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Angående: Djurskyddsregler inom vattenbruket 

I november offentliggjorde kommissionen en studie och en rapport om fiskens välbefinnande under 
transporter av levande fisk. I dessa dokument uppmärksammades såväl bristerna i nuvarande praxis 
som skillnaderna mellan de åtgärder som vidtas på nationell nivå. 

Trots slutsatsen att standarden sjunker i hela EU och trots uppmaningar från parlamentet och rådet att 
göra mera har kommissionen inte kommit med några förslag på förbättringar. 

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) har dessutom betonat att fisk är kännande 
varelser, och Federationen för europeiska vattenbruksproducenter nämner ofta fiskens välbefinnande 
i sin uppförandekod. Det har blivit alltmer vedertaget att ta hänsyn till fiskens välbefinnande när man 
hanterar frågor som rör djurhälsorisker, jordbrukens produktivitet och konsumenternas uppfattningar. 

Vad har kommissionen för skäl för att ignorera information från parlamentet, rådet och näringen om 
brister när det gäller fiskens välbefinnande? 

Kan kommissionen – med tanke på att det på medlemsstatsnivå finns ändamålsenliga bestämmelser 
om bedövning före slakt, att transportnormerna åsidosätts endast eftersom det i vissa fall inte har 
gjorts någon beredskapsplanering, att en lämplig levnadsmiljö är en förutsättning för sunda 
fiskbestånd, och att alla parter erkänner värdet av bättre utbildning – åta sig att införa 
djurskyddsrelaterade lagstiftningskrav inom vattenbruket för att säkerställa harmonisering av bästa 
praxis i hela Europeiska unionen? 
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