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Høsterkøb den 16. januar 2013
Vedr. høring over notat om det irske EU-formandskabsprogram.
Som svar på henvendelse fra Fødevareministeriet af 14. januar 2013 gennem Den Nationale
Komité skal DOSO komme med følgende bemærkninger:
DOSO er skuffet over det ufattelig lave ambitionsniveau, som det irske formandskab lægger
for dagen, når det gælder dyrevelfærd. Der er ingen intentioner om at løfte mindstekravene til
dyrevelfærd inden for EU. Dette gælder både med hensyn til stramninger inden for allerede
vedtagne direktiver og forordninger og inden for områder, hvor der i dag slet ikke findes
regler.
DOSO efterlyser specielt stramninger i forbindelse regler for hold af svin og i forbindelse
med transport af slagtedyr. Endvidere ønsker vi, at man påbegynder arbejdet med at få
vedtaget regler for malkekvæg, som er ikke eksisterende i dag.
Det må også være et krav, at det irske formandskab gør en betydelig indsats for at fremme
håndhævelsen af de eksisterende fælles mindstekrav til dyrevelfærd på EU-niveau. Alt for
ofte er der EU-lande, som enten er stærkt forsinkede med at implementerer allerede vedtagne
love, eller som ikke kontrollerer eller sanktionerer overtrædelser af vedtagne regler.
Sidst - men ikke mindst - ønsker DOSO en langt større indsats for den markedsdrevne
dyrevelfærd f.eks. ved at gennemføre en mærkning af produkter fra dyr, som har haft et godt
liv - og ”dyreuvenlige” produkter som f.eks. rituelt slagtet kød.
Med venlig hilsen
DOSO
Peter Mollerup
Formand
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