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EU:s revisorer granskar åtgärder för djurens välbefinnande 
Europeiska revisionsrätten ska granska om Europeiska kommissionen och medlemsstaterna har 
bidragit ändamålsenligt till EU:s djurskyddsmål. Det är första gången som revisorerna uteslutande 
inriktar sig på djurens välbefinnande. De kommer att bedöma de åtgärder som har vidtagits för att 
följa lagstiftningen om djurens välbefinnande och förbättra samordningen mellan insatser för 
djurens välbefinnande och den gemensamma jordbrukspolitiken. 

Revisionen kommer att begränsas till produktionsdjur, som berörs av större delen av EU-
lagstiftningen. Det finns uppskattningsvis 4,5 miljarder kycklingar, värphöns och kalkoner i EU och 
omkring 330 miljoner kor, grisar, getter och får. Förutom djurens vistelse på jordbruksföretagen 
kommer revisionen även att omfatta transport och slakt.  

För perioden 2014–2020 uppgår anslagen från EU:s landsbygdsutvecklingsfonder till ”stöd för djurens 
välbefinnande” till cirka 1,5 miljarder euro. Åtgärderna är tänkta att främja högre välbefinnandenivåer 
som går utöver både EU:s och medlemsstaternas nationella minimikrav. 

”EU-medborgarna blir mer och mer medvetna om djurens välbefinnande och EU:s normer på det här 
området tillhör de striktaste i världen. Vår revision ger oss möjlighet att kontrollera om normerna 
tillämpas i praktiken”, säger Janusz Wojciechowski, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för 
revisionen. 

Revisorerna kommer att besöka fem medlemsstater: Rumänien, Polen, Frankrike, Italien och Tyskland. 
Granskningsrapporten ska enligt planerna offentliggöras i slutet av 2018. 

Meddelande till redaktörer 

Revisionen tillkännages i dag, den 4 oktober, som är Världsdjurdagen som har till syfte att 
uppmärksamma djurens situation och förbättra normerna för deras välbefinnande runtom i världen. 

Ansvaret för tillämpningen av lagstiftning om djurens välbefinnande delas mellan Europeiska 
kommissionen och medlemsstaterna. I februari 2012 antog kommissionen sin strategi för perioden 
2012–2015 som ska säkerställa att de gällande normerna för djurens välbefinnande tillämpas 
konsekvent och genomdrivs i hela EU, att djurens välbefinnande finns med i internationella åtgärder, 
att konsumenterna är välunderrättade och att möjligheterna till samordning med den gemensamma 
jordbrukspolitiken utnyttjas fullt ut. 

 


