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Curtea de Conturi Europeană va desfășura un audit cu 
privire la măsurile legate de bunăstarea animalelor 
Curtea de Conturi Europeană urmează să examineze dacă statele membre și Comisia Europeană au 
contribuit în mod eficace până în prezent la atingerea obiectivelor UE în materie de bunăstare 
a animalelor. Este pentru prima dată când un audit al Curții este consacrat exclusiv acestui subiect. 
Obiectivul auditului va fi de a evalua acțiunile care au fost întreprinse pentru a se asigura 
conformitatea cu legislația privind bunăstarea animalelor și pentru a se îmbunătăți coordonarea 
între activitățile din acest domeniu și politica agricolă comună. 

Auditul se va limita la animalele de fermă, acestea făcând obiectul celei mai mari păr ți din legislația UE 
în materie. În UE, există aproximativ 4,5 miliarde de pui, de găini ouătoare și de curcani și circa 
330 de milioane de vite, porcine, caprine și ovine. Pe lângă condițiile de viață ale animalelor în cadrul 
exploatațiilor agricole, auditul se va axa și pe aspectele legate de transportul și sacrificarea acestora.  

Pentru perioada 2014-2020, fondurile alocate de UE, în cadrul dezvoltării rurale, în vederea efectuării 
de „plăți pentru bunăstarea animalelor” se ridică la aproximativ 1,5 miliarde de euro. Măsurile sunt 
menite să încurajeze ameliorarea nivelului de bunăstare dincolo de cadrul minim al cerințelor 
naționale și ale UE. 

„Cetățenii UE manifestă o preocupare din ce în ce mai mare pentru bunăstarea animalelor, Uniunea 
Europeană având unele dintre cele mai înalte standarde de reglementare în materie din lume. Acest 
audit al Curții va reprezenta o oportunitate de a se verifica dacă standardele respective sunt efectiv 
puse în aplicare”, a declarat domnul Janusz Wojciechowski, membrul Curții de Conturi Europene 
responsabil de audit. 

Auditorii Curții vor efectua vizite în următoarele cinci state membre: România, Polonia, Franța, Italia și 
Germania. Se estimează că raportul rezultat în urma auditului va fi publicat spre sfârșitul anului 2018. 

Note către editori 

Data la care este anunțat acest audit, și anume 4 octombrie, coincide cu Ziua internațională 
a animalelor, al cărei obiectiv este să sporească gradul de conștientizare cu privire la situația 
animalelor, astfel încât standardele privind bunăstarea lor să fie ameliorate peste tot în lume. 

Asigurarea punerii în aplicare a legislației privind bunăstarea animalelor constituie o responsabilitate 
pe care Comisia Europeană o partajează cu statele membre. În februarie 2012, Comisia a adoptat 
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o strategie pentru perioada 2012-2015, care vizează asigurarea aplicării consecvente și a respectării 
standardelor existente în materie de bunăstare a animalelor, includerea aspectelor legate de 
bunăstarea animalelor în acțiunile internaționale, buna informare a consumatorilor și valorificarea la 
maximum a potențialului de coordonare cu politica agricolă comună. 

 


