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FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för jordbruk och landsbygdens 
utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som 
antas:

1. Europaparlamentet beklagar det bristfälliga genomförandet av förordning (EG) nr 
1/2005, vilket har lett till allvarliga och ihållande problem med djurs välbefinnande 
under transport. Parlamentet anser att kraven i förordningen inte har uppfyllts i 
tillräcklig utsträckning. Parlamentet uppmanar kommissionen att för parlamentet 
regelbundet lägga fram rapporter om genomförandet och efterlevnaden av den 
nuvarande förordningen, vilka grundar sig på konkreta uppgifter.

2. Europaparlamentet upprepar att transport är en av de känsligaste situationerna i ett djurs 
liv och att även den bäst planerade transporten innebär att djur utsätts för stress. 
Parlamentet anser därför att djur som transporteras måste omfattas av det högsta och 
strängaste rättsliga skydd som finns.

3. Europaparlamentet yrkar på att alla resor över åtta timmar, oavsett transportsätt, 
förbjuds och att resor till slakt begränsas till fyra timmar. Parlamentet anser att icke-
avvanda djur inte bör transporteras i mer än fyra timmar.

4. Europaparlamentet stöder ett mer effektivt, fördelaktigt och etiskt transportsystem som 
prioriterar transport av kött framför slaktdjur.

5. Europaparlamentet stöder djurslakt och köttbearbetning så nära uppfödningsorten som 
möjligt och uppmanar därför kommissionen att främja utvecklingen av regionala 
och/eller mobila slakterier.

6. Europaparlamentet påpekar att cirka 70–80 % av transporterna omfattar slaktdjur och att 
de ekonomiska förluster som följer av bristfälligt genomförda eller alltför långa 
transporter kan vara mycket höga och avsevärt minska djurens välbefinnande.

7. Europaparlamentet konstaterar att många problem kan upptäckas och åtgärdas innan 
resan påbörjas, och uppmanar därför medlemsstaterna att inspektera alla sändningar 
som är avsedda för länder utanför EU och åtminstone ett minimiantal fordon under 
lastningen i proportion till antalet överträdelser som rapporterats av icke-statliga 
organisationer och vid inspektioner genom kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor. 
Parlamentet kräver lämplig utrustning för lastning och lossning av djur på och från 
lastbilar och fartyg samt personal med lämplig utbildning.

8. Europaparlamentet konstaterar att det pågår en snedvridning av marknaden som orsakas 
av att olika tullar tillämpas på levande djur och på kött, vilket ger ett starkt incitament 
för handel med levande djur. Parlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med 
sina handelspartner se över denna snedvridning i syfte att minska handeln med levande 
djur och vid behov ersätta denna handel med försäljning av kött.

9. Europaparlamentet beklagar förhållandena vid gränskontrollerna mellan EU och 
tredjeländer där en stor brist på anläggningar leder till långa köer och överhettning som 
medför att djur avlider och som orsakar ett fruktansvärt lidande för många djur.  
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10. Europaparlamentet instämmer i EU-domstolens dom, C-424/13, om att EU-
näringsidkarna måste följa förordningens bestämmelser fram till slutdestinationen även 
när en sändning har lämnat unionen. Parlamentet anser att transport av levande djur inte 
bör tillåtas förrän överensstämmelse kan garanteras. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att på det internationella planet främja djurs välbefinnande och ta 
initiativ för att öka medvetenheten i länder utanför EU.

11. Europaparlamentet betonar att medlemsstaterna måste se till att djurtransporter 
organiseras på rätt sätt, med beaktande av väderförhållandena och typen av transport.

12. Europaparlamentet betonar att organisatören ska se till att det finns en plats för vila med 
faciliteter som motsvarar dem vid en EU-kontrollstation när djur måste lastas av i 
tredjeländer för en viloperiod på 24 timmar. Parlamentet uppmanar de behöriga 
myndigheterna att regelbundet inspektera dessa faciliteter och att inte godkänna 
färdjournaler om det inte har bekräftats att den föreslagna platsen för vila har faciliteter 
motsvarande dem vid en EU-kontrollstation.

13. Europaparlamentet uppmanar officiella veterinärer att vid EU:s utförselställen 
kontrollera att djuren är i skick för fortsatt transport och att fordon och/eller fartyg 
uppfyller kraven i förordningen.

14. Europaparlamentet lyfter fram behovet av att förbättra förhållandena under 
sjötransporter, i enlighet med den nuvarande förordningen, och kräver att

 medlemsstaterna och de behöriga myndigheterna ska vara strängare i certifierings-
och typgodkännandeförfarandena för fartyg och förbättra kontrollen av huruvida 
djuren är i skick att transporteras innan de lastas ombord,

 medlemsstaterna ska förse kommissionen med detaljplaner för sina 
inspektionsanläggningar innan de använder sig av någon hamn som utförselställe 
för djur; kommissionen uppmanas att utgående från uppgifter från 
medlemsstaterna upprätta en förteckning över hamnar med lämpliga anläggningar 
för inspektion av djur,

 en veterinär (eller åtminstone en djurhälsospecialist) närvar vid alla resor till sjöss.

15. Europaparlamentet lyfter vidare fram de dåliga förhållandena under vägtransporter och 
kräver att

– medlemsstaterna ska vara strängare i certifierings- och 
typgodkännandeförfarandena för fordon och vid beviljandet av kompetensbevis 
för förare,

– de behöriga myndigheterna ska säkerställa att det inte finns något mellanrum 
mellan den nedre delen av skiljeväggen och fordonets golv, och inte heller mellan 
skiljeväggens utsida och fordonsväggen, och att det finns tillräckligt med rent 
strömaterial för hela resan,

– operatörer garanterar en omfattande utbildning av förare, vilket är av avgörande 
betydelse för att säkerställa en korrekt behandling av djuren i enlighet med bilaga 
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IV.

16. Europaparlamentet konstaterar att delar av förordningen – trots tydliga 
rekommendationer från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) – inte 
överensstämmer med aktuella vetenskapliga rön. Parlamentet upprepar sin begäran om 
att bestämmelserna ska uppdateras när det gäller de luckor som finns mellan 
lagstiftningen och de senaste vetenskapliga rönen från Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet. Parlamentet betonar särskilt följande:

 tillräcklig ventilation och lämpliga temperaturregulatorer i alla fordon,

 lämpliga dricksvattensystem, särskilt för djur som inte är avvanda, 

 en tillräcklig och specifik lägsta takhöjd,

 minskad djurtäthet.

17. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att avsevärt förbättra överenstämmelsen 
med förordning (EG) nr 1/2005. Parlamentet insisterar på att medlemsstater som 
upptäcker överträdelser av förordningens korrekta tillämpning använder sina kraftfulla 
verkställighetsbefogenheter enligt artikel 26 i förordningen för att förhindra att sådana 
överträdelser upprepas. Parlamentet uppmanar särskilt medlemsstaterna att vidta 
korrigerande åtgärder och tillämpa sanktioner för att undvika djurs lidande och illojal 
konkurrens, inbegripet ett tillfälligt eller permanent indragande av en transportörs intyg 
om tillstånd, och att informera kommissionen om detta.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i egenskap av fördragens väktare vidta 
åtgärder mot de medlemsstater som systematiskt underlåter att genomföra och verkställa 
förordningen, och genomföra en kartläggning av påföljdssystem för att se till att 
påföljderna är effektiva, proportionella och avskräckande.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att efter samråd med de nationella 
kontaktpunkterna upprätta en förteckning över aktörer som på grundval av inspektions-
och genomföranderapporter gjort sig skyldiga till upprepade och allvarliga överträdelser 
av förordningen. Parlamentet uppmanar kommissionen att offentliggöra och ofta 
uppdatera denna förteckning och att även främja exempel på bästa praxis, både när det 
gäller transporter och förvaltning.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta samarbetet med 
Världsorganisationen för djurhälsa (OIE), Efsa och medlemsstaterna för att stödja 
genomförandet och en korrekt tillämpning av förordning (EG) nr 1/2005 i syfte att 
främja en stärkt dialog om frågor som rör djurs välbefinnande under transport med 
särskilt fokus på följande:

 Bättre tillämpning av EU:s regler om djurs välbefinnande under transport genom 
utbyte av information och bästa praxis och direkt deltagande av berörda parter.

 Främjande av utbildning för förare och transportföretag.

 Bättre spridning av riktlinjer och faktablad om djurtransport, översatta till 
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samtliga EU-språk.

 Utveckling och utnyttjande av frivilliga åtaganden från företag för att ytterligare 
förbättra djurs välbefinnande under transport.

 Ökat utbyte av information och bästa praxis mellan nationella myndigheter för att 
minska antalet överträdelser som orsakas av transportföretag och förare.

21. Europaparlamentet beklagar det låga och otillräckliga antalet kontroller och officiella 
revisioner, och anser att antalet årliga inspektioner som utförs av kontoret för 
livsmedels- och veterinärfrågor bör utökas. Parlamentet efterlyser ett effektivare och 
mer transparent övervakningssystem, inklusive offentlig tillgång till information som 
samlas in via det integrerade veterinärdatasystemet (Traces). Parlamentet uppmanar 
med eftertryck kommissionen att stödja studier om den tekniska genomförbarheten och 
den finansiella hållbarheten för geolokaliseringssystem för djur, vilka gör det möjligt att 
övervaka var de finns och hur länge de befinner sig i transportfordon samt upptäcka om 
transporttiderna eventuellt inte följs.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att godkänna och lägga fram ett förslag till 
översyn av rådets förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport och 
därmed sammanhängande förfaranden, i syfte att införa bättre verktyg för att säkerställa 
att medlemsstaterna följer reglerna om skydd av levande djur under transport.
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