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Om:

Dyrevelfærdsregler inden for akvakultur

I november offentliggjorde Kommissionen en undersøgelse og en rapport om fisks velfærd under
transport af levende fisk, der henviste til både manglerne ved den nuværende praksis og forskellene
mellem de forskellige foranstaltninger, der træffes på nationalt plan.
På trods af konklusionen om, at standarderne er faldende i hele Europa, og på trods af opfordringer
fra Europa-Parlamentet og Rådet til at gøre mere har Kommissionen dog ikke fremsat nogen forslag
til forbedringer.
Dertil kommer, at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har understreget, at fisk er
følende, og at Sammenslutningen af Europæiske Akvakulturproducenter ofte nævner fisks velfærd i
sin adfærdskodeks. Fisks velfærd anerkendes i stigende grad som rammerne for håndtering af
dyresundhed, produktivitet i landbruget og forbrugernes holdninger.
Hvad berettiger Kommissionen til at se bort fra meddelelser fra Parlamentet, Rådet og industrien om
mangler inden for fisks velfærd?
Vil Kommissionen i betragtning af, at der findes eksempler på effektive regler på medlemsstatsniveau
med hensyn til bedøvelse inden slagtning, at transportstandarderne ikke overholdes, alene fordi der i
nogle tilfælde ikke sker nogen beredskabsplanlægning, at passende anlæg er en forudsætning for at
have sunde fisk, og at alle parter anerkender værdien af forbedret uddannelse, forpligte sig til at
indføre dyrevelfærdsrelaterede lovgivningsmæssige krav inden for akvakultur, så der sikres
harmonisering af bedste praksis i hele EU?
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