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EU-revisorerne vil undersøge dyrevelfærdsforanstaltninger 

Den Europæiske Revisionsret vil undersøge, om Europa-Kommissionen og medlemsstaterne har 
bidraget effektivt til at opfylde EU's dyrevelfærdsmålsætninger. Det er første gang, revisorerne 
udelukkende fokuserer på dyrevelfærd. De vil vurdere den indsats, der gøres for at sikre 
overholdelse af dyrevelfærdslovgivningen og for at forbedre koordineringen mellem 
dyrevelfærdsaktiviteterne og den fælles landbrugspolitik. 

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.  

Under EU's programmer for udvikling af landdistrikter er der i perioden 2014-2020 afsat ca. 
1,5 milliarder euro til "betalinger til dyrevelfærd". Hensigten med de finansierede foranstaltninger er 
at tilskynde til dyrevelfærdsniveauer, som ligger over både EU's og medlemsstaternes minimumskrav. 

"EU's borgere er i stigende grad optaget af dyrevelfærd, og EU har på dette område nogle af de 
højeste reguleringsstandarder i verden. I forbindelse med vores revision får vi lejlighed til at 
kontrollere, om disse standarder anvendes i praksis," siger Janusz Wojciechowski, det medlem af Den 
Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for revisionen. 

Revisorerne vil besøge fem medlemsstater: Rumænien, Polen, Frankrig, Italien og Tyskland. 
Revisionsberetningen forventes at foreligge i slutningen af 2018. 

Bemærkninger til redaktører 

Denne revision annonceres i dag, den 4. oktober, fordi det er "World Animal Day", hvis formål er at 
højne dyrs status for at sikre bedre dyrevelfærdsstandarder verden over. 

Europa-Kommissionen og medlemsstaterne deler ansvaret for at håndhæve 
dyrevelfærdslovgivningen. I februar 2012 vedtog Kommissionen sin strategi for perioden 2012-2015, 
der skulle sikre, at de eksisterende dyrevelfærdsstandarder anvendes og håndhæves konsekvent i 
hele EU, at dyrevelfærd indgår i internationale foranstaltninger, at forbrugerne holdes godt 
informerede, og at mulighederne for koordinering med den fælles landbrugspolitik udnyttes fuldt ud. 

 


