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FÖRSLAG

Utskottet för framställningar uppmanar utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling att 
som ansvarigt utskott infoga följande förslag i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet beklagar djupt att det fortfarande finns alltför många områden där det 
inte finns någon särskild EU-lagstiftning, även om det visserligen har gjorts framsteg på 
djurskyddsområdet genom specifika rättsakter.

2. Europaparlamentet uppmärksammar det ständigt ökande antalet framställningar från 
EU-medborgare från alla medlemsstater där EU uppmanas att skärpa bestämmelserna om 
djurens skydd och välbefinnande för att täppa till de kryphål som finns.

3. Europaparlamentet noterar att EU-medborgarna i sina framställningar kraftigt protesterar 
mot tjurfäktningar och andra företeelser där djur stressas, skadas och/eller dödas.

4. Europaparlamentet påpekar att EU:s hund- och kattbestånd uppskattas uppgå till ca 
100 miljoner djur och att det inte finns någon EU-lagstiftning om sällskapsdjurs 
välbefinnande. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att främja sällskapsdjurs 
välbefinnande genom att se till att det finns minimikrav för skötsel och skydd av 
sällskapsdjur och ett obligatoriskt registrerings- och mikrochipsystem. 

5. Europaparlamentet anser att EU:s ramlagstiftning om djurs välbefinnande bör innefatta 
åtgärder för att lösa problemet med förvildade djur, vilket är särskilt allvarligt i EU:s södra 
och östra medlemsstater, samt rekommenderar att EU-medel tillgängliggörs för effektiva 
steriliserings- och kastreringsåtgärder. Parlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att 
ratificera Europarådets konvention om skydd av sällskapsdjur.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skärpa sina rättsliga åtgärder i fall där 
skyldigheterna i rådets direktiv 1999/22/EG om hållande av vilda djur i djurparker inte 
uppfylls.

7. Europaparlamentet betonar behovet av att inrätta mycket effektivare skyddsåtgärder för 
produktionsdjur som exporteras från EU till tredjeländer.

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att sörja för en effektivare tillämpning av 
rådets förordning nr 1/2005/EG om skydd av djur under transport och därmed 
sammanhängande förfaranden. 

9. Europaparlamentet pekar på den oro som råder bland EU-medborgarna och som uttrycks i 
deras framställningar till parlamentet angående slakt utan bedövning i EU. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att se till att lagstiftningen tillämpas effektivare samtidigt som 
de ser till att bevilja undantag för slakt som av religiösa skäl sker utan bedövning. 

10. Europaparlamentet efterlyser en bättre konsumentupplysning i form av tydliga och 
lämpliga etiketter och informationsblad om produktionsmetoderna för animaliska 
produkter eller animaliska biprodukter samt metodernas inverkan på djurens 
välbefinnande. 
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11. Europaparlamentet betonar att EU-medborgare återkommande skickar framställningar till 
parlamentet om hur medlemsstater underlåter att tillämpa bestämmelserna i 
Europaparlamentets och rådets förordning nr 882/2004/EG om offentlig kontroll för att 
säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt 
bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd. Parlamentet uppmanar därför kommissionen 
att vidta effektiva åtgärder när en medlemsstat inte följer lagstiftningen.

12. Europaparlamentet välkomnar kommissionens vilja att ta upp djurskydd i bilaterala 
handelsavtal eller samarbetsforum och kommissionens avsikt att undersöka hur djurskydd 
kan integreras bättre i den europeiska grannskapspolitiken. 

13. Europaparlamentet anser att tydliga begränsningar bör gälla för användningen av icke-
mänskliga primater och att ett förbud bör införas mot användning av vildfångade djur i 
vetenskapliga försök.

14. Europaparlamentet förespråkar att det ska införas ett krav på att alternativa metoder som 
inte omfattar djur ska användas så ofta som möjligt och när så är vetenskapligt möjligt för 
att i största möjliga utsträckning minimera sådana försök som innebär svårt och utdraget 
lidande för djuren.


