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Sammanfattning
Arbetsmiljöverket har inget att invända mot förslaget till en EU-anpassad
djurläkemedelslagstiftning. Arbetsmiljöverket vill dock ur ett
arbetsmiljöperspektiv betona vikten av att berörda myndigheter och andra
verksamheter riskbedömer vilka konsekvenser ett nytt ansvarsområde och
eventuella förändringar i verksamheten kan innebära för berörda arbetstagare.
Arbetsmiljöverket ser även ett behov av informationsinsatser till berörda
verksamheter och arbetstagare, framförallt om de bestämmelser som handlar
om straffbestämmelser och införande av sanktionsavgifter.
Arbetsmiljöverkets synpunkter och ställningstaganden

Dock innebär förslaget ett utökat ansvar och i vissa fall nya uppgifter för ett
antal aktörer. Arbetsmiljöverket vill ur ett arbetsmiljöperspektiv betona vikten
av att berörda myndigheter och andra verksamheter riskbedömer vilka
konsekvenser nya arbetsuppgifter och eventuella förändringar i verksamheten
kan innebära för berörda arbetstagare. Ett exempel på en sådan förändring är
det nya ansvaret för insamling och rapportering av försäljning och användning
av antimikrobiella läkemedel på djur, som åläggs Jordbruksverket tillsammans
med E-hälsomyndigheten och Statens Veterinärmedicinska Anstalt.
I förslaget föreslås införande av straffbestämmelser och sanktionsavgifter för
vissa aktörer. Med hänsyn till att detta innebär nya arbetsmoment och
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skyldigheter för berörda arbetstagare är det viktigt att implementeringen åtföljs
av informations- och utbildningsinsatser samt vägledande material.
De som deltagit
Yttrandet har avgetts av generaldirektören Erna Zelmin. I den slutliga
handläggningen har även ställföreträdande generaldirektör Håkan Olsson och
enhetschef Björne Olsson deltagit. Föredragande har varit veterinär Jenny
Persson Blom.
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