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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 erinrar om att artikel 13 i fördraget har allmän giltighet och därmed är 
lika viktig som miljön eller konsumentskyddet. Parlamentet betonar att EU:s strategi för 
djurs välbefinnande därför måste inbegripa initiativ och åtgärder för att främja alla djurs 
välbefinnande inom alla politikområden.

2. Europaparlamentet gläder sig över att en europeisk ramlag om djurs välbefinnande har 
införts i strategin. Parlamentet upprepar att en sådan ramlag bör grundas på aktuell och 
bekräftad vetenskap och omfatta alla djur, både tamdjur och kringströvande djur, samt 
invasiva främmande arter och fiskar. 

3. Europaparlamentet uppmanar bestämt kommissionen att, i de fall det finns tydliga 
vetenskapliga bevis som pekar på problem med djurs välbefinnande, anpassa befintliga 
strategiska instrument eller införa nya för att lösa dessa problem, bland annat när det 
gäller mjölkkor, odlad fisk och transport av levande djur.

4. Europaparlamentet betonar att den förteckning över åtgärder som finns i strategin måste 
inbegripa 

– en översyn av förordning (EG) nr 1/2005,

– införande av EU-riktlinjer eller EU-genomförandebestämmelser om skydd av djur vid 
tidpunkten för avlivning, och

– ett förslag till lagstiftning om införande av ett förbud mot kloning och om utsläppande 
på marknaden av produkter från klonade djur och deras avkomma.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anta en EU-omfattande strategi för 
utveckling och användning av alternativa testmetoder där djur inte används, i samband 
med översynen av EU-lagstiftningen och ny teknik. 

6. Europaparlamentet uppmanar bestämt kommissionen att ingående undersöka 
konsekvenserna av de nuvarande ohållbara djuruppfödningsmetoderna på djurhälsan, 
folkhälsan och miljön, och se till att de planerade synergieffekter med den gemensamma 
jordbrukspolitiken som inbegrips i strategin, resulterar i ökat stöd för hållbara 
uppfödningssystem med förbättrat välbefinnande för djuren, vilket därmed bidrar till att 
förhindra spridning av sjukdomar och antimikrobiell resistens.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att integrera djurs välbefinnande som ett mål 
i det framtida sjunde miljöhandlingsprogrammet och att särskilt se till att inbegripa 
strategier och åtgärder som syftar till att minska användningen av djur inom forskning, 
skydda vilda djur, effektivt skydda och förbättra den biologiska mångfalden och främja 
hållbar djuruppfödning.


