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Az uniós számvevők vizsgálatot végeznek az állatjólléti 
intézkedések témájában 
Az Európai Számvevőszék annak ellenőrzését tervezi, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok eredményesen 
járultak-e hozzá az Unió állatjólléti célkitűzéseinek teljesítéséhez. Most először irányul számvevőszéki 
ellenőrzés fő témaként az állatjóllétre. A számvevők értékelni fogják az állatjólléti jogszabályoknak történő 
megfelelésre, valamint az állatjólléti tevékenységek és a közös agrárpolitika közötti koordináció javítására 
irányuló intézkedéseket. 

Az ellenőrzés csak haszonállatokra fog kiterjedni, mivel az uniós jogszabályok zöme ezekre vonatkozik. Az Unióban 
mintegy 4,5 milliárd csirkét, tojótyúkot és pulykát, valamint körülbelül 330 millió tehenet, disznót, kecskét és 
bárányt tartanak. Az állatoknak a mezőgazdasági üzemben eltöltött életén kívül az ellenőrzés a szállításra és a 
vágásra is ki fog terjedni. 

A 2014–2020-as időszakban az „állatjólléti kifizetésekre” elkülönített uniós vidékfejlesztési források körülbelül 
1,5 milliárd eurót tesznek ki. Ezen intézkedések célja, hogy az uniós és tagállami minimumkövetelményeken 
túlmutató állatjóllét biztosítását ösztönözzék. 

„Az uniós polgárokat egyre jobban foglalkoztatja az állatok jólléte, és az Unióban ezen a téren a világ egyik 
legszigorúbb szabályozási rendszere van érvényben. Ellenőrzésünk alkalmat ad annak vizsgálatára, hogy ezeket az 
előírásokat a gyakorlatban is alkalmazzák-e”– jelentette ki Janusz Wojciechowski, az ellenőrzésért felelős 
számvevőszéki tag. 

A számvevők öt tagállamot – Románia, Lengyelország, Franciaország, Olaszország és Németország – keresnek fel. 
Az ellenőrzési jelentés közzétételére várhatóan 2018 végén kerül sor. 

A szerkesztők figyelmébe 

Ellenőrzésünket nem véletlenül jelentjük be ma, október 4-én, az állatok világnapján, amely nap célja, hogy 
világszerte javuljon az állatok helyzete és szigorodjanak az állatjóllétre vonatkozó előírások. 

Az állatjólléti jogszabályok végrehajtása az Európai Bizottság és a tagállamok közös felelőssége. 2012 februárjában 
a Bizottság elfogadta a 2012–2015-ös időszakra szóló stratégiáját, amelynek célja, hogy a meglévő állatjólléti 
előírásokat Unió-szerte következetesen alkalmazzák és hajtsák végre, hogy nemzetközi intézkedések is 
irányuljanak az állatjólét témakörére, hogy a fogyasztókat megfelelő tájékoztatást kapjanak, valamint hogy teljes 
mértékben kiaknázzák a közös agrárpolitikával történő koordinációban rejlő lehetőségeket. 

 


