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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för jordbruk och 
landsbygdens utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 23 januari 2006 till 
Europaparlamentet och rådet om gemenskapens handlingsplan för djurskydd och djurs 
välbefinnande 2006–2010 (KOM(2006)0013).

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens handlingsplan för djurskydd och djurs 
välbefinnande 2006–2010. Många djur inom EU behandlas illa och i strid med EU:s 
bestämmelser. Djur inom EU skall behandlas väl och ha rätt till ett naturligt beteende. 
Parlamentet påminner samtidigt om fördragets protokoll om djurskydd.

2. Europaparlamentet anser att alla EU:s regler på djurskyddsområdet skall vara 
minimiregler som tillåter medlemsländer att behålla och införa strängare nationella regler.

3. Europaparlamentet anser att den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) måste utformas 
så att överproduktion av kött undviks och anser att god djurhälsa är en självklar del av en 
produktion med hög kvalitet.

4. Europaparlamentet understryker att en övre sammanlagd tidsgräns för transport av 
slaktdjur på åtta timmar måste införas inom EU senast 2010. Parlamentet kräver samtidigt 
att ett förbud skall införas mot att transportera kalvar yngre än 12 veckor.

5. Europaparlamentet anser att målsättningen bör vara att all hönsuppfödning senast 2016 
skall ske med system för frigående höns.

6. Europaparlamentet anser att reglerna om skydd av grisar skall ses över och att så kallade 
suggbås skall förbjudas.

7. Europaparlamentet anser att reglerna om kycklinguppfödning skall ses över och att en 
maxgräns på högst 25 kilos belastning per kvadratmeter skall införas.

8. Europaparlamentet välkomnar det föreslagna förbudet mot import av hund- och kattskinn. 
Parlamentet framhåller att importerat skinn måste märkas så att konsumenterna kan ta 
ställning till hur djuren har behandlats.

9. Europaparlamentet anser att EU:s informationskampanjer på området i första hand skall 
riktas till producenterna.

10. Europaparlamentet välkomnar tillämpningen av principen om de tre r:en – ”reduction, 
replacement and refinement” – inom ramen för djurförsök. Parlamentet anser att 
djurförsök bara skall tillåtas när andra alternativ saknas. Parlamentet understryker att det 
behövs regler som garanterar allmänheten full insyn i vilka djurförsök som sker.


