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EU:s åtgärder för djurs välbefinnande: minska klyftan 
mellan ambitiösa mål och praktiskt genomförande, säger 
EU:s revisorer 
EU:s åtgärder för djurs välbefinnande har varit framgångsrika i viktiga avseenden, men brister 
kvarstår när det gäller lantbruksdjur, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. Riktlinjer 
för hur djur ska transporteras och slaktas samt för grisars välbefinnande har utfärdats av 
kommissionen, men hur de tillämpas i praktiken är fortfarande ett problem. Medlemsstaterna 
brukar följa Europeiska kommissionens rekommendationer, säger revisorerna, men de kan ta lång 
tid på sig. 

EU:s normer för djurs välbefinnande är bland världens strängaste och omfattar regler för uppfödning, 
transport och slakt av lantbruksdjur. Den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) kopplar gårdsstöd till 
uppfyllandet av minimikrav för djurs välbefinnande, medan landsbygdsutvecklingspolitiken 
uppmuntrar lantbrukare att uppfylla strängare normer. För perioden 2014–2020 har 18 
medlemsstater anslagit 1,5 miljarder euro till stöd för djurs välbefinnande inom landsbygdsutveckling. 

För att undersöka hur lantbruksdjurs välbefinnande kontrolleras och hur EU:s strategi för djurs 
välbefinnande har genomförts på ett övergripande plan, besökte revisorerna följande fem 
medlemsstater: Tyskland, Frankrike, Italien, Polen och Rumänien. De drog slutsatsen att EU:s åtgärder 
hade haft avsedd effekt på vissa områden men att brister kvarstod när det gäller uppfyllandet av 
minimikrav. Samordningen med kontroller av tvärvillkor kan bli bättre, och GJP skulle kunna användas 
på ett bättre sätt för att främja strängare normer för djurs välbefinnande. 

”Djurs välbefinnande är en viktig fråga för EU:s medborgare”, sade Janusz Wojciechowski, den 
ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Europeiska kommissionen har agerat 
proaktivt och tagit fasta på intressenters synpunkter och farhågor, men klyftan mellan ambitiösa mål 
och praktiskt genomförande måste minskas ytterligare.” 

Kommissionen har använt sig av både vägledning och efterlevnadsåtgärder för att säkerställa att 
kraven uppfylls. Åtgärderna har varit framgångsrika på viktiga områden, särskilt när det gäller 
grupphållning av suggor och förbudet mot icke inredda burar för värphöns. Kommissionen och 
medlemsstaterna har arbetat med att ta fram riktlinjer för att främja förståelsen och tillämpningen av 
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rättsliga krav och har gett dem bred spridning. De medlemsstater som vi besökte följde i regel 
kommissionens rekommendationer men tog ibland lång tid på sig att genomföra dem.  

Brister kvarstår inom vissa områden, säger revisorerna, särskilt när det gäller den rutinmässiga 
svanskuperingen av grisar, den bristande efterlevnaden av regler för långa transporter och transport 
av djur som är i dålig kondition samt användningen av bedövningsmetoder vid slakt.  

Medlemsstaternas offentliga kontrollsystem är en viktig faktor. Revisorerna såg exempel på god 
praxis, särskilt när det gällde de offentliga inspektionernas enhetlighet, men även ett behov av att 
fokusera på områden och företagare med en större risk för bristande efterlevnad. Medlemsstaterna 
skulle kunna utnyttja informationen från internrevisioner och klagomål på ett bättre sätt för att 
förbättra förvaltningen av djurskyddspolitiken.  

Medlemsstaterna har i allmänhet infört lämpliga system för att kontrollera efterlevnaden av 
tvärvillkor som rör djurs välbefinnande, säger revisorerna. Samordningen med offentliga inspektioner 
kan dock bli bättre. Det förekom dessutom fall där de sanktioner som hade införts av utbetalande 
organ inte var proportionella mot oriktigheternas allvar. 

Revisorerna ger ett antal rekommendationer till kommissionen som syftar till att förbättra 
förvaltningen av djurskyddspolitiken. De gäller den strategiska ramen för djurs välbefinnande, 
effektivare efterlevnadsåtgärder, riktlinjer för efterlevnad, förstärkning av kopplingarna mellan 
tvärvillkor och djurs välbefinnande samt åtgärder för att se till att landsbygdsutvecklingspolitiken 
bidrar bättre till djurvälfärden. 

Meddelande till redaktörer 

EU:s djurhållningssektor utgör 45 % av den totala jordbruksverksamheten, genererar en avkastning på 
168 miljarder euro varje år och sysselsätter omkring fyra miljoner människor. Närliggande sektorer 
(mjölk- och köttbearbetning och djurfoder) har en årlig omsättning på cirka 400 miljarder euro. En 
enhetlig tillämpning av normer för djurens välbefinnande bidrar till konkurrens på lika villkor inom 
dessa sektorer. 

Revisionsrätten presenterar sina särskilda rapporter för Europaparlamentet och rådet samt för andra 
intressenter, såsom nationella parlament, berörda parter inom näringslivet och företrädare för det 
civila samhället. De allra flesta av rekommendationerna i våra rapporter genomförs. Det visar att vårt 
arbete gagnar EU:s medborgare. 

Särskild rapport nr 31/2018 Djurs välbefinnande i EU: att minska klyftan mellan ambitiösa mål och 
praktiskt genomförande finns på revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på 23 EU-språk. 
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