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Generella synpunkter
Syftet med översynen uppges vara att anpassa lagstiftningen till EUs djurhälsoförordning och andra
nya EU-rättsakter. Syftet är också att få till stånd en modern och sammanhållen lagstiftning med en
tydlig systematik. Utredningen föreslår bland annat att det införs en ny djurhälsolag och en
tillhörande djurhälsoförordning som ersätter epizootilagen, zoonoslagen och bisjukdomslagen och de
förordningar som beslutats med stöd av dessa lagar. Svenska Djurskyddsföreningen (SDF) tycker
generellt att sådana anpassningar är bra och nödvändiga för att undvika dubbelregleringar och för att
tydliggöra vilka delar av regelverket som utgörs av nationell lagstiftning. Förebyggande och
bekämpning av djursjukdomar är en viktig del av djurskyddsarbetet.
Beträffande konsolideringen av redan befintliga EU-regler och den föreslagna omarbetningen av
Sveriges nationella djurhälsoregler har SDF inga särskilda kommentarer. De flesta av
ändringsförslagen är av juridisk natur och ligger utanför SDFs kompetensområde.
SDF välkomnar dock att utredningen föreslår att djurhälsolagen (2021:00) och de EU-bestämmelser
som lagen kompletterar läggs till i 1 § i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Smuggling av djur
utgör inte bara ett hot mot djurhälsan och folkhälsan utan medför också stora djurskyddsproblem.
Djursmuggling är dessutom ofta nära kopplad till annan tyngre brottslighet. Det är därför av stort
samhällsintresse att även djurhälsolagen inkluderas i de författningar som ger Tullverket särskilda
befogenheter att förhindra, utreda och beivra brott som rör införsel till eller utförsel från landet.
Av samma skäl välkomnar vi förslaget till ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid
Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen. Med dagens skrivning undantas hundar
och katter avsedda för handel, från ”varor” som lagen är tillämplig för. Genom den föreslagna
strykningen av punkt 8, § 3, omfattas alla hundar och katter av lagen, oavsett vad de är avsedda för.
Detta ser vi som en förstärkning av både smittskyddet och djurskyddet.
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