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Att. Jesper Wulff Pedersen
Høsterkøb den 6. juni 2013
Vedr.: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om offentlig kontrol og
andre officielle aktiviteter med henblik på anvendelsen af fødevare- og
foderstoflovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed,
planteformeringsmateriale og plantebeskyttelsesmidler (kontrolforordningen)
DOSO opfordrer til, at der i forbindelse med denne revision af forordningen tages skridt til at
redefinere dyrs status fra ’varer’ til ’sansende væsner’.
DOSO mener, at de levende dyr skal beskyttes af en selvstændig lov - at dyrs status i EUlovgivningen skal ændres fra ’varer’ til ’levende, sansende væsner’ og henviser til den
revision af Rom Traktaten (Amsterdam Traktaten) der den 2.Oktober 1997 med teksten:
’Desiring to ensure improved protection and respect for the welfare of animals as sentient
beings…., slog fast, at dyr ikke er varer. Vi mener, at samfundet skal være underlagt en
dyreværnslov, som beskytter dyrene indtil det tidspunkt, hvor aflivning er gennemført, eller
dyrene er døde af andre årsager.
Kommissionens hensigt med forslaget - ’Forordningens område udvides til også at omfatte
kontrollen af plantesundhed, planteformeringsmateriale og plantebeskyttelsesmidler, og der
således etableres en lovgivningsramme for kontrol af hele fødevarekæden i bred forstand’- får
som utilsigtet virkning at cementere dyrenes status som ’ting’ til skade for dyrs velfærd.
Begrebet dyrevelfærd drukner i en lovgivningsramme, der har kontrol af ’fødevarekæden’
som mål. Desuden er det vores opfattelse, at kød - ikke det levende dyr - er en del af
fødekæden.
DOSO foreslår derfor, at det levende dyr - indtil dødens indtræden - er beskyttet af
dyreværnslovgivning. Det døde dyr kan betragtes som en del af ’ hele fødevarekæden i bred
forstand.’
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DOSO ser meget positivt på forslagets hensigt om at ’indføre en skærpelse af
håndhævelsesforanstaltninger i tilfælde af manglende overholdelse af lovgivningen’. EUforanstaltninger til beskyttelse af især landbrugsdyr har trange kår. Fsa EU forordninger er
håndhævelsesbestemmelser ofte særdeles mangelfuldt implementeret i national lovgivning,
ligesom det for EU direktiver gælder, at til trods for implementering i national lovgivning, så
mangler håndhævelse af minimumskrav ofte fuldstændigt.
Skærpelse kan gennemføres og kontrolleres for levende dyr og for fødevarekæden.
Med venlig hilsen
DOSO
Peter Mollerup
Formand

Bente Tolley
Konsulent, Anima

	
  
Anima,	
  Dansk	
  Dyreværn	
  Århus,	
  Dyrenes	
  Dags	
  Komité,	
  Dyrenes	
  Venner,	
  
Dyreværnet-‐Værn	
  for	
  Værgeløse	
  Dyr,	
  Hundens	
  Tarv,	
  Husdyrenes	
  Vel	
  Fyn,	
  Inges	
  Kattehjem,	
  Kattens	
  Værn,	
  	
  
Nyt	
  Hesteliv,	
  Svalen,	
  WSPA	
  
Als	
  og	
  Sundsveds	
  Kattefond,	
  	
  
Danish	
  Friends	
  of	
  Animals,	
  Dankas	
  Animals,	
  Dyrenes	
  Alliance,	
  Dyrenes-‐SOS,	
  Hestens	
  Værn,	
  	
  
Pindsvinevennerne	
  i	
  Danmark,	
  De	
  Vilde	
  Delfiner	
  
-‐	
  	
  
	
  

