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EU-controleurs gaan maatregelen op het gebied van
dierenwelzijn onderzoeken
De Europese Rekenkamer gaat onderzoeken of de Europese Commissie en de lidstaten
doeltreffende bijdragen hebben geleverd aan de doelstellingen van de EU op het gebied van
dierenwelzijn. Dit is de eerste keer dat de controleurs zich volledig richten op dierenwelzijn. Ze
zullen de maatregelen beoordelen die zijn genomen om te bewerkstelligen dat de wetgeving op het
gebied van dierenwelzijn wordt nageleefd en om de coördinatie te verbeteren tussen activiteiten
op het gebied van dierenwelzijn en het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
De controle is beperkt tot dieren op landbouwbedrijven, waarop de meeste EU-wetgeving betrekking
heeft. Er zijn naar schatting 4,5 miljard mestkippen, legkippen en kalkoenen in de EU en ongeveer
330 miljoen koeien, varkens, geiten en schapen. Behalve op het leven van dieren op
landbouwbedrijven zal de controle ook gericht zijn op het vervoer en de slacht.
Voor de periode 2014-2020 bedroegen aan “dierenwelzijnsbetalingen” toegewezen EU-middelen voor
plattelandsontwikkeling ongeveer 1,5 miljard euro. De maatregelen zijn bedoeld om hogere
welzijnsniveaus aan te moedigen die zowel EU- als nationale minimumvereisten overstijgen.
“EU-burgers maken zich steeds meer zorgen over dierenwelzijn en de regelgevingsnormen die de EU
heeft op dit gebied behoren tot de strengste ter wereld. Bij deze controle krijgen we de mogelijkheid
om te controleren of die normen in de praktijk worden toegepast,” aldus Janusz Wojciechowski, het
lid van de Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor de controle.
De controleurs zullen vijf lidstaten bezoeken: Roemenië, Polen, Frankrijk, Italië en Duitsland. Het
controleverslag zal naar verwachting eind 2018 worden gepubliceerd.
Noot voor de redactie
Deze controle wordt aangekondigd op 4 oktober, Werelddierendag; het doel van deze dag is de status
van dieren te verhogen om de welzijnsnormen wereldwijd te verbeteren.
De handhaving van wetgeving op het gebied van dierenwelzijn is een gedeelde verantwoordelijkheid
van de Europese Commissie en de lidstaten. In februari 2012 stelde de Commissie haar strategie voor
de periode 2012-2015 vast met als doel te waarborgen dat de bestaande normen op het gebied van
dierenwelzijn consistent worden toegepast en gehandhaafd in de hele EU, dat dierenwelzijn is
geïntegreerd in internationale maatregelen, dat consumenten goed worden voorgelicht en dat de
mogelijkheden om het gemeenschappelijk landbouwbeleid hierop af te stemmen volledig worden
benut.
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