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EU:n tarkastajat tarkastamaan eläinten hyvinvointia 
koskevia toimenpiteitä 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin aikoo tutkia, ovatko Euroopan komissio ja jäsenvaltiot 
toimineet tuloksekkaalla tavalla eläinten hyvinvointia koskevien EU:n tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Tarkastajat keskittyvät nyt ensimmäistä kertaa kokonaan eläinten hyvinvointiin. He arvioivat 
toimet, joiden avulla pyritään varmistamaan eläinten hyvinvointia koskevan lainsäädännön 
noudattaminen ja parantamaan eläinten hyvinvointia koskevien toimien koordinointia yhteisen 
maatalouspolitiikan kanssa. 

Tarkastus rajataan siten, että kohteeksi otetaan tuotantoeläimet, joita EU:n lainsäädäntö 
enimmäkseen koskee. EU:ssa on arviolta 4,5 miljardia kanaa, munijakanaa ja kalkkunaa sekä noin 
330 miljoonaa lehmää, sikaa, vuohta ja lammasta. Tarkastuksessa tutkitaan paitsi eläinten elinkaarta 
tilalla myös kuljetuksia ja teurastuksia.  

Kaudella 2014–2020 EU:n maaseudun kehittämiseen tarkoitetuista varoista osoitettiin eläinten 
hyvinvointia edistäviin tukiin noin 1,5 miljardia euroa. Toimenpiteiden tarkoituksena on kannustaa 
hyvinvoinnin lisäämiseen tasolle, joka on EU:n ja kansallisia vähimmäisvaatimuksia korkeampi. 

“EU:n kansalaiset ovat lisääntyvässä määrin huolissaan eläinten hyvinvoinnista, ja EU:n 
sääntelystandardit ovatkin tällä alalla korkeinta tasoa maailmassa. Tarkastuksemme tarjoaa 
mahdollisuuden tarkistaa, toteutuvatko standardit käytännössä”, toteaa tarkastuksesta vastaava 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Janusz Wojciechowski. 

Tarkastajat tekevät tarkastuskäynnin viiteen jäsenvaltioon: Romaniaan, Puolaan, Ranskaan, Italiaan ja 
Saksaan. Tarkastuskertomus on määrä julkaista vuoden 2018 lopulla. 

Toimittajille tiedoksi 

Tänään 4. lokakuuta annettava tiedote sattuu samalle päivälle kuin Maailman eläinten päivä, jonka 
tavoitteena on parantaa eläinten asemaa hyvinvointinormien parantamiseksi kaikkialla maailmassa. 

Euroopan komissio ja jäsenvaltiot vastaavat yhdessä eläinten hyvinvointia koskevan lainsäädännön 
täytäntöönpanosta. Komissio hyväksyi helmikuussa 2012 strategiansa kaudelle 2012–2015. 
Strategialla oli seuraavat tavoitteet: olemassa olevia eläinten hyvinvointia koskevia normeja 
sovelletaan ja ne pannaan täytäntöön yhdenmukaisesti kaikkialla EU:ssa; eläinten hyvinvointi 
sisällytetään kansainvälisen tason toimiin; kuluttajat saavat oikeaa tietoa; koordinointi yhteisen 
maatalouspolitiikan kanssa tuottaa täysimääräisen hyödyn. 

 


