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EU's indsats på dyrevelfærdsområdet: Der bør være bedre 
balance mellem de ambitiøse mål og den praktiske 
gennemførelse, siger revisorerne 
Den Europæiske Revisionsret siger i en ny beretning, at EU's indsats på dyrevelfærdsområdet har 
båret frugt på vigtige punkter, men at der fortsat er svagheder med hensyn til husdyr. 
Kommissionen har udsendt retningslinjer om transport og slagtning af dyr og om svins velfærd, men 
der er stadig problemer med den praktiske anvendelse af disse retningslinjer. Medlemsstaterne 
følger generelt Europa-Kommissionens henstillinger, men de kan være lang tid om det, siger 
revisorerne. 

EU har nogle af verdens højeste standarder for dyrevelfærd, der omfatter regler for opdræt, transport 
og slagtning af husdyr. Den fælles landbrugspolitik kæder landbrugsbetalingerne sammen med 
overholdelsen af mindstekrav om dyrevelfærd, og politikken for udvikling af landdistrikter tilskynder 
landbrugerne til at indføre højere standarder. I 2014-2020 har 18 medlemsstater tildelt 1,5 milliarder 
euro til dyrevelfærdsbetalinger under landdistriktspolitikken. 

For at undersøge, hvordan husdyrs velfærd kontrolleres, og hvad status er for den samlede 
gennemførelse af EU's dyrevelfærdsstrategi, besøgte revisorerne fem medlemsstater: Tyskland, 
Frankrig, Italien, Polen og Rumænien. De konkluderede, at EU's indsats havde båret frugt på nogle 
områder, men at der fortsat var nogle svagheder med hensyn til overholdelsen af mindstekravene. 
Der er plads til at forbedre koordineringen med krydsoverensstemmelseskontrollen, og den fælles 
landbrugspolitik kunne udnyttes bedre til at fremme højere dyrevelfærdsstandarder. 

"Dyrevelfærd er et vigtigt spørgsmål for EU's borgere," siger Janusz Wojciechowski, det medlem af 
Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for beretningen. "Kommissionen har proaktivt 
imødegået interessenternes betænkeligheder, men der er endnu ikke opnået balance mellem de 
ambitiøse mål og den praktiske gennemførelse." 

Kommissionen har anvendt både vejledning og håndhævelse for at sikre regeloverholdelse. Dette har 
båret frugt på vigtige områder, navnlig hvad angår flokopstaldning af søer og forbuddet mod bure, der 
begrænser æglæggende høners bevægelsesfrihed. Kommissionen og medlemsstaterne har arbejdet 
på retningslinjer, der skal gøre det lettere at forstå og anvende lovkravene, og disse retningslinjer er 
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blevet distribueret bredt. De besøgte medlemsstater fulgte generelt Kommissionens henstillinger, 
men nogle gange var de lang tid om det.  

Der er fortsat svagheder på visse områder, siger revisorerne, navnlig med hensyn til den 
rutinemæssige halekupering af grise, den manglende overholdelse af reglerne om 
langdistancetransport og om transport af uegnede dyr samt anvendelsen af forskellige 
bedøvelsesprocedurer ved slagtning.  

Medlemsstaternes offentlige kontrolordninger er en afgørende faktor. Revisorerne fandt eksempler 
på god praksis, navnlig med hensyn til konsekvensen i den offentlige kontrol, men konstaterede også 
et behov for at fokusere på områder og virksomhedsledere med en større risiko for manglende 
overholdelse. Medlemsstaterne kan blive bedre til at udnytte de oplysninger, de får fra interne audit 
og klager, til at forbedre deres forvaltning af dyrevelfærdspolitikken.  

Medlemsstaterne har generelt indført passende foranstaltninger for så vidt angår 
krydsoverensstemmelseskontrol af dyrevelfærd, siger revisorerne. Men koordineringen med den 
offentlige dyrevelfærdskontrol kan blive bedre. Der var også tilfælde, hvor de sanktioner, 
betalingsorganerne anvendte, ikke stod i et rimeligt forhold til alvoren af overtrædelserne. 

Revisorerne fremsætter en række anbefalinger til Kommissionen med sigte på at forbedre 
forvaltningen af dyrevelfærdspolitikken. De omfatter de strategiske rammer for dyrevelfærd, en mere 
effektiv håndhævelse, retningslinjer for sikring af regeloverholdelse, styrkelse af forbindelsen mellem 
krydsoverensstemmelse og dyrevelfærd og tiltag til bedre at kunne adressere dyrevelfærd gennem 
politikken for udvikling af landdistrikter. 

Bemærkninger til redaktører 

EU's husdyrsektor udgør 45 % af den samlede landbrugsaktivitet, skaber et output på 168 milliarder 
euro om året og beskæftiger ca. fire millioner mennesker. De tilknyttede sektorer (mælke- og 
kødforarbejdning, foder til husdyr) har en årlig omsætning på ca. 400 milliarder euro. Den 
konsekvente anvendelse af dyrevelfærdsstandarder bidrager til at skabe lige konkurrencevilkår i disse 
sektorer. 

Revisionsretten præsenterer sine særberetninger for Europa-Parlamentet og EU-Rådet samt for andre 
interessenter såsom de nationale parlamenter, aktører i erhvervslivet og repræsentanter for 
civilsamfundet. Langt hovedparten af de anbefalinger, vi fremsætter i vores særberetninger, bliver 
gennemført i praksis. Den høje gennemførelsesgrad viser, at vores arbejde kommer EU's borgere til 
gode. 

Særberetning nr. 31/2018: "Dyrevelfærd i EU: Bedre balance mellem ambitiøse mål og praktisk 
gennemførelse" foreligger på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-sprog. 
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