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Auditoři EU budou prověřovat opatření pro zajištění 
dobrých životních podmínek zvířat 
Evropský účetní dvůr bude prověřovat, zda Evropská komise a členské státy účinně přispívají k cílům 
EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat. Je to poprvé, co se auditoři zaměřují výhradně na 
dobré životní podmínky zvířat. Budou posuzovat, jaká opatření byla přijata, aby se dosáhlo 
dodržování předpisů v oblasti dobrých životních podmínek zvířat a aby se zlepšila koordinace mezi 
činnostmi v této oblasti a společnou zemědělskou politikou. 

Audit se omezí na hospodářská zvířata, kterých se dotýká většina předpisů EU. V EU je odhadem 4,5 
miliardy kuřat, nosnic a krůt a přibližně 330 milionů krav, prasat, koz a ovcí. Audit se bude vedle života 
zvířat v zemědělském podniku zabývat také přepravou a porážkou.  

Na období 2014–2020 připadá z prostředků EU na rozvoj venkova na „platby na podporu dobrých 
životních podmínek zvířat“ asi 1,5 miliardy EUR. Opatření mají podporovat vyšší úroveň životních 
podmínek zvířat, která jde nad rámec jak unijních, tak národních minimálních požadavků. 

„Občané EU se stále více zajímají o životní podmínky zvířat a EU má v této oblasti jedny z nejpřísnějších 
právních norem. Náš audit bude příležitostí prověřit, zda jsou tyto normy dodržovány v praxi“, uvedl 
člen Evropského účetního dvora odpovědný za audit Janusz Wojciechowski. 

Auditoři navštíví pět členských států: Rumunsko, Polsko, Francii, Itálii a Německo. Auditní zpráva by 
měla být vydána koncem roku 2018. 

Poznámky pro redaktory 

Datum auditu oznámeného dnes, 4. října, připadá na Světový den zvířat, jehož cílem je pozvednout 
postavení zvířat, a zlepšit tak normy týkající se dobrých životních podmínek zvířat v celém světě. 

Za to, aby předpisy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat byly dodržovány, odpovídá společně 
Evropská komise a členské státy. V únoru 2012 přijala Komise strategii na období 2012–2015, která 
má zajistit, aby existující normy v této oblasti byly soustavně dodržovány a vymáhány v celé EU, aby 
dobré životní podmínky zvířat byly součástí mezinárodních opatření, aby spotřebitelé byli dobře 
informováni a aby byly plně využita koordinace se společnou zemědělskou politikou. 

 


