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Det har afgørende
betydning for
europæiske virk-
somheder, at kon-

kurrencen foregår på oplyst
grundlag. Der gælder snæv-
re EU-retlige begrænsninger
for ønsket om at ”pynte sig
med lånte fjer”. Det viser en
ny afgørelse fra EU-Domsto-
len, som forbyder brug af
økomærke ved rituel slagt-
ning, og en svensk afgørelse
fra patent- og markedsdom-
stolen, hvorefter det blev
kendt forbudt at markeds-
føre økologiske produkter
som sundere og mere miljø-
venlige end konventionelle
produkter.

I dommen fra februar
2019 har EU-Domstolen
taget stilling til, hvorvidt
EU-logoet for økologisk pro-
duktion kan anvendes på
produkter fremstillet af dyr,
som uden forudgående be-
døvelse har været genstand
for rituel slagtning. EU-
Domstolen fastslog, at så-
danne produkter ikke kan

påføres EU-logoet for økolo-
gisk produktion.

Sagen vedrørte den
franske dyrevelfærdsorgani-
sation Euvre d’assistance
aux bêtes d’abattoires (her-
efter ”OABA”), der i 2012
anmodede Ministre de
l’Agriculture et de l’Alimen-
tation (herefter ”landbrugs-
ministeren”) om at bringe
reklameringen for og mar-
kedsføringen af hakkebøffer
med mærket ”Tendre Fran-
ce” til ophør. Baggrunden
var, at produktet var halal-
certifi��ceret, samtidig med at
produktet var mærket med
EU-logoet for økologisk pro-
duktion, hvilket OABA
mente var uforeneligt med
hinanden.

Forbud mod brug af logo
Samme dag anmodede OA-
BA Institut national de l’ori-
gine et de la qualité (admi-
nistrativ institution under
landbrugsministeriet) om at
forbyde anvendelsen af EU-
logoet for økologisk produk-
tion i forbindelse med okse-
kød fra dyr, der slagtes uden
forudgående bedøvelse. 

Begge anmodninger blev
stiltiende afslået af myndig-
hederne, hvorefter OABA
anlagde sag ved Conseil
d’État (øverste domstol i for-
valtningsretlige sager,
Frankrig). Conseil d’État
valgte at henvise sagen til
Tribunal administratif de
Montreuil (forvaltnings-
domstolen i Montreuil,
Frankrig). Tribunal admini-

stratif de Montreuil gav
imidlertid ikke OABA med-
hold, hvorefter OABA appel-
lerede afgørelsen til Cour
administrative d’appel de
Versailles (appeldomstolen i
forvaltningsretlige sager i
Versailles, Frankrig).

Slagtet uden bedøvelse
OABA var overordnet af den
opfattelse, at EU-logoet for
økologisk produktion ikke
kunne anvendes på produk-
ter fra dyr, der var slagtet
uden forudgående bedøvel-
se, da en sådan slagtemeto-
de ikke kunne opfylde kra-
vet om høje dyrevelfærds-
standarder som fastsat i EU-
reglerne om økologisk pro-
duktion. I modsætning
hertil mente den franske
landbrugsminister, at EU-
reglerne ikke hindrede, at
reglen om forudgående be-
døvelse kunne fraviges i for-
bindelse med rituel slagt-
ning. Derimod kunne prin-
cippet om slagtning med
forudgående bedøvelse fra-
viges under henvisning til
religionsfriheden.

Sagen udsat
Cour administrative d’appel
de Versailles var herefter i
tvivl om, hvorledes EU-ret-
ten skulle fortolkes. Retten
valgte derfor at udsætte sa-
gen med henblik på at spør-
ge EU-Domstolen om, hvor-
vidt EU-logoet for økologisk
produktion kunne udstedes
til produkter fremstillet af
dyr, som uden forudgående

bedøvelse havde været gen-
stand for rituel slagtning.

Indledningsvist henviste
EU-Domstolen til betragt-
ningerne bag EU-reglerne
om økologisk produktion,
som grundlæggende var, at
økologisk produktion var
karakteriseret ved anvendel-
sen af høje dyrevelfærdsnor-
mer. EU-Domstolen henvi-
ste samtidigt til, at pligten
til holde dyrets lidelse på et
minimum, som var fastsat i
EU-reglerne om økologisk
produktion, bidrog til at op-
fylde målet om at sikre et
højt dyrevelfærdsniveau.

EU-Domstolen bemærke-
de, at EU-lovgiveren gentag-
ne gange havde fremhævet
sit ønske om at sikre et højt
dyrevelfærdsniveau i forbin-
delse med økologisk pro-
duktion, hvilket tydeliggjor-
de, at økologisk produktion
var karakteriseret ved over-
holdelse af høje standarder
på området for dyrevelfærd
på ethvert område og en-
hver fase i produktionen.

EU-Domstolen bemærke-
de herefter, at EU-reglerne
om økologisk produktion
imidlertid ikke udtrykkeligt
defi��nerede den eller de me-
toder til slagtning af dyr,
som var egnede til at holde
dyrets lidelse på et mini-
mum og dermed opfylde
målet om, at der skulle være
et højt niveau af dyrevel-
færd. EU-Domstolen ind-
drog herefter de generelle
EU-regler om slagtning af
dyr, hvoraf fremgik, at dyr

skulle skånes for enhver
undgåelig smerte, psykisk
belastning eller lidelse un-
der afl��ivning. Yderligere
inddrog EU-Domstolen det
forhold, at videnskabelige
undersøgelser havde vist, at
bedøvelse udgjorde den tek-
nik, som var mindst skade-
lig for dyrevelfærden på
slagtetidspunktet.

EU-Domstolen fastslog
herefter, at foretagelsen af
rituel slagtning uden forud-
gående bedøvelse kun und-
tagelsesvist var tilladt i EU,
idet formen ikke sikrede, at
dyrets lidelse blev holdt på
et minimum. Slagtemeto-
den var desuden kun tilladt
for at sikre overholdelsen af
religionsfriheden.

Svensk sag
Afslutningsvis henviste EU-
Domstolen til, at det var af-
gørende at sikre, at forbru-
gerne blev garanteret, at de
produkter, der var mærket
med EU-logoet for økologisk
produktion, rent faktisk
også var blevet fremstillet
under overholdelsen af de
højeste standarder på dyre-
velfærdsområdet.

På den baggrund konklu-
derede EU-Domstolen, at
EU-logoet for økologisk pro-
duktion ikke kunne anven-
des på produkter fremstillet
af dyr, som uden forudgåen-
de bedøvelse havde været
genstand for en rituel slagt-
ning.

I juli 2017 fastslog den
svenske patent- og markeds-
domstol, at det var i strid
med den svenske markeds-
føringslov, at en detailkæde
markedsførte økologiske
fødevarer som sundere og
mere miljøvenlige end kon-
ventionelle fødevarer. Sagt
med andre ord kunne
markedsføringen af de øko-
logiske fødevarer ikke ”pyn-
te sig med lånte fjer”. Det er
sandsynligt, at danske dom-
stole vil komme til frem til
samme resultat, såfremt til-
svarende spørgsmål skulle
opstå i Danmark.

Afgørelserne viser, at føde-
varebranchen i EU er under-
lagt håndfaste krav til retvi-
sende markedsføring, og at
hverken producenter eller
detailhandlen kan pynte sig
med ”lånte fjer”.

DYREVELFÆRD: EU-Domstolen fastslår, at kød, der slagtes uden forudgående bedøvelse, f.eks. som
led i en rituel slagtning, ikke opfylder betingelserne for EU-logoet for økologisk produktion.
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Denne artikel om aktuel EU-ret,
som bringes i Jyllands-Posten,
udarbejdes af advokaterne Hans
Sønderby Christensen (H), Søn-
derby Legal, samt advokat Patrick
Goergen, Etude Goergen, begge
specialiserede inden for området. 
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