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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:

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 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”.

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 ut2.

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.

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 direktivet3. 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.

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. 

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.

                                               
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.
2 Efsas vetenskapliga yttrande om djurs välbefinnande under transport, EFSA Journal 2011, 9(1), 1966, s. 86.
3 Rådets direktiv 91/628/EEG av den 19november 1991 om skydd av djur under transport och med ändring av 
direktiven 90/425/EEG och 91/496/EEG, EGT L 340, 11.12.1991, s. 17.
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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.

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.


