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och hälsa
Remissyttrande över EU:s djurskyddsstrategi Dnr 31- 1381/12
EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till EU- strategi för djurskydd och djurvälfärd 2012 –
2015. Jordbruksverket har berett Jordbruksverkets djurskyddsråds ledamöter möjlighet att yttra
sig i över förslaget. Sveriges Konsumenter som är representerade i rådet vill framföra följande
synpunkter.
Sammanfattning
-

Djurs välfärd är en viktig aspekt för många konsumenter

-

Sambandet mellan djurvälfärd, djurhälsa och livsmedelssäkerhetsaspekter som
antibiotikaresistens saknas i EU-kommissionens strategi

-

Svenska konsumenter förlitar sig på att myndigheterna fastställer regelverk för ett gott
djurskydd. Tillämpningen av EU-regelverket får inte urvattna den nuvarande
djurskyddsnivån i Sverige eller inom EU.

-

Målsättningen måste vara att djurskyddet höjs i EU-länder som exporterar till Sverige. EU
måste också verka för import från tredjeland håller minst samma nivå.

-

Att medlemsländer inte tillämpar beslutade djurskyddsdirektiv är oacceptabelt och måste
ges hög prioritet. Det gäller framför allt djurtransport – och slaktförordningarna och
värphöns – och gris direktiven. Kommissionen måste ge ökade resurser till kontroll.

-

Förenkling av EU-lagstiftningen får inte innebära risk för ett osäkrare regelverk som
skapar otrygga konsumenter och problem med rättsäkerhet för producenterna

-

EU:s djurskyddslagstiftning måste omfatta alla livsmedelsproducerande djurslag d v s
exempelvis även nötkreatur, lamm, fisk, ankor och kaniner

-

Ökad kunskap hos allmänhet, konsumenterna och producenter är ett viktigt område

-

Kött bör märkas med information om djuret har slaktats utan bedövning

-

”Benchmarking” av djurvälfärdsstandarder med djurvälfärdspåståenden kan gynna
konsumenterna genom att kvalitetssäkra argument som används i marknadsföringen

-

Inrättandet av ett europeiskt referenscentrum kan medföra en positiv utveckling av
djurskyddet inom EU.

Djurskydd är ett område som engagerar många människor i Sverige och också inom EU (64 %).
I många konsumentstudier bekräftas att svenska konsumenter utmärker sig med att hävda att
man prioriterar djurskyddet högt när man väljer sina livsmedel. Å andra sidan minskar
kunskapen om vilka djurskyddsregler som gäller i Sverige och i länder som exporterar livsmedel
till Sverige. Det finns också stora skillnader mellan EU-länder avseende lagstiftning kontra
utvecklingen av marknadsdrivna djurvälfärdsstandarder. Svenska konsumenter har av tradition
stort förtroende för regelverk och myndigheter. Därför är nivån på lagstiftningen viktig för
förtroendet för animaliska livsmedel liksom en fungerande kontroll och tillsyn. Alternativet är att
marknadsstandarder ska medverka till en utveckling av djurvälfärden hos
livsmedelsproducerande djur. Det finns i flera fall en misstänksamhet kring märkningar av
livsmedel och vad dessa står för.
Som ett svar på problemen med efterlevnad av lagstiftning, kritik över krångligt regelverk och
vikande konkurrenskraft mot tredje landimport, vill Kommissionen utveckla ett nytt förenklat
regelverk, som bygger på djurskyddsresultat byggt på vetenskapligt baserade indikatorer. En
förenkling av EU-lagstiftningen innebär en risk för ett osäkrare regelverk som skapar otrygga
konsumenter och problem med rättsäkerhet för producenterna. En urvattning av gällande
djurskyddsregelverk i Sverige eller inom EU kan skapa misstro hos konsumenterna om man
inte kan säkerställa att ett sådant system ger samma eller bättre djurskydd som idag.
I EU-kommissionens strategi saknas den helhetssyn, som ingår i Europaparlamentets
resolution från maj 2010. Det finns ett samband mellan djuromsorg, djurhälsa och
livsmedelsäkerhet. Försämrad miljö och skötsel av djur riskerar medföra ökad sjuklighet, ökat
behov av antibiotikabehandling och därmed ökad risk för antibiotikaresistens. I många länder
med intensiv svin och fjäderfähållning är användningen av antibiotika i djurhållningen hög och
antibiotikaresistens ett ökande problem.
EU-kommissionen konstaterar att efterlevnaden av inom EU beslutade regelverk inom
djurskydd i många medlemsländer är bristfällig och detta är i längden oacceptabelt. Det mest
aktuella exemplet är förbudet mot oinredda hönsburar, som trädde i kraft 1 januari 2012. Med all
rätt finns skäl att oroa sig över att samma situation uppstår nästa år då nytt regelverk för grisar
ska träda i kraft. Ett prioriterat område är och förblir de långa och stressande djurtransporterna.
Här har Europaparlamentet förslagit åtgärder som stimulerar till regional produktion. Det måste
finnas tydliga sanktioner mot brott mot regelverk respektive incitament för att genomföra
djurvälfärdsåtgärder. EU-kommissionen måste se till att FVO får tillräckliga resurser för att utöva
kontroll i medlemsländerna. Den bristande efterlevnaden av grundkravet på bedövning i
samband med slakt motiverar en obligatorisk märkning av om kött kommer från obedövade djur.
Ökad kunskap hos alla aktörer i livsmedelskedjan är en förutsättning för en positiv utveckling av
djurskyddet inom EU. En sådan kunskap kan innebära en insikt om att ett gott djurskydd inte
behöver öka kostnader i produktionen, utan medverka till friska och effektivare djur. Inrättandet
av ett europeiskt referenscentrum kan här bidra till en positiv utveckling av djurskyddet inom
EU. Redan i tidigare handlingsplan föreslogs informationsåtgärder kring djurskydd hos
allmänhet och konsumenter. Det måste även i fortsättningen vara ett prioriterat område för att
konsumenterna ska kunna göra medvetna val. Inom EU finns ett 60-tal kvalitetsstandarder för
djurvälfärd. Kommissionen föreslår därför en ”benchmarking” av dessa standarder, samt en
reglering av djurvälfärdspåståenden d v s en motsvarighet till hälsopåståenden. Detta skulle
gynna konsumenterna och skapa ökade möjligheter att göra medvetna val av livsmedel.
Med vänlig hälsning
Sveriges Konsumenter
Örjan Brinkman

Gunnela Ståhle

