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Auditoři zveřejnili informační dokument o opatřeních EU 
pro zajištění dobrých životních podmínek zvířat 
Evropský účetní dvůr (EÚD) dnes zveřejnil informační dokument týkající se opatření EU, 
jejichž cílem je dosáhnout souladu s předpisy v oblasti dobrých životních podmínek 
zvířat a zlepšit koordinaci mezi činnostmi v této oblasti a společnou zemědělskou 
politikou. Informační dokumenty informují o probíhajícím auditním úkolu a vydávají se 
po oznámení auditu. Slouží jako zdroj informací pro ty, kteří se zajímají o politiky anebo 
programy, jež jsou předmětem auditu. Abychom podpořili interaktivnější přístup, 
v každém takovém dokumentu vybízíme zainteresované strany k tomu, aby 
kontaktovaly auditní tým prostřednictvím zvláštní e-mailové adresy. 

Dnešní dokument vychází z práce uskutečněné v rámci probíhajícího auditu účinnosti 
opatření EU pro zajištění dobrých životních podmínek zvířat. Tento audit je omezen na 
hospodářská zvířata, kterých se týká většina příslušných předpisů EU. V EU je odhadem 
4,5 miliardy kuřat, nosnic a krůt a přibližně 330 milionů krav, prasat, koz a ovcí. Audit se 
bude vedle života zvířat v zemědělském podniku zabývat také přepravou a porážkou.  

V období 2014–2020 připadá z prostředků EU určených na rozvoj venkova na „platby na 
podporu dobrých životních podmínek zvířat“ asi 1,5 miliardy EUR. Cílem opatření je 
podpořit vyšší úroveň životních podmínek zvířat, která jde nad rámec jak unijních, tak 
národních minimálních požadavků. 

Součástí auditu jsou návštěvy pěti členských států: Rumunska, Polska, Francie, Itálie a 
Německa. Audit vede člen EÚD Janusz Wojciechowski a příslušná zvláštní zpráva má být 
zveřejněna na konci roku 2018. 
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