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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. minder om, at artikel 13 i traktaten er almengyldig og som sådan derfor lige så vigtig som 
miljø-eller forbrugerbeskyttelse; understreger, at deraf følger, at EU's strategi for 
dyrebeskyttelse og dyrevelfærd skal omfatte initiativer og aktioner, der fremmer 
dyrevelfærd på alle politikområder;

2. glæder sig over inkluderingen af en lovgivningsmæssig EU-ramme for dyrevelfærd; 
gentager, at en sådan lovgivningsmæssig ramme bør baseres på opdaterede og validerede 
videnskabelige data og bør omfatte alle dyr, uanset om det er husdyr eller omstrejfende 
dyr samt invasive ikkehjemmehørende arter og fisk; 

3. opfordrer Kommissionen til, hvor der er tydelige videnskabelige beviser for 
dyrevelfærdsproblemer, at vedtage eller indføre nye politikinstrumenter til løsning af disse 
problemer, herunder i forbindelse med malkekvæg, opdrættede fisk og transport af 
levende dyr;

4. understreger, at listen over aktioner i strategien skal inkludere: 

– revision af forordning nr. 1/2005;

– indførelse af EU-retningslinjer for eller gennemførelsesbestemmelser om beskyttelse af 
dyr på aflivningstidspunktet;

– et forslag til lovgivning om indførelse af et forbud mod kloning og markedsføring af 
produkter fra klonede dyr og disses afkom;

5. opfordrer Kommissionen til at vedtage en EU-dækkende strategi for udvikling og 
anvendelse af alternative forsøgsmetoder uden brug af dyr i forbindelse med revisionen af 
EU-lovgivningen og indførelsen af nye teknologier; 

6. opfordrer Kommissionen til at foretage en grundig undersøgelse af indvirkningen på dyrs 
og menneskers sundhed og på miljøet af de eksisterende ikkebæredygtige metoder i den 
animalske landbrugsproduktion og til at sikre, at de planlagte synergier i den fælles 
landbrugspolitik, der indgår i strategien, medvirker til større støtte til bæredygtige 
produktionssystemer og forbedret dyrevelfærd og således bidrager til at hindre 
spredningen af sygdomme og antimikrobiel resistens;

7. opfordrer Kommissionen til at integrere dyrevelfærd som et mål i det kommende syvende 
miljøhandlingsprogram, så der navnligt sikres inkludering af strategier og aktioner, der 
sigter mod at begrænse antallet af dyr til forskning, at beskytte vilde dyr, effektivt at 
beskytte og forbedre den biologiske mangfoldighed og fremme bæredygtige husdyrbrug;


