
AD\1168527DA.docx PE626.972v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2014-2019

Transport- og Turismeudvalget

2018/2110(INI)

4.12.2018

UDTALELSE

fra Transport- og Turismeudvalget

til Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

om gennemførelsesrapport om forordning nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr 
under transport i og uden for EU
(2018/2110(INI))

Ordfører for udtalelse (*): Keith Taylor

(*) Associeret udvalg – forretningsordenens artikel 54



PE626.972v02-00 2/8 AD\1168527DA.docx

DA

PA_NonLeg



AD\1168527DA.docx 3/8 PE626.972v02-00

DA

FORSLAG

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

1. beklager dybt den ringe gennemførelse af forordning nr. 1/2005, som har ført til 
vedvarende alvorlige problemer, hvad angår dyrevelfærden under transport; mener, at 
forordningens krav ikke er opfyldt i tilstrækkelig grad; anmoder Kommissionen om 
regelmæssigt at aflægge rapport til Parlamentet om gennemførelsen og håndhævelsen af 
den gældende forordning ved hjælp af konkrete data;

2. gentager, at transport er et af de mest følsomme momenter i et dyrs liv, og at selv den 
bedst planlagte transport stresser dyrene; mener derfor, at dyr, der transporteres, skal 
være omfattet af den højeste og strengest mulige juridiske beskyttelse;

3. opfordrer til, at der uanset transportformen indføres forbud mod alle dyretransporter 
med en varighed på over otte timer, og at transporter til slagtning begrænses til højst fire 
timer; mener, at dyr, der endnu ikke er fravænnet, ikke bør transporteres i mere end fire 
timer;

4. slår til lyd for et mere effektivt, økonomisk og etisk transportsystem, der prioriterer 
transport af kød frem for transport af dyr til slagtning;

5. slår til lyd for, at slagtning af dyr og forarbejdning af kød sker så tæt som muligt på 
avlsstedet, og opfordrer derfor Kommissionen til at fremme udviklingen af regionale 
og/eller mobile slagterier;

6. påpeger, at ca. 70-80 % af alle dyretransporter omfatter dyr til slagtning, og at de 
økonomiske tab som følge af dårligt udførte eller overdrevent lange transporter kan
være meget høje og reducere dyrenes velfærd betydeligt;

7. erkender, at mange problemer kan opdages og afhjælpes inden rejsens påbegyndelse, og 
opfordrer derfor indtrængende medlemsstaterne til at foretage inspektion af alle 
sendinger, der er bestemt til lande uden for EU, og i det mindste af et minimumsantal af 
køretøjer under lastning i forhold til antallet af overtrædelser, der er rapporteret af 
NGO'er og i forbindelse med inspektioner foretaget af Levnedsmiddel- og 
Veterinærkontoret; kræver passende på- og aflæsningsfaciliteter til dyr, der skal på- og 
aflæsses lastbiler eller skibe, og tilstedeværelse af et personale, der har den fornødne 
uddannelse;

8. erkender, at de forskellige toldsatser for henholdsvis levende dyr og kød for nuværende 
giver anledning til markedsforvridning, og at de i høj grad giver incitament til handel 
med levende dyr; opfordrer indtrængende Kommissionen til sammen med sine 
handelspartnere at se nærmere på denne forvridning med henblik på at reducere 
handelen med levende dyr og, hvor det er nødvendigt, erstatte dette salg med kød;

9. beklager dybt forholdene ved grænsekontrollerne ved tredjelandes grænser, hvor en 
alvorlig mangel på faciliteter medfører lange køer og overophedning, hvilket igen 
medfører dødsfald og forfærdelige lidelser for mange dyr;
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10. gentager dommen fra Den Europæiske Unions Domstol i sag C-424/13 om, at EU's 
erhvervsdrivende skal overholde forordningen hele vejen frem til det endelige 
bestemmelsessted, også efter at en sending har forladt Unionen; mener, at en sådan 
transport af levende dyr ikke bør tillades, før det kan garanteres, at reglerne overholdes; 
anmoder Kommissionen om at fremme dyrevelfærd på internationalt plan og 
gennemføre initiativer til at øge bevidstheden herom i tredjelande;

11. understreger, at det er nødvendigt, at medlemsstaterne sikrer, at dyretransporter 
organiseres ordentligt, idet der tages hensyn til vejrforholdene og transporttypen;

12. understreger, at transportarrangøren – når der stilles krav om, at dyr skal aflæsses med 
henblik på 24 timers hvile i tredjelande – skal identificere et hvilested, hvor faciliteterne 
svarer til faciliteterne på et EU-kontrolsted; opfordrer de kompetente myndigheder til 
regelmæssigt at inspicere disse faciliteter og til ikke at godkende logbøger, såfremt det 
ikke er blevet bekræftet, at det foreslåede hvilested har faciliteter, der svarer til 
faciliteterne på et EU-kontrolsted;

13. opfordrer embedsdyrlæger ved EU's udgangssteder til et tredjeland til at kontrollere, at 
dyrenes tilstand er egnet til, at de kan fortsætte transporten, og at køretøjer og/eller 
fartøjer opfylder kravene i forordningen;

14. fremhæver behovet for at forbedre forholdene under søtransport, som fastsat i den 
gældende forordning, og opfordrer til:

 at medlemsstaterne og de kompetente myndigheder skal være strengere i 
forbindelse med certificerings- og godkendelsesprocedurerne for fartøjer og skal 
forbedre kontrollen af dyrenes rejsetilstand inden hver pålæsning

 at medlemsstaterne skal forelægge Kommissionen detaljerede planer over deres 
inspektionsfaciliteter, inden de anvender en havn som udgangssted for dyr, og 
anmoder Kommissionen om på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne at 
udarbejde en liste over havne med passende dyreinspektionsfaciliteter

 at der skal være en dyrlæge (eller i hvert fald en dyresundhedstekniker) til stede 
under alle søtransporter;

15. fremhæver yderligere de dårlige forhold under vejtransport og opfordrer til:

– at medlemsstaterne skal være strengere i forbindelse med både certificerings- og 
godkendelsesprocedurer for køretøjer og udstedelse af kompetencebeviser til 
chauffører

– at de kompetente myndigheder skal sikre, at der ikke er nogen afstand mellem 
bunden af skillevæggen og gulvet i køretøjet eller mellem yderkanten af 
skillevæggen og køretøjets væg, og at der er tilstrækkeligt med ren strøelse under 
hele rejsen

– at transportoperatørerne skal sikre, at chaufførerne har modtaget en grundig 
uddannelse, hvilket er afgørende for at kunne sikre, at dyrene behandles korrekt i 
overensstemmelse med bilag IV;
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16. noterer sig, at dele af forordningen ikke er i overensstemmelse med den aktuelle 
videnskabelige viden på trods af klare anbefalinger herom fra Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA); gentager sin opfordring til, at reglerne ajourføres 
for så vidt angår de huller, der som påvist af EFSA findes mellem lovgivningen og de 
seneste videnskabelige beviser; understreger navnlig følgende:

 tilstrækkelig ventilation og passende kontrol af temperaturen i alle køretøjer

 passende drikkesystemer, især til dyr, der ikke er fravænnet

 en tilstrækkelig og specifik minimumsloftshøjde

 lavere belægningsgrad;

17. opfordrer medlemsstaterne til i væsentlig grad at forbedre overholdelsen af forordning 
nr. 1/2005; insisterer på, at medlemsstater, der opdager, at forordningen ikke 
gennemføres korrekt, anvender deres stærke håndhævelsesbeføjelser i henhold til 
forordningens artikel 26 til at forhindre en gentagelse af sådanne overtrædelser; 
opfordrer navnlig medlemsstaterne til at træffe korrigerende foranstaltninger og 
anvende sanktioner for at undgå, at dyrene lider, og undgå illoyal konkurrence, herunder 
suspendering eller inddragelse af transportvirksomhedernes godkendelsescertifikater, og 
til at underrette Kommissionen herom;

18. opfordrer Kommissionen til som traktaternes vogter at træffe foranstaltninger over for 
de medlemsstater, som systematisk undlader at anvende og håndhæve forordningen, og 
til at foretage en kortlægning af sanktionssystemerne for at sikre, at sanktionerne er 
effektive, forholdsmæssige og har en afskrækkende virkning;

19. opfordrer Kommissionen til efter høring af de nationale kontaktpunkter at udarbejde en 
liste over transportoperatører, der har gjort sig skyldige i gentagne og alvorlige 
overtrædelser af forordningen, på grundlag af inspektions- og gennemførelsesrapporter; 
opfordrer Kommissionen til at offentliggøre og til ofte at ajourføre denne liste og til at 
fremme eksempler på bedste praksis, både hvad angår transport og forvaltning;

20. opfordrer Kommissionen til at fortsætte samarbejdet med Verdensorganisationen for 
Dyresundhed (OIE), EFSA og medlemsstaterne med henblik på at støtte 
gennemførelsen og den korrekte håndhævelse af forordning nr. 1/2005 for derved at 
fremme en styrket dialog om dyrevelfærd under transport med særlig fokus på:

 bedre anvendelse af EU-reglerne om dyrevelfærd under transport gennem 
udveksling af oplysninger og bedste praksis og direkte inddragelse af de berørte 
parter

 støtte til uddannelsesaktiviteter for chauffører og transportvirksomheder

 bedre udbredelse af vejledninger og faktablade om dyretransport, som er oversat 
til alle EU-sprog

 udvikling og anvendelse af frivillige tilsagn fra virksomheder om yderligere at 
forbedre dyrevelfærden under transport
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 øget udveksling af oplysninger og bedste praksis blandt de nationale myndigheder 
for at mindske antallet af overtrædelser begået af transportvirksomheder og 
chauffører;

21. beklager det lave og utilstrækkelige antal kontroller og officielle revisioner, der 
foretages, og mener, at Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret bør foretage flere årlige 
inspektioner; opfordrer til et mere effektivt og gennemsigtigt overvågningssystem, 
herunder offentlig adgang til oplysninger, der indsamles via det integrerede 
veterinærinformationssystem (Traces); opfordrer kraftigt Kommissionen til at støtte 
undersøgelser af den tekniske gennemførlighed og økonomiske bæredygtighed af 
geolokaliseringssystemer for dyr med henblik på at gøre det muligt at spore, hvor de 
befinder sig, og se, hvor længe transporten varer, samt for at kunne fastslå, om 
transportplanerne tilsidesættes;

22. opfordrer indtrængende Kommissionen til at godkende og fremsætte et forslag til 
revision af Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport og 
dermed forbundne aktiviteter, med henblik på at etablere forbedrede mekanismer til at 
sikre, at medlemsstaterne overholder reglerne om beskyttelse af levende dyr under 
transport.
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