
 
Djurskydd: ledamöter vill se bättre djurtransporter
 
Långa resor skapar stress och lidande för livsmedelsproducerande djur. Ledamöter vill
ha striktare kontroller, tuffare påföljder och kortare restid för att förbättra djurskyddet
över EU.
 

Varje år transporteras miljontals av djur långa sträckor över EU och till länder utanför för att
avlas, födas upp eller slaktas, såväl som för tävlingar och för handel (av sällskapsdjur). Mellan
2009 och 2015 ökade antalet djurtransporter inom EU med 19 procent - från 1252,1 miljoner till
1492,8 miljoner. Antalet grisar, fjäderfän och hästar ökade, medan antalet nötkreatur, får och
getter minskade. Under samma period ökade antalet försändelser av levande djur från omkring
400 000 till 430 000 per år.
 
Det finns EU-regler som skyddar djurens välbefinnande under transporter, men en resolution
som kammaren antog den 14 februari 2019 uppmanar till bättre verkställighet, sanktioner och
kortare restider.
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU(2018)621853_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX%3A32005R0001
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20190121IPR23917/welfare-of-transported-animals-meps-urge-eu-states-to-do-a-better-job
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20190207IPR25224/meps-urge-eu-states-to-ensure-better-care-of-transported-animals


Kortare restider 
Långa resor gör djur stressade, de tvingas utstå begränsat utrymme, temperaturförändringar,
begränsad tillgång på föda och vatten, men också fordonets rörelse. Otillräcklig utrustning eller
dåliga väderförhållanden kan innebära att djur skadas eller blir sjuka under transporten.
Gränspassering till tredjeland med långa stopp för dokumentkontroll utgör ytterligare problem.
 

* Källa: Europeiska unionens revisionsrätt, januari 2018 (en)
 
Ledamöter menar på att resor ska vara så korta som det bara går, de föreslår andra lösningar
som t.ex. att transportera animaliska produkter snarare än levande djur, och utvecklandet av
gårdsslakt eller lokala slakt- och köttbehandlingsanläggningar.
 
Utöver detta vädjar de om en tydlig definition av vad som är lämpligt skick för de djur som ska
transporteras för att undvika fortsatta risker.
 
Striktare kontroller och tuffare påföljder 
Parlamentarikerna rekommenderar användandet av modern teknik, såsom geolokalisering, för
spårning i realtid. De vädjar också till medlemsstater att utföra fler stickprovskontroller för att
minska på antalet överträdelser.

"  Vid  utformning och genomförande av unionens
politik […] ska unionen och medlemsstaterna fullt
ut ta hänsyn till  välfärd för djuren som kännande
varelser […] "
Artikel 13, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Antal djur som årligen transporteras mer än 8 timmar inom EU*
• 4 miljoner nötkreatur

• 28 miljoner grisar

• 4 miljoner får

• 243 miljoner fjäderfän

• 150 000 hästar
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BP_ANIMAL_WELFARE/BP_ANIMAL_WELFARE_EN.pdf


Frekvensen på inspektioner varierar stort inom EU, från noll till flera miljoner per år.
Förekomsten av överträdelser sträcker sig från 0 till 16,6 procent.
 
Europaparlamentariker är också pådrivande för att tillämpa tuffare påföljder - för att avskräcka -
inklusive sanktioner för EU-länder som inte tillämpar nuvarande regler på rätt sätt. Företag som
bryter mot reglerna bör få körförbud på bristfälliga fordon och fartyg, indragna transportlicenser
och obligatorisk personalutbildning om djurskydd.
 
Högre standarder vid transporter till tredjeland 
För att skydda de djur som exporteras till tredjeländer vill ledamöter ha bilaterala
överenskommelser eller förbud mot transporter av levande djur då inte nationella standarder är
anpassade till EU:s nivåer. De vill också ha garantier på att lämpliga viloplatser finns (vid
tullstopp) där djuren kan äta och dricka.
 
Nästa steg 
Efter resolutionens rekommendation tillsattes ett särskilt utskott för att utreda transporterade
djurs välmående inom och utanför EU i juni 2020. Utskottet upptäckte systematiska brister inom
djurtransport över hela EU. Utskottets slutbetänkande godkändes av parlamentet under
plenarsammanträdet i januari 2022.
 
 
 
Läs mer om EU:s djurskyddsregler. 
 
Mer information
Följ ärendet från förslag till beslut
Europeiska kommissionens grafik – "40 years   of Animal Welfare" (en)
Parlamentets utredningstjänst (studie): "Animal welfare in the European Union" (en)
Parlamentets utredningstjänst (studie): "Regulation on the protection of animals during
transport (European Implementation Assessment)" (en)
Europeiska kommissionen: Main achievements on animal welfare in the EU (en)
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https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0057+0+DOC+XML+V0//SV
https://www.europarl.europa.eu/committees/sv/anit/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/sv/anit/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/animal-welfare-and-protection/20211215STO19501/animal-transport-systematic-failures-revealed-interview
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/animal-welfare-and-protection/20211215STO19501/animal-transport-systematic-failures-revealed-interview
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220114IPR21025/animals-must-be-better-protected-during-transport
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20200624STO81911/sa-fungerar-eu-s-lagar-for-djurskydd
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2110(INI)
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_infograph_40-years-of-aw.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583114/IPOL_STU(2017)583114_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU(2018)621853_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU(2018)621853_EN.pdf
https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/main_achievements_en

