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FORSLAG

Udvalget for Andragender opfordrer Landbrugsudvalget, som er korresponderende udvalg, til 
at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. beklager, at der, selv om dyrevelfærdsdagsordenen er blevet fremmet gennem konkrete 
retsakter, stadig er for mange områder, hvor der ikke eksisterer nogen specifik EU-
lovgivning;

2. henleder opmærksomheden på det stadig stigende antal andragender fra europæiske 
borgere fra alle medlemsstater, hvori der anmodes om, at bestemmelserne for 
dyrebeskyttelse og -velfærd strammes op med henblik på at fylde de eksisterende 
smuthuller;

3. bemærker, at de europæiske borgere i deres andragender fremsætter en kraftig protest mod 
tyrefægtning og andre forestillinger, der stresser eller skader og/eller dræber dyr;

4. påpeger, at EU's hunde- og kattebestand vurderes til at være på ca. 100 mio. dyr, og at der 
ikke eksisterer nogen EU-lovgivning om kæledyrsvelfærd; opfordrer derfor 
Kommissionen til at fremme kæledyrsvelfærden ved at sikre minimumsstandarder for 
deres behandling og beskyttelse og et obligatorisk registrerings- og mikrochipsystem;

5. mener, at den lovgivningsmæssige EU-ramme for dyrevelfærd bør omfatte 
foranstaltninger med henblik på at løse problemet med omstrejfende dyr, som især er stort 
i EU's medlemsstater i syd og øst; opfordrer indtrængende til, at der stilles EU-midler til 
rådighed til gennemførelse af effektive steriliserings- og kastreringsforanstaltninger; 
anmoder EU og medlemsstaterne om at ratificere den europæiske konvention om 
beskyttelse af kæledyr;

6. opfordrer Kommissionen til at intensivere de skridt, den tager i tilfælde af manglende 
overholdelse af forpligtelserne i medfør af Rådets direktiv 1999/22/EF om hold af vilde 
dyr i zoologiske haver;

7. understreger behovet for at etablere langt mere effektive beskyttelsesforanstaltninger for 
husdyr, der eksporteres fra EU til tredjelande;

8. opfordrer medlemsstaterne til at sikre en mere effektiv gennemførelse af Rådets 
forordning (EF) nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne 
aktiviteter;

9. henleder opmærksomheden på bekymringen blandt de europæiske borgere om misbruget 
af slagtning uden bedøvelsesgevær i EU, som er kommet til udtryk i deres andragender til 
Parlamentet; opfordrer medlemsstaterne til at sikre en mere effektiv håndhævelse af 
lovgivningen, idet der garanteres dispensation for slagtning uden bedøvelsesgevær af 
religiøse årsager;

10. opfordrer til en bedre information af forbrugerne om metoderne til produktion af 
animalske produkter eller animalske biprodukter og deres indvirkning på dyrevelfærden i 
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form af en gennemsigtig og passende mærkning og indlægssedler;

11. understreger, at europæiske borgere regelmæssigt indgiver andragender til Parlamentet om 
medlemsstaternes manglende håndhævelse af bestemmelserne i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, 
at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og 
dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes; opfordrer derfor Kommissionen til at gribe 
effektivt ind, hvis det konstateres, at bestemmelserne ikke overholdes;

12. bifalder Kommissionens ønske om at inkludere dyrevelfærd i sine bilaterale handelsaftaler 
eller samarbejdsfora og dens hensigt om at undersøge, hvordan dyrevelfærd kan integreres 
bedre inden for rammerne af den europæiske naboskabspolitik;

13. mener, at der bør være klare restriktioner for brugen af ikkemenneskelige primater og et 
forbud mod brug af dyr indfanget i naturen til videnskabelige forsøg;

14. opfordrer til, at der indføres en forpligtelse til at bruge ikkeanimalske alternative metoder 
så vidt muligt, og hvor det er videnskabeligt tilgængeligt, med henblik på at reducere 
eksperimenter, der involverer alvorlige og langvarige lidelser for dyr, til et minimum.


