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Putting Animal Welfare at the Heart of the
European Elections 2014

Djurens välmående har sin plats i hjärtat av EU-valet!
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Bakgrund
Medborgare är oroade över djurskydd: de har skrivit under namninsamlingar, deltagit i kampanjer och
skickat otaliga brev till medlemmar av det europeiska parlamentet sedan dess grundande. Som ett resultat
av detta har det europeiska parlamentet i år stött många initiativtaganden för att höja välfärden hos djur.
Det europeiska parlamentet är den enda EU-institituion som är direkt vald av medborgare, därför är det av
yttersta vikt att parlamentet fortsätter att reagera positivt inför dessa förväntningar som kommer från de
medborgare de representerar. Det är därför av största vikt att medlemmarna av det europeiska
parlamentet och de politiska grupper de tillhör tydligt visar sin avsikt för hur de ämnar att stärka
djurskyddet i sina program för 2014-2019.
82 % av medborgarna i EU menar att de håller med om att mänskligheten har en plikt att värna om djurs
rättigheter oavsett kostnad. Källa: Eurobarometer 225 (juni 2005), s.26)
Eurogroup for Animals anser som paraplyorganisation för djurskyddsorganisationer i Europeiska unionen
att det finns behov av såväl nya riktlinjer som lagstiftande initiativ samt även ett bättre genomdrivande av
rådande lagar. Vi är oroade över att det för närvarande saknas tillräcklig politisk vilja för att anta riktlinjer
som leder till ett högre djurskydd. Vi anser att framtida medlemmar av det europeiska parlamentet och
deras partier bör visa sitt engagemang för ett ökat djurskydd som en central faktor i arbetet för att främja
god djurhälsa och offentlig hälsa, samt även för skyddandet av miljön. Detta vore helt i linje med Artikel 13 i
The Treaty on the Functioning of the Europan Union; som framställer att:
”Vid formulerandet och implementerandet av unionens jordbruk, fisknäring, transporter, inre marknader,
forskning och teknologisk utveckling samt direktiv gällande utrymme skall unionen och medlemsstaterna,
då djuren är kännande varelser, taga full hänsyn till djurskyddets krav samtidigt som man tar hänsyn till
lagstiftning eller administrativa göranden och traditioner i medlemsstaterna särskilt i förhållande till
religiösa ritualer, kulturella traditioner och regionellt arv.”
Genomgående uppmanar vi alla politiska grupper att inkludera följande punkter i sina manifest för 2014 års
val:

Övergripande mål: Stöd introducerandet av ett ramverk för lag om djurskydd.
Den europeiska kommissionen diskuterar för närvarande möjligheten att anta ett övergripande ramverk för
en djurskyddslag, vilket framhålls av den andra strategin kring skyddandet av djur. Detta är ett unikt tillfälle
att visa att EU är seriöst gällande skyddandet av djur. En sådan lag måste omfatta alla djurgrupper,
inkluderat sällskapsdjur (katter och hundar) samt vilda djur. Den skall tillåta nya generella regler för dessa
arter för vilka inga ännu existerar samt skapa verktyg för att förbättra skyddet av alla djur genom bättre
utbildning och träning, genom medvetenhet hos medborgare och förbättrat genomdrivande av den
existerande lagstiftningen. Nu är även det rätta tillfället att visa att Artikel 13 i fördraget är tillräckligt
beaktad genom att försäkra samstämmighet och förenlighet i förhållande till direktiv inom andra områden.
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1 Förbättra djurskyddet inom jordbruket
Det finns en ständigt ökande tendens inom EU att närma sig industriella former av jordbruk vilket har
negativa konsekvenser för djurvälfärden. Skyddet för djur inom jordbruk kan förbättras genom att stödja en
övergång från överintensiva system till förmån för innovativa system med högre djurskyddsnivå, som tar
full hänsyn till den påverkan transporter och slakt utgör. Inom en snar framtid måste det europeiska
parlamentet stöjda förbättringar för djurskyddet varje gång en relevant riktlinje diskuteras som kan ha
påverkande på och vara skadlig för hälsan för djur inom jordbruket. Detta inom områden som
klimatförändringar, effektivisering av tillgångar, hållbara riktlinjer för mat eller landsbygdsutveckling och
den gemensamma jordbrukspolitiken. Det finns ett behov av antagandet av juridisk standard för att skydda
bland annat mjölkkor, odlad fisk och köttboskap. Medborgare kräver produkter som kommer från system
med bättre skydd för djuren och de bör bli bättre informerade om produktionsmetoder samt hur djuren
har behandlats under slakt och hur länge de har transporterats. Medlemmar av Europaparlamentet bör
kämpa för detta och främja win-win lösningar för djuren, jordbrukarna och andra aktörer inom näringen.
Varje år föds det upp fler än 300 miljoner boskapsdjur och ungefär 5 miljarder fjäderfän inom EU. (källa:
Eurostat)

2 Minska antalet djur använda i djurförsökja
Trots EU:s engagemang att minska antalet djur som används inom djurförsök har nya teknologiska
landvinningar lett till ett ökande antal av dessa under de senaste åren. Det kommande Europaparlamentet
bör stödja att den europeiska kommissionen antar av en EU-omfattande strategi för utveckling,
godkännande, antagande och användandet av testmetoder som inte använder djur, detta i kontext av
revisionen av EU-lagstiftningen (exempelvis i auktoriseringen av foder och föda) samt i förhållande till nya
teknologier (som nanoteknologi) för att garantera att man helt och hållet har övervägt påverkan av dessa
nya regler kring djurförsök.
Strategin bör inkludera: genomförandet av utbyte av data, att undvika upprepning av djurförsök och
inkludera försöksmetoder som inte använder djur samt ´Intelligenta/Integrerade teststrategier´ när det
gäller uppgiftskrav för auktorisering samt även främjandet av alternativa testmetoder.
12 miljoner djur används i vetenskapliga förfaranden. (källa: Europeiska kommissionens statistiska rapport
2010)

3 Skytta katter och hundar
Gränsöverskridande handlingar som involverar katter och hundar har en stor påverkan på människo- och
djurhälsa och skyddandet av dessa. Detta gäller även konsumentskydd och funktioner inom inhemska
marknaden. Trots dessa faktum är djurskyddet gällande hundar och katter endast regulerat på en EUmedlemsstatsnivå och saknar ett intitiativ när det gäller ett EU-omfattande. I november 2010 antog
ministerrådet slutsatser som uppmanade kommissionen att agera för att ta itu med djurskyddet gällande
hundar och katter. Det europeiska parlamentet antog även en resolution och EU-strategin när det gäller
djurskydd tillhandahåller tillfälle för en studie kring djurskyddet av hundar och katter som används i
kommersiella syften. Politiska grupper bör försäkra sig om tillräckligt skydd av katter och hundar genom att
stödja följande i sina valmanifest:


EU-regler för att förbättra uppfödandet och försäljningen av katter och hundar.
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Obligatorisk identifikation och registrering i en passande databas vilken bör vara sammankopplad
med en EU-databas.
Licensiering av katt- och hunduppfödare samt handlare.

124 miljoner ägda katter och hundar inom EU (källa: FEDIAF)

4 Förbättra djurskyddet för vilda
Vilda djur är skyddade inom EU i huvudsak genom habitatdirektiven och direktiven till skydd av vilda fåglar,
när det gäller vilda djur, genom regleringen av handel med vilda djur samt direktivet om hållande av vilda
djur i djurparker. Dessa lagar rör dock bara djurskydd helt kort och är inte korrekt genomdrivna vilket leder
till stora problem orsakade av undermåliga transporter eller förhållanden gällande hållandet av djuren.
Politiska grupper uppmanas att engagera sig djupt i värnandet av djurskyddet för såväl inhemska som
exotiska vilda djur inom EU genom att inkludera följande mål i sina program:






Förbjuda importen av vildfångade djur och begränsa antalet exotiska arter som får importeras och
handlas med inom EU, i linje med EU-riktlinjer vilka berör närliggande angelägenheter inom hälsa
för både människor och djur samt skyddandet av miljön.
Utvecklandet av ett anpassat och överskådligt juridiskt ramverk för att skydda marina däggdjur från
alla hot, i likhet med det som redan existerar i USA (Marine Mammal Protection Act US, 1972),
Mexico och Frankrike.
Skapandet av en handlingsplan som griper an den olagliga handeln med vilda djur, och vars
genomförande är tillräckligt finansierat. Handlingsplanen måste specifikt gripa sig an
genomdrivande av lagstiftning, minskningar i tjuvjakt och efterfrågan i ursprungsländer, transportländer och länder med existerande efterfrågan.

2011 importerade EU reptiler till ett värde av 6,4 miljarder euro. (källa: DG trade statistics)

5 Använd EU-handelsavtal för att öka skyddet för djur i tredje-partsländer
EU förhandlar för närvarande om ett flertal handelsavtal med icke-EU länder, inklusive USA. Detta ger en
god möjlighet till att uppmana till ett inkluderande av djurskydd som en viktig fråga för EU-medborgarna.
Europaparlamentet bör inte bara uppmana till åtgärder som försäkrar att den standard som gäller
djurskydd inte undermineras inom EU, det bör även ta detta tillfälle i akt för att agera för bättre djurskydd i
länder som är handelspartners. Det är inte bara djur inom jordbruket som bör skyddas utan skyddet av
vilda djur bör även garanteras genom inkluderandet av specifika överväganden i handelsavtalen.

6 I all lagstiftning bör man beakta och erkänna att djuren är kännande
varelser
Detta är i linje med artikel 13. i avtalet över Europeiska unionens verksamhet. Artikeln bör sakenligt
beaktas och den utövade politiken måste stå i samklang med den. Till exempel bör offentlig upphandling ta
hänsyn till djurens välfärd och i politik som berör djurs hälsa skall djurens välfärd vederbörligt inkluderas.
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