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BILAGA XIa 
EU-LAGSTIFTNING OM DJURS 
VÄLBEFINNANDE – MÅL SOM 
MEDLEMSSTATERNAS 
STRATEGISKA PLANER INOM DEN 
GEMENSAMMA 
JORDBRUKSPOLITIKEN BÖR BIDRA 
TILL I ENLIGHET MED ARTIKLARNA 
96, 97 OCH 103: 
– Rådets direktiv 98/58/EG av den 20 juli 
1998 om skydd av animalieproduktionens 
djur.
– Rådets direktiv 1999/74/EG av den 
19 juli 1999 om att fastställa 
miniminormer för skyddet av värphöns. 
– Rådets direktiv 2007/43/EG av den 
28 juni 2007 om fastställande av 
minimiregler för skydd av slaktkycklingar. 
– Rådets direktiv 2008/119/EG av den 
18 december 2008 om fastställande av 
lägsta djurskyddskrav för kalvar. 
– Rådets direktiv 2008/120/EG av den 
18 december 2008 om fastställande av 
lägsta djurskyddskrav vid svinhållning.
– Kommissionens förordning (EG) 
nr 543/2008 av den 16 juni 2008 om 
tillämpningsföreskrifter för rådets 
förordning (EG) nr 1234/2007 när det 
gäller handelsnormerna för fjäderfäkött.
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– Rådets förordning (EG) nr 1/2005 av 
den 22 december 2004 om skydd av djur 
under transport och därmed 
sammanhängande förfaranden och om 
ändring av direktiven 64/432/EEG och 
93/119/EG och förordning (EG) 
nr 1255/97.
– Rådets förordning (EG) nr 1099/2009 
av den 24 september 2009 om skydd av 
djur vid tidpunkten för avlivning.
– Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/6 av den 
11 december 2018 om 
veterinärmedicinska läkemedel och om 
upphävande av direktiv 2001/82/EG. 
– Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/4 av den 
11 december 2018 om tillverkning, 
utsläppande på marknaden, användning 
av foder som innehåller läkemedel, om 
ändring av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 183/2005 och 
om upphävande av rådets direktiv 
90/167/EEG. 
– Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 
2017 om offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet för att säkerställa 
tillämpningen av livsmedels- och 
foderlagstiftningen och av bestämmelser 
om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd 
och växtskyddsmedel.
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