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FORSLAG

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

1. bifalder Kommissionens beretning om virkningen af forordning (EF) nr. 1/2005, som 
konkluderer, at forordningen har haft gunstige virkninger med hensyn til dyrs velfærd 
under transport, men at der fortsat er alvorlige dyrevelfærdsproblemer1; beklager at denne 
beretning ignorerer forordningens præambel 5, som siger, at "transport over lange 
afstande af dyr […] må af hensyn til dyrenes velfærd begrænses så meget som muligt";

2. beklager, at beretningen ignorerer anbefalingen fra Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) om at udvikle strategier til at reducere 
transportvolumen og fjerntransport af dyr til slagtning og nedskære transporttider for at 
mindske risikoen for transportrelaterede sygdomsudbrud2;

3. mener, at reduktion af transportvolumen ved at transportere kroppe i stedet for levende 
dyr ville have en positiv indvirkning på miljøet og ville reducere forureningen, forbedre 
transportsektorens CO2-fodaftryk, og opmuntre til udvikling af lokal produktion og 
forbrug;

4. bemærker, at bestemmelserne i forordningen om transport- og hviletid samt pladsforhold 
ikke er baseret på en videnskabelig udtalelse fra Den Videnskabelige Veterinærkomité 
for Dyrs Trivsel (SCAHAW) eller EFSA, men er taget fra det tidligere direktiv3;
bemærker med beklagelse, at til trods for klare konklusioner fra EFSA er dele af 
forordningen ikke i overensstemmelse med den aktuelle videnskabelige viden, navnlig 
med hensyn til transport af heste, pladsforhold og den indvendige højde i rummene, og at 
beretningen ikke er ledsaget af nogen forslag;

5. erindrer om, at artikel 32 i forordningen angiver, at Kommissionens rapport skal tage 
hensyn til "videnskabelige data om dyrs velfærdsbehov", og om nødvendigt kan ledsages 
af passende forslag til lovgivning vedrørende lange transporter; opfordrer derfor 
Kommissionen og Rådet til at revidere forordning 1/2005 med henblik på at fastlægge en 
maksimal transporttid på otte timer for slagtedyr;

 6. mener, at de rapporter, der årligt fremsendes af medlemsstaterne, er væsentlige for at 
forstå virkningen af lovgivningen og for at træffe passende afhjælpende foranstaltninger; 
opfordrer Kommissionen til at vedtage foranstaltninger vedrørende kontrol og en mere 
harmoniseret rapporteringsstruktur inden den 1. januar 2013;

7. opfordrer indtrængende Kommissionen til at træffe foranstaltninger for at øge samarbejde 
og kommunikation mellem de kompetente myndigheder i forskellige medlemsstater; 

                                               
1 Beretning fra Kommissionen til Parlamentet og Rådet om virkningen af Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 om 
beskyttelse af dyr under transport, KOM(2011)700, s.9.
2 EFSA Videnskabelig udtalelse om dyrs velfærd under transport, EFSA Journal 2011, 9(1), 1966, s. 86.
3 Rådets direktiv 91/628/EØF af 19. november 1991 om beskyttelse af dyr under transport og ændring af direktiv 
90/425/EØF og 91/496/EØF; EFT L 340, 11.12.1991, s. 17.
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opfordrer Kommissionen til at øge antallet af FVO-inspektioner, der er fokuseret på 
dyrevelfærd og transport af dyr;

8. opfordrer Kommissionen til at forske i, hvordan ny og eksisterende teknologi kan 
anvendes i køretøjer til transport af levende dyr til at regulere, overvåge og registrere 
temperatur og fugtighed, som er væsentlige elementer til at kontrollere og beskytte 
velfærden for specifikke kategorier af dyr under transport, i overensstemmelse med 
henstillingerne fra EFSA;


