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Revisorerne offentliggør baggrundspapir om EU's
dyrevelfærdsforanstaltninger
Den Europæiske Revisionsret (Revisionsretten) har i dag offentliggjort et
baggrundspapir om EU's indsats for at sikre overholdelse af dyrevelfærdslovgivningen
og for at forbedre koordineringen mellem dyrevelfærdsaktiviteterne og den fælles
landbrugspolitik. Baggrundspapirer oplyser om en igangværende revision og følger
efter annonceringen af revisionen. Hensigten er, at de skal være en informationskilde
for personer med interesse i de politikker og/eller programmer, der revideres. Hvert
papir indeholder et afsnit, hvori interesserede parter opfordres til at kontakte
revisionsholdet via en særlig e-mailadresse for at tilskynde til en mere interaktiv
tilgang.
Dagens papir er baseret på arbejde udført med henblik på en igangværende revision
vedrørende effektiviteten af EU's indsats i forbindelse med dyrevelfærd. Revisionen vil
kun omfatte landbrugsdyr, da det meste af EU-lovgivningen vedrører dem. Der er ca.
4,5 milliarder kyllinger, æglæggende høner og kalkuner i EU og ca. 330 millioner køer,
svin, geder og får. Ud over dyrenes liv på bedrifterne vil revisionen også omfatte
transport og slagtning.
De EU-midler til udvikling af landdistrikter, der er tildelt "betalinger til dyrevelfærd" for
perioden 2014-2020, beløber sig til 1,5 milliarder euro. Hensigten med de finansierede
foranstaltninger er at tilskynde til dyrevelfærdsniveauer, som ligger over både EU's og
medlemsstaternes minimumskrav.
Revisionen omfatter revisionsbesøg i fem medlemsstater: Rumænien, Polen, Frankrig,
Italien og Tyskland. Revisionen ledes af Janusz Wojciechowski, medlem af
Revisionsretten, og en beretning om revisionen forventes offentliggjort i slutningen
af 2018.

Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets baggrundspapir.
Papiret i sin helhed kan fås på www.eca.europa.eu.
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