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Om: Dyrevelfærd og den nye grønne pagt

Den nuværende dyrevelfærdslovgivning er forældet og afspejler ikke den seneste videnskabelige 
udvikling. Der mangler konsekvens og klarhed, hvilket medfører forskelle i anvendelsen af 
lovgivningen og skaber en konkurrencemæssig ulempe for producenterne i visse medlemsstater. 
Desuden er de fleste dyr ikke omfattet af artsspecifik lovgivning. Parlamentet har gentagne gange 
anmodet om at få ændret lovgivningen. Det har for nylig anmodet om en revision af direktivet om 
transport af dyr og direktivet om slagtekyllinger. Eurobarometerundersøgelser, Kommissionens høring 
om Europas fremtid og det succesfulde europæiske borgerinitiativ med titlen "End the Cage Age"(Slut 
med opdræt i bure) har vist, at borgerne ønsker en større indsats på dyrevelfærdsområdet. 
Dyrevelfærd er desuden tæt forbundet med udviklingen af et bæredygtigt og cirkulært 
fødevaresystem, eftersom det industrielle landbrug bidrager væsentligt til drivhusgasemissioner, jord- 
og vandforurening, forringelse af økosystemerne og den voksende trussel fra antimikrobiel resistens. 
Der blev imidlertid ikke fremsat noget lovforslag om dyrevelfærd under den sidste valgperiode.

Kommissionen bedes besvare følgende spørgsmål:

1. Agter Kommissionen - i betragtning af at formand von der Leyen har givet tilsagn om at ville 
besvare Parlamentets efterlysning af lovgivning med udkast til forslag - at forelægge lovforslag 
om dyrevelfærd i indeværende valgperiode?

2. Vil dyrevelfærd blive integreret fuldt ud i den nye grønne pagt, fra jord til bord -strategien og 
biodiversitetsstrategien?

3. Vil Kommissionen øge de finansielle og menneskelige ressourcer, der afsættes til dyrevelfærd?
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