den 
Europæiske Unions område og det pågældende tredjelands område; bemærker, at de 
ansvarlige myndigheder, hvis dette ikke er tilfældet, skal være bemyndiget til at kræve 
ændringer af transportarrangementerne, således at overholdelsen af forordningen sikres 
under hele forsendelsen;

29. opfordrer til bedre håndhævelse i medlemsstaterne og fra operatører, der transporterer 
dyr uden for EU's område, hvor dyrevelfærdssituationen sædvanligvis er meget værre 
end i EU;

                                               
1Domstolens dom (femte afdeling) af 23. april 2015, Zuchtvieh-Export mod Stadt Kempten, C-424/13, 
ECLI:EU:C:2015:259.
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30. beklager, at de standarder, som EU's eksterne partnere er nået frem til, ikke er så høje 
som standarderne i Unionen; opfordrer Kommissionen til at styrke kravene med EU's 
handelspartnere, dvs. de internationale økonomiske partnere, navnlig med hensyn til 
import af dyr fra tredjelande; mener, at der bør være en økonomisk konsekvens, når 
eksterne partnere med lavere standarder eksporterer til EU-markedet;

31. fremhæver Rådets afgørelse 2004/544/EF1 om undertegnelse af den reviderede 
europæiske konvention om beskyttelse af dyr under international transport, ifølge 
hvilken transport kan være af følgende typer: transport mellem to medlemsstater, hvor 
transporten har transit gennem et tredjeland, transport mellem en medlemsstat og et 
tredjeland eller transport direkte mellem to medlemsstater;

32. beklager den afgørelse, der blev truffet af Formandskonferencen, uden en afstemning på 
plenarmødet i Parlamentet, om ikke at nedsætte et parlamentarisk undersøgelsesudvalg 
om dyrevelfærd under transport i og uden for EU til trods for støtte fra et stort antal 
medlemmer fra forskellige politiske grupper; henstiller derfor, at Parlamentet nedsætter 
et undersøgelsesudvalg om transport af dyr i og uden for EU fra begyndelsen af den 
kommende valgperiode med henblik på at gennemføre en behørig undersøgelse og 
overvågning af grusom transport af dyr;

33. opfordrer – i lyset af disse systematiske håndhævelsesmæssige problemer –
indtrængende Kommissionen til at indføre en effektiv overvågning af overholdelsen af 
forordningen på alle niveauer i alle medlemsstater, til øjeblikkeligt at iværksætte de 
nødvendige undersøgelser af eventuelle overtrædelser af forordningen og til at indlede 
traktatbrudsprocedurer mod de ansvarlige medlemsstater.

                                               
1EUT L 241 af 13.7.2004, s. 21.
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