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Ändringsförslag 1
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens rapport om effekterna av 
förordning (EG) nr 1/2005 i vilken 
slutsatsen dras att förordningen har haft en 
gynnsam inverkan på djurs välbefinnande 
under transport, men att allvarliga problem 
avseende djurs välbefinnande kvarstår*. 
Parlamentet beklagar att man i rapporten 
förbiser skäl 5 i förordningen, där det 
fastställs att ”[långa] djurtransporter … bör 
med hänsyn till djurens välbefinnande 
begränsas i största möjliga utsträckning”.

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens rapport om effekterna av 
förordning (EG) nr 1/2005 i vilken 
slutsatsen dras att förordningen har haft en 
gynnsam inverkan på djurs välbefinnande 
under transport, men att allvarliga problem 
avseende djurs välbefinnande kvarstår1. 
Parlamentet beklagar att kommissionen 
inte har för avsikt att föreslå några 
ändringar av EU-lagstiftningen om 
djurtransporter och beklagar att man i 
rapporten förbiser skäl 5 i förordningen, 
där det fastställs att ”[långa] djurtransporter 
… bör med hänsyn till djurens 
välbefinnande begränsas i största möjliga 
utsträckning”.

Or. en

Ändringsförslag 2
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens rapport om effekterna av 
förordning (EG) nr 1/2005 i vilken 
slutsatsen dras att förordningen har haft en 
gynnsam inverkan på djurs välbefinnande 
under transport, men att allvarliga problem 

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens rapport om effekterna av 
förordning (EG) nr 1/2005 i vilken 
slutsatsen dras att förordningen har haft en 
gynnsam inverkan på djurs välbefinnande 
under transport, men att vissa problem 

                                               
1 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om effekterna av rådets förordning (EG) 
nr 1/2005 om skydd av djur under transport, COM(2011)0700, s. 9.
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avseende djurs välbefinnande kvarstår*. 
Parlamentet beklagar att man i rapporten 
förbiser skäl 5 i förordningen, där det 
fastställs att ”[långa] djurtransporter … bör 
med hänsyn till djurens välbefinnande 
begränsas i största möjliga utsträckning”.

avseende djurs välbefinnande kvarstår1

som en konsekvens av de brister som 
upptäckts i tillämpningen av 
förordningen, på grund av olika 
tolkningar av denna. Parlamentet 
påminner om skäl 5 i förordningen, där det 
fastställs att ”[långa] djurtransporter … bör 
med hänsyn till djurens välbefinnande 
begränsas i största möjliga utsträckning”.

Or. es

Ändringsförslag 3
Horst Schnellhardt

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet beklagar att 
förordning (EG) nr 1/2005 i en del 
medlemsstater inte har genomförts fullt ut
och uppmanar kommissionen att snarast 
verka för ett genomförande av 
förordningen i alla medlemsstater.

Or. de

Ändringsförslag 4
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet beklagar att man i 
rapporten förbiser Efsas rekommendation 
om att utveckla strategier för att minska 
transportvolymen och den långväga 

2. Europaparlamentet beklagar att man i 
rapporten förbiser Efsas rekommendation 
om att utveckla strategier för att minska 
transportvolymen och den långväga 

                                                                                                                                                  
1 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om effekterna av rådets förordning (EG) 
nr 1/2005 om skydd av djur under transport, COM(2011)0700, s. 9.
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transporten av djur för slakt samt begränsa 
transporttiden för att minska risken för att 
transportrelaterade sjukdomar bryter ut.

transporten av djur för avlivning eller slakt 
samt begränsa transporttiden för att minska 
risken för att transportrelaterade sjukdomar 
bryter ut.

Or. en

Ändringsförslag 5
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet beklagar att man i 
rapporten förbiser Efsas rekommendation 
om att utveckla strategier för att minska 
transportvolymen och den långväga 
transporten av djur för slakt samt begränsa 
transporttiden för att minska risken för att 
transportrelaterade sjukdomar bryter ut*.

2. Europaparlamentet noterar Efsas 
rekommendation om att utveckla strategier 
för att, när det är möjligt, minska 
transportvolymen och den långväga 
transporten av djur för slakt samt begränsa 
transporttiden för att minska risken för att 
transportrelaterade sjukdomar bryter ut1.

Or. es

Ändringsförslag 6
Kartika Tamara Liotard

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet beklagar att 
kommissionens rapport inte innehåller 
något omnämnande av en av 
rekommendationerna i Efsas 
vetenskapliga yttrande, nämligen att 
prioritet bör ges år direkttransporter utan 
stopp (t.ex. boskapsmarknader) som 
medför en risk för direkt eller indirekt 

                                               
1 Efsas vetenskapliga yttrande om djurs välbefinnande under transport, EFSA Journal 2011, 9(1), 1966, s. 86.
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kontakt med djur från andra bestånd1.

Or. en

Ändringsförslag 7
Julie Girling, Anna Rosbach

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att en 
minskning av transportvolymen genom att 
transportera slaktkroppar i stället för 
levande djur skulle ha en positiv inverkan 
på miljön, genom att minska utsläppen, 
förbättra transportnäringens 
koldioxidavtryck och uppmuntra till 
utveckling av lokal produktion och 
konsumtion.

3. Europaparlamentet anser att en 
minskning av transportvolymen genom en 
minskning och/eller begränsning av 
transporttiderna och återinförande av 
lokala slakthus för att minska avståndet 
till slakt för många transporterade djur 
skulle ha en positiv inverkan på miljön, 
djurs välbefinnande och 
sjukdomskontroll, vilket i sin tur skulle 
kunna uppmuntra till utveckling av lokal 
produktion och konsumtion.

Or. en

Ändringsförslag 8
Karl-Heinz Florenz

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att en 
minskning av transportvolymen genom att 
transportera slaktkroppar i stället för 
levande djur skulle ha en positiv inverkan 
på miljön, genom att minska utsläppen, 
förbättra transportnäringens 
koldioxidavtryck och uppmuntra till 
utveckling av lokal produktion och 

3. Europaparlamentet anser att en 
minskning av transportvolymen genom att 
transportera slaktkroppar och kött i stället 
för levande djur skulle ha en positiv 
inverkan på miljön, genom att minska 
utsläppen, förbättra transportnäringens 
koldioxidavtryck och uppmuntra till 
utveckling av lokal produktion och 

                                                                                                                                                  
1 Efsas vetenskapliga yttrande om djurs välbefinnande under transport, EFSA Journal 2011, 9(1), 1966, s. 86.
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konsumtion. konsumtion. Parlamentet påpekar 
dessutom att transporten av slaktkroppar 
eller kött är mer hållbar än transporten av 
levande djur och anser därför att i princip 
endast slaktkroppar eller kött ska få 
transporteras mycket långa sträckor.

Or. de

Ändringsförslag 9
Horst Schnellhardt

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att en 
minskning av transportvolymen genom att 
transportera slaktkroppar i stället för 
levande djur skulle ha en positiv inverkan 
på miljön, genom att minska utsläppen, 
förbättra transportnäringens 
koldioxidavtryck och uppmuntra till 
utveckling av lokal produktion och 
konsumtion.

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att undersöka vilka 
kriterier som gäller för en minskning av 
transportvolymen genom att transportera 
slaktkroppar i stället för levande djur skulle 
ha en positiv inverkan på miljön, genom att 
minska utsläppen, förbättra 
transportnäringens koldioxidavtryck och 
uppmuntra till utveckling av lokal 
produktion och konsumtion.

Or. de

Ändringsförslag 10
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att en 
minskning av transportvolymen genom att 
transportera slaktkroppar i stället för 
levande djur skulle ha en positiv inverkan
på miljön, genom att minska utsläppen, 
förbättra transportnäringens 

3. Europaparlamentet anser att det är 
nödvändigt att studera fördelarna med
transport av slaktkroppar i stället för 
levande djur för att fastställa vilken av de 
två transporttyperna som är bäst för
miljön, i syfte att minska utsläppen och 
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koldioxidavtryck och uppmuntra till 
utveckling av lokal produktion och 
konsumtion.

förbättra transportnäringens 
koldioxidavtryck. Parlamentet 
understryker också behovet av att väga 
fördelarna och nackdelarna för lokal 
produktion och konsumtion.

Or. es

Ändringsförslag 11
Kartika Tamara Liotard

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet anser att det 
skulle vara förnuftigt, även när det gäller 
att minska risken för transportrelaterade 
sjukdomsutbrott, livsmedelskvalitet och 
livsmedelssäkerhet, att skapa incitament 
för regional uppfödning, marknadsföring 
och slakt av djur för att minska onödigt 
långa transporttider för djur.

Or. en

Ändringsförslag 12
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet uppmanar rådet 
och kommissionen att utveckla en strategi 
för att gå mot en mer regional modell för 
boskapsproduktion, där djur i så stor 
utsträckning som möjligt föds, göds och 
slaktas i samma region i stället för att 
transporteras extremt långa avstånd.
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Or. en

Ändringsförslag 13
Kartika Tamara Liotard

Förslag till yttrande
Punkt 3b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att avskaffa 
exportåterbäringar för boskap för att 
förhindra och minska onödigt långa 
transporttider för djur.

Or. en

Ändringsförslag 14
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet konstaterar att 
förordningens bestämmelser om 
transporttider, viloperioder och utrymme 
inte grundar sig på ett vetenskapligt 
yttrande från den vetenskapliga kommittén 
för djurs hälsa och välbefinnande eller 
Efsa, utan har hämtats från det tidigare 
direktivet. Parlamentet beklagar att delar 
av förordningen trots tydliga slutsatser från 
Efsa inte stämmer överens med aktuell 
vetenskaplig kunskap, särskilt vad gäller 
transport av hästar, tillgängligt utrymme 
och minsta invändiga höjd i båsen, samt att 
rapporten inte åtföljs av något förslag.

4. Europaparlamentet konstaterar att 
förordningens bestämmelser om 
transporttider, viloperioder och utrymme 
inte grundar sig på ett vetenskapligt 
yttrande från den vetenskapliga kommittén 
för djurs hälsa och välbefinnande eller 
Efsa, utan har hämtats från det tidigare 
direktivet. Parlamentet beklagar att delar 
av förordningen trots tydliga slutsatser från 
Efsa inte stämmer överens med aktuell 
vetenskaplig kunskap, särskilt vad gäller 
transport av hästar, fjäderfä och kaniner, 
tillgängligt utrymme och minsta invändiga 
höjd i båsen, samt att rapporten inte åtföljs 
av något förslag.

Or. en
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Ändringsförslag 15
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet konstaterar att 
förordningens bestämmelser om 
transporttider, viloperioder och utrymme 
inte grundar sig på ett vetenskapligt 
yttrande från den vetenskapliga kommittén 
för djurs hälsa och välbefinnande eller 
Efsa, utan har hämtats från det tidigare 
direktivet. Parlamentet beklagar att delar 
av förordningen trots tydliga slutsatser från 
Efsa inte stämmer överens med aktuell 
vetenskaplig kunskap, särskilt vad gäller 
transport av hästar, tillgängligt utrymme 
och minsta invändiga höjd i båsen, samt att 
rapporten inte åtföljs av något förslag.

4. Europaparlamentet konstaterar att 
förordningens bestämmelser om 
transporttider, viloperioder och utrymme 
inte grundar sig på ett vetenskapligt 
yttrande från den vetenskapliga kommittén 
för djurs hälsa och välbefinnande eller 
Efsa, utan har hämtats från det tidigare 
direktivet. Parlamentet beklagar att delar 
av förordningen trots tydliga slutsatser från 
Efsa inte stämmer överens med aktuell 
vetenskaplig kunskap, särskilt vad gäller 
transport av hästar, tillgängligt utrymme, 
temperaturkrav och minsta invändiga höjd 
i båsen, samt att rapporten inte åtföljs av 
något förslag.

Or. en

Ändringsförslag 16
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet konstaterar att 
förordningens bestämmelser om 
transporttider, viloperioder och utrymme 
inte grundar sig på ett vetenskapligt
yttrande från den vetenskapliga
kommittén för djurs hälsa och 
välbefinnande eller Efsa, utan har 
hämtats från det tidigare direktivet1. 

4. Europaparlamentet anser att 
förordningens bestämmelser bör grundas 
på bästa tillgängliga vetenskapliga 
kunskap. Parlamentet konstaterar att 
vissa delar av förordningen inte stämmer 
överens med slutsatserna i senaste 
rapporten från Efsa vad gäller transport av 
hästar, tillgängligt utrymme och minsta 

                                               
1 Rådets direktiv 91/628/EEG av den 19november 1991 om skydd av djur under transport och med ändring av 
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Parlamentet beklagar att delar av 
förordningen trots tydliga slutsatser från 
Efsa inte stämmer överens med aktuell 
vetenskaplig kunskap, särskilt vad gäller 
transport av hästar, tillgängligt utrymme 
och minsta invändiga höjd i båsen, samt att 
rapporten inte åtföljs av något förslag.

invändiga höjd i båsen, samt att rapporten 
inte åtföljs av något förslag.

Or. es

Ändringsförslag 17
Karl-Heinz Florenz

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet framhåller att det 
i skäl 9 i förordning (EG) nr 1/2005 anges 
att det ska läggas fram lämpliga särskilda 
bestämmelser för fjäderfä när yttrandena 
från Efsa föreligger. Parlamentet 
beklagar därför att det trots nya 
vetenskapliga rön och rekommendationer 
från Efsa1 inte bifogades några lagförslag 
om transport av fjäderfä fastän fjäderfä 
är den djurart som transporteras mest i 
Europa.

Or. de

Ändringsförslag 18
Julie Girling, Anna Rosbach

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

                                                                                                                                                  
direktiven 90/425/EEG och 91/496/EEG, EGT L 340, 11.12.1991, s. 17.
1 EFSA Journal 2011; 9(1):1966
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet kräver en 
omklassificering av hästar skilt från 
andra lantbruksdjur, för att avspegla 
hästars särskilda fysiska, fysiologiska och 
beteendemässiga kännetecken, vilka 
framgår av Efsas rapport1. Parlamentet 
kräver att en särskild begränsning av 
transporttiden för hästar (till slakt) införs 
med omedelbar verkan.

Or. en

Ändringsförslag 19
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet anser att vissa 
bestämmelser i transportförordningen 
lämnar för mycket utrymme för tolkning 
av medlemsstaternas behöriga 
myndigheter, vilket skapar inkonsekvens i 
verkställandet. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att föreslå tekniska 
ändringar av den nuvarande 
lagstiftningen vid behov.

Or. en

Ändringsförslag 20
Karl-Heinz Florenz

Förslag till yttrande
Punkt 4b (ny)

                                               
1 Efsas rapport om djurs välbefinnande under transport, 2011, s. 86.
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

4b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se över den fastställda 
maximihöjden på 4 meter för nyttofordon 
och eventuellt öka denna för 
djurtransportfordon för att undvika 
djurskyddsproblem som uppkommer 
genom alltför låg invändig höjd på 
lastutrymmen.

Or. de

Ändringsförslag 21
Elisabetta Gardini

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påminner om att 
det i artikel 32 i förordningen förskrivs att 
kommissionens rapport ska beakta 
”vetenskapliga bevis om djurs behov från 
djurskyddssynpunkt” och att rapporten i 
mån av behov kan åtföljas av lämpliga 
lagförslag avseende långa transporter. 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen och rådet att se över 
förordning (EG) nr 1/2005 för att 
fastställa en övre gräns på 8 timmar för 
transporter av djur som förs till slakt.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 22
Kartika Tamara Liotard

Förslag till yttrande
Punkt 5
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påminner om att det i 
artikel 32 i förordningen förskrivs att 
kommissionens rapport ska beakta 
”vetenskapliga bevis om djurs behov från 
djurskyddssynpunkt” och att rapporten i 
mån av behov kan åtföljas av lämpliga 
lagförslag avseende långa transporter. 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen och rådet att se över 
förordning (EG) nr 1/2005 för att fastställa 
en övre gräns på 8 timmar för transporter 
av djur som förs till slakt.

5. Europaparlamentet påminner om att det i 
artikel 32 i förordningen förskrivs att 
kommissionens rapport ska beakta 
”vetenskapliga bevis om djurs behov från 
djurskyddssynpunkt” och att rapporten i 
mån av behov kan åtföljas av lämpliga 
lagförslag avseende långa transporter. 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen och rådet att se över 
förordning (EG) nr 1/2005 för att fastställa 
en övre gräns på 8 timmar för transporter 
av djur som förs till slakt. Parlamentet 
anser vidare att för transporter av djur 
som överskrider 6 timmar bör en 
motivering krävas och registreras av 
operatören eller operatörerna i 
transportloggarna, i vilken det anges att 
en kortare transporttid inte är möjlig.

Or. en

Ändringsförslag 23
Karl-Heinz Florenz

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påminner om att det i 
artikel 32 i förordningen förskrivs att 
kommissionens rapport ska beakta 
”vetenskapliga bevis om djurs behov från 
djurskyddssynpunkt” och att rapporten i 
mån av behov kan åtföljas av lämpliga 
lagförslag avseende långa transporter. 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen och rådet att se över 
förordning (EG) nr 1/2005 för att fastställa 
en övre gräns på 8 timmar för transporter 
av djur som förs till slakt.

5. Europaparlamentet påminner om att det i 
artikel 32 i förordningen förskrivs att 
kommissionens rapport ska beakta 
”vetenskapliga bevis om djurs behov från 
djurskyddssynpunkt” och att rapporten i 
mån av behov kan åtföljas av lämpliga 
lagförslag avseende långa transporter. 
Parlamentet påminner dessutom om den 
skriftliga förklaring 49/2011, som 
undertecknats av en majoritet av 
Europaparlamentets ledamöter, där det 
krävs en övre gräns på 8 timmar för 
transport av slaktdjur, och om 8hours-
initiativet, som stöds av mer än miljon 
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europeiska medborgare. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen och rådet 
att se över förordning (EG) nr 1/2005 för 
att fastställa en gräns på klart under
8 timmar för transporter av djur som förs 
till slakt.

Or. de

Ändringsförslag 24
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påminner om att det i 
artikel 32 i förordningen förskrivs att 
kommissionens rapport ska beakta 
”vetenskapliga bevis om djurs behov från 
djurskyddssynpunkt” och att rapporten i 
mån av behov kan åtföljas av lämpliga 
lagförslag avseende långa transporter. 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen och rådet att se över 
förordning (EG) nr 1/2005 för att fastställa 
en övre gräns på 8 timmar för transporter 
av djur som förs till slakt.

5. Europaparlamentet påminner om att det i 
artikel 32 i förordningen förskrivs att 
kommissionens rapport ska beakta 
”vetenskapliga bevis om djurs behov från 
djurskyddssynpunkt” och att rapporten i 
mån av behov kan åtföljas av lämpliga 
lagförslag avseende långa transporter. 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen och rådet att se över 
förordning (EG) nr 1/2005 för att fastställa 
en övre gräns på 8 timmar för transporter 
av djur som förs till slakt, såsom har 
begärts av en majoritet av ledamöterna i 
Europaparlamentet i den skriftliga 
förklaringen 49/2011, som antogs den 
15 mars 2012.

Or. en

Ändringsförslag 25
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Förslag till yttrande
Punkt 5
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påminner om att det i 
artikel 32 i förordningen förskrivs att 
kommissionens rapport ska beakta 
”vetenskapliga bevis om djurs behov från 
djurskyddssynpunkt” och att rapporten i 
mån av behov kan åtföljas av lämpliga 
lagförslag avseende långa transporter. 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen och rådet att se över 
förordning (EG) nr 1/2005 för att fastställa 
en övre gräns på 8 timmar för transporter 
av djur som förs till slakt.

5. Europaparlamentet påminner om att det i 
artikel 32 i förordningen förskrivs att 
kommissionens rapport ska beakta 
”vetenskapliga bevis om djurs behov från 
djurskyddssynpunkt” och att rapporten i 
mån av behov kan åtföljas av lämpliga 
lagförslag avseende långa transporter. 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen och rådet att se över 
förordning (EG) nr 1/2005 för att fastställa 
en övre gräns på 8 timmar för transporter 
av djur som förs till slakt med undantag 
baserade på geografiska förutsättningar, 
glesbefolkning, spridd infrastruktur och 
möjligheten till längre transport av vissa 
djurarter som bekräftas av vetenskapliga 
forskningsresultat, förutsatt att reglerna 
om djurs välbefinnande efterlevs.

Or. en

Ändringsförslag 26
Julie Girling, Anna Rosbach

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påminner om att det i 
artikel 32 i förordningen förskrivs att 
kommissionens rapport ska beakta 
”vetenskapliga bevis om djurs behov från 
djurskyddssynpunkt” och att rapporten i 
mån av behov kan åtföljas av lämpliga 
lagförslag avseende långa transporter. 
Parlamentet uppmanar därför
kommissionen och rådet att se över 
förordning (EG) nr 1/2005 för att fastställa 
en övre gräns på 8 timmar för transporter 
av djur som förs till slakt.

5. Europaparlamentet påminner om att det i 
artikel 32 i förordningen förskrivs att 
kommissionens rapport ska beakta 
”vetenskapliga bevis om djurs behov från 
djurskyddssynpunkt” och att rapporten i 
mån av behov kan åtföljas av lämpliga 
lagförslag avseende långa transporter. 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen och rådet att se över 
förordning (EG) nr 1/2005 för att fastställa 
en övre gräns på 8 timmar för transporter 
av djur som förs till slakt och förbättra 
följande:
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– fordonsspecifikationer
– förarutbildning för att förare ska kunna 
hantera de djur de transporterar, särskilt i 
nödsituationer
– återinförande av lokala slakthus för att 
främja slakt nära produktionen
– främjande av mobila slakthus.

Or. en

Ändringsförslag 27
Carl Schlyter

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påminner om att det i 
artikel 32 i förordningen förskrivs att 
kommissionens rapport ska beakta 
”vetenskapliga bevis om djurs behov från 
djurskyddssynpunkt” och att rapporten i 
mån av behov kan åtföljas av lämpliga 
lagförslag avseende långa transporter. 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen och rådet att se över 
förordning (EG) nr 1/2005 för att fastställa 
en övre gräns på 8 timmar för transporter 
av djur som förs till slakt.

5. Europaparlamentet påminner om att det i 
artikel 32 i förordningen förskrivs att 
kommissionens rapport ska beakta 
”vetenskapliga bevis om djurs behov från 
djurskyddssynpunkt” och att rapporten i 
mån av behov kan åtföljas av lämpliga 
lagförslag avseende långa transporter. 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen och rådet att se över 
förordning (EG) nr 1/2005 för att bland 
annat fastställa en övre gräns på 8 timmar 
för transporter av djur som förs till slakt, 
öka utrymmeskravet och inskränka 
reglerna om transport av dräktiga 
och/eller skadade djur.

Or. en

Ändringsförslag 28
Andreas Mölzer

Förslag till yttrande
Punkt 5
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påminner om att det i 
artikel 32 i förordningen förskrivs att 
kommissionens rapport ska beakta 
”vetenskapliga bevis om djurs behov från
djurskyddssynpunkt” och att rapporten i 
mån av behov kan åtföljas av lämpliga 
lagförslag avseende långa transporter. 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen och rådet att se över 
förordning (EG) nr 1/2005 för att fastställa 
en övre gräns på 8 timmar för transporter 
av djur som förs till slakt.

5. Europaparlamentet påminner om att det i 
artikel 32 i förordningen förskrivs att 
kommissionens rapport ska beakta 
”vetenskapliga bevis om djurs behov från 
djurskyddssynpunkt” och att rapporten i 
mån av behov kan åtföljas av lämpliga 
lagförslag avseende långa transporter. 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen och rådet att se över 
förordning (EG) nr 1/2005 för att fastställa 
en övre gräns på sammanlagt 8 timmar för 
transporter av djur som förs till slakt.

Or. de

Ändringsförslag 29
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påminner om att det i 
artikel 32 i förordningen förskrivs att 
kommissionens rapport ska beakta 
”vetenskapliga bevis om djurs behov från 
djurskyddssynpunkt” och att rapporten i 
mån av behov kan åtföljas av lämpliga 
lagförslag avseende långa transporter. 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen och rådet att se över 
förordning (EG) nr 1/2005 för att 
fastställa en övre gräns på 8 timmar för 
transporter av djur som förs till slakt. 

5. Europaparlamentet påminner om att det i 
artikel 32 i förordningen förskrivs att 
kommissionens rapport ska beakta 
”vetenskapliga bevis om djurs behov från 
djurskyddssynpunkt” och att rapporten i 
mån av behov kan åtföljas av lämpliga 
lagförslag avseende långa transporter. 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen och rådet att fördjupa 
undersökningen av djurens välbefinnande
för de enskilda djurarterna, för att få den 
vetenskapliga kunskap som är nödvändig 
inför en eventuell framtida ändring av 
förordningen inom ramen för den strategi 
för djurskydd som påbörjas 2016.

Or. es
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Ändringsförslag 30
Horst Schnellhardt

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europarlamentet påpekar att även 
andra faktorer spelar stor roll för djurens 
välbefinnande vid transport, särskilt en 
anpassad hastighet och en aktsam ur- och 
ilastning. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att införandet av 
en övre gräns på 8 timmar för transport 
av slaktdjur inte får oönskade effekter 
som leder till ökad stressbelastning för 
djur under transport.

Or. de

Ändringsförslag 31
Karl-Heinz Florenz

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet beklagar att 
förordning (EG) nr 1/2005 inte har fyllt 
sin funktion när det gäller att begränsa 
djurtransporter och att det alltjämt finns 
allvarliga djurskyddsproblem vid 
transport. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att vidta lämpliga åtgärder 
för att främja regional produktion, slakt 
och marknadsföring och på så sätt inte 
längre göra det absolut nödvändigt att 
frakta djur långa eller mycket långa 
sträckor.

Or. de
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Ändringsförslag 32
Anja Weisgerber

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet påpekar att inte 
endast transportens längd är en viktig 
indikator på djurens välbefinnande och 
djurhälsan, utan att även förhållandena 
under transport, som till exempel 
utrymme, dricksvattentillgång, temperatur 
och luftfuktighet spelar en viktig roll för 
djurens välbefinnande.

Or. de

Ändringsförslag 33
Elisabetta Gardini

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a.Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att garantera ett effektivt 
och enhetligt genomförande av gällande 
unionslagstiftning om djurtransporter i 
alla EU:s medlemsstater. Detta bör 
tillsammans med tillräckliga kontroller på 
nationell nivå kunna garantera en 
välfungerande stabil inre marknad utan 
snedvriden konkurrens mellan 
EU:s medlemsstater.

Or. it

Ändringsförslag 34
Horst Schnellhardt
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Förslag till yttrande
Punkt 5b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att undersöka möjligheten 
att införa särskilda kurser och prov för 
lastbilsförare som kvalificerar dem att 
genomföra djurtransporter under så 
skonsamma förhållanden som möjligt.

Or. de

Ändringsförslag 35
Julie Girling, Anna Rosbach

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet anser att de rapporter 
som medlemsstaterna lämnar in årligen är 
väsentliga för att begripa lagstiftningens 
effekter och för att vidta lämpliga 
korrigerande åtgärder. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att anta 
åtgärder om kontroller och en mer 
samordnad struktur för rapporteringen 
före den 1 januari 2013.

6. Europaparlamentet anser att de årliga 
rapporter som medlemsstaterna lämnar in 
är väsentliga för att begripa lagstiftningens 
tillämpnings- och verkställighetsgrad och 
för att vid behov vidta lämpliga 
korrigerande åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 36
Rolandas Paksas

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet anser att de rapporter 
som medlemsstaterna lämnar in årligen är 

6. Europaparlamentet anser att de rapporter 
som medlemsstaterna lämnar in årligen är 
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väsentliga för att begripa lagstiftningens 
effekter och för att vidta lämpliga 
korrigerande åtgärder. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att anta åtgärder 
om kontroller och en mer samordnad 
struktur för rapporteringen före den 1 
januari 2013.

väsentliga för att begripa lagstiftningens 
effekter och för att vidta lämpliga 
korrigerande åtgärder. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att anta åtgärder 
om kontroller och en mer samordnad 
struktur för rapporteringen före den 1 
januari 2013 samt att utarbeta en rapport 
om de framsteg som har uppnåtts i 
medlemsstaterna.

Or. lt

Ändringsförslag 37
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet anser att de rapporter 
som medlemsstaterna lämnar in årligen är 
väsentliga för att begripa lagstiftningens 
effekter och för att vidta lämpliga 
korrigerande åtgärder. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att anta åtgärder 
om kontroller och en mer samordnad 
struktur för rapporteringen före den 1 
januari 2013.

6. Europaparlamentet anser att de rapporter 
som medlemsstaterna lämnar in årligen är 
väsentliga för att begripa lagstiftningens 
effekter och för att vidta lämpliga 
korrigerande åtgärder. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att ge ett bättre 
verkställande av förordningen hög
prioritet och uppmanar kommissionen att 
anta åtgärder om kontroller och en mer 
samordnad struktur för rapporteringen före 
den 1 januari 2013.

Or. en

Ändringsförslag 38
Kartika Tamara Liotard

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet uppmanar 
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medlemsstaterna att vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att 
lagstiftningen verkställs, särskilt genom 
att kontrollera att de transportloggar som 
lämnas in är realistiska och i 
överensstämmelse med lagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 39
Karl-Heinz Florenz

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet påpekar att det i 
en del medlemsstater inte finns tillräckligt 
med kontrollstationer och att det därför 
inte eller endast i begränsad omfattning 
är möjligt att genomföra kontroller av 
djurtransporter eller urlastning av djur i 
nödsituationer. Parlamentet välkomnar 
därför att det i kommissionens rapport 
aviseras fler kontroller av djurtransporter 
och kräver dessutom att dessa kontroller 
blir effektivare.

Or. de

Ändringsförslag 40
Kartika Tamara Liotard

Förslag till yttrande
Punkt 6b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6b. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att aktivt verkställa ett 
inspektionssystem där djurens 
välbefinnande kontrolleras före, under 
och efter transporten, med stöd av ett 
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robust system med effektiva och 
avskräckande sanktioner.

Or. en

Ändringsförslag 41
Kartika Tamara Liotard

Förslag till yttrande
Punkt 6c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6c. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att överväga att införa en 
rättslig grund för att kräva att inbyggda 
navigationssystem kan skicka 
positioneringsuppgifter och andra 
indikatorer på djurs välbefinnande i
realtid till behöriga myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 42
Julie Girling, Anna Rosbach

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att vidta åtgärder för att öka 
samarbetet och kommunikationen mellan 
behöriga myndigheter i olika 
medlemsstater. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att öka antalet inspektioner 
utförda av kontoret för livsmedels- och 
veterinärfrågor som är inriktade på djurs 
välbefinnande och djurtransporter.

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att vidta åtgärder för att öka 
samarbetet och kommunikationen mellan 
behöriga myndigheter i olika 
medlemsstater. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att se över antalet 
inspektioner utförda av kontoret för 
livsmedels- och veterinärfrågor som är 
inriktade på djurs välbefinnande och 
djurtransporter.

Or. en
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Ändringsförslag 43
Rolandas Paksas

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att vidta åtgärder för att öka 
samarbetet och kommunikationen mellan 
behöriga myndigheter i olika 
medlemsstater. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att öka antalet inspektioner 
utförda av kontoret för livsmedels- och 
veterinärfrågor som är inriktade på djurs 
välbefinnande och djurtransporter.

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att vidta åtgärder för att öka 
samarbetet och kommunikationen mellan 
behöriga myndigheter i olika 
medlemsstater. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att öka antalet inspektioner 
utförda av kontoret för livsmedels- och 
veterinärfrågor som är inriktade på djurs 
välbefinnande och djurtransporter. 
Parlamentet understryker att kontroller 
ska genomföras av ett lämpligt antal av de 
djur som varje år transporteras i de 
enskilda medlemsstaterna.

Or. lt

Ändringsförslag 44
Anna Rosbach, Julie Girling

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att 
veterinärkontroller av djur som ska 
transporteras äger rum i slutet av 
transporten.

Or. en

Ändringsförslag 45
Kartika Tamara Liotard
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Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att undersöka hur ny och 
befintlig teknik kan tillämpas i fråga om 
djurtransportmedel, för att reglera, 
övervaka och registrera temperatur och 
luftfuktighet, vilka är väsentliga inslag för 
att kontrollera och skydda välfärden för 
specificerade kategorier av djur under 
transport, i överensstämmelse med Efsas 
rekommendationer.

8. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att undersöka hur ny och 
befintlig teknik kan tillämpas i fråga om 
djurtransportmedel, för att reglera, 
övervaka och registrera temperatur och 
luftfuktighet, vilka är väsentliga inslag för 
att kontrollera och skydda välfärden för 
specificerade kategorier av djur under 
transport, i överensstämmelse med Efsas 
rekommendationer. Parlamentet betonar 
att användningen av ny teknik inte får 
leda till att transporttiderna för djur 
förlängs.

Or. en

Ändringsförslag 46
Kartika Tamara Liotard

Förslag till yttrande
Punkt 8a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet understryker att 
återförsäljare, cateringföretag och 
producenter måste spela en nyckelroll 
genom att se till att deras enskilda 
kvalitetsnormer förskriver att kött ska 
härröra från djur som har fötts upp och 
slaktats lokalt och transporterats under 
villkor som respekterar deras 
välbefinnande.

Or. en
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Ändringsförslag 47
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Förslag till yttrande
Punkt 8a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet betonar att en 
bättre användning av 
satellitnavigeringssystem kommer att
bidra till att minska den administrativa 
bördan för transportföretag och skulle 
hjälpa de behöriga myndigheterna i varje 
medlemsstat att förbättra kvaliteten på 
kontrollerna, särskilt när det gäller 
transporttider och viloperioder.

Or. en

Ändringsförslag 48
Rolandas Paksas

Förslag till yttrande
Punkt 8a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet anser att nya och 
effektivare kontrollsystem, exempelvis 
övervakning av transporterna med hjälp 
av satellitnavigeringssystem, skulle 
förbättra situationen och möjliggöra ett 
öppnare genomförande av 
bestämmelserna. Parlamentet anser att 
användningen av dessa nya tekniker även 
skulle bidra till att minska den 
administrativa bördan för de 
mellanstatliga myndigheterna och 
organisationerna.

Or. lt
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Ändringsförslag 49
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Förslag till yttrande
Punkt 8a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet konstaterar med 
tillfredsställelse att kommissionen 
erkänner att navigationssystemen hittills 
inte har uppnått sin potential när det 
gäller att nå den förväntade gynnsamma 
effekten på verkställandet av 
förordningen. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att kräva att dessa system 
har kapacitet att skicka data i realtid till 
en EU-databas.

Or. en

Ändringsförslag 50
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Förslag till yttrande
Punkt 8a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att i bilaterala 
handelsförhandlingar med tredje länder 
kräva tillämpning av EU:s normer för 
djurs välbefinnande och att, inom ramen 
för världshandelsorganisationen, försvara 
en internationalisering av gemenskapens 
bestämmelser på området.

Or. es

Ändringsförslag 51
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch
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Förslag till yttrande
Punkt 8b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att överväga att införa en 
rättslig grund för att kräva att inbyggda 
navigationssystem kan skicka 
positioneringsuppgifter och andra 
indikatorer på djurs välbefinnande i 
realtid till en central mottagare, så länge 
uppgiftsskyddet garanteras.

Or. en

Ändringsförslag 52
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Förslag till yttrande
Punkt 8b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8b. Europaparlamentet erinrar om att två 
tidigare kommissionsledamöter för djurs 
välbefinnande, Markos Kyprianou och 
Androulla Vassilou, båda lovade i 
Europaparlamentet att arbeta för ett 
lagstiftningsinitiativ i syfte att införa en 
tidsgräns för transporten av djur. 
Parlamentet beklagar djupt att 
kommissionen ännu inte har levt upp till 
dessa löften till Europaparlamentet.

Or. en

Ändringsförslag 53
Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Förslag till yttrande
Punkt 8c (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

8c. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se över lagstiftningen 
avseende auktorisation av transportörer. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
föreslå att när en behörig myndighet 
fastställer att en transportör inte har 
respekterat transportförordningen kan 
dennes auktorisation tillfälligt upphävas 
eller dras in i alla medlemsstater, och inte 
bara i det berörda landet.

Or. en

Ändringsförslag 54
Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Judith A. Merkies

Förslag till yttrande
Punkt 8d (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8d. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se över lagstiftningen 
avseende intyg för godkännande av 
transportsätt. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att föreslå att när en 
behörig myndighet fastställer att ett 
transportsätt inte uppfyller 
transportförordningen kan dess intyg om 
tillstånd återkallas eller dras in i alla 
medlemsstater, och inte bara i det berörda 
landet.

Or. en


