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EU:n tarkastajat: eläintauteja koskevat ohjelmat ovat yleisesti ottaen 
toimivia, mutta niiden kustannusvaikuttavuus on epäselvä 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa kertomuksessa todetaan, että eläintauteja koskevat EU:n 
ohjelmat edistävät hyvin tautien hillitsemistä, mutta ohjelmien kustannusvaikuttavuutta on vaikea arvioida. 
Muun muassa naudan spongiformisen enkefalopatian (BSE) vähentämisessä on onnistuttu huomattavan 
hyvin. Tarkastajat varoittavat kuitenkin, että valvonta oli osittain riittämätöntä ja osa kuluista kohtuuttoman 
suuria.  

EU rahoitti terveysohjelmia, joilla jäsenvaltiot pyrkivät hävittämään, torjumaan ja seuraamaan tiettyjä 
eläintauteja, yhteensä 1,3 miljardilla eurolla vuosina 2009–2014. Ohjelmiin sisältyi muun muassa eläinten 
rokottamista, testaamista ja korvausten maksamista teurastetuista eläimistä.  

Tarkastajat tekivät tarkastuskäynnin seitsemään jäsenvaltioon: Irlantiin, Espanjaan, Ranskaan, Italiaan, Puolaan, 
Romaniaan ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Näiden jäsenvaltioiden osuus kokonaismenoista on yhteensä 72 
prosenttia. Tarkastajat havaitsivat, että tarkastetut ohjelmat olivat edistäneet eläintautien hillintää riittävässä 
määrin. Euroopan komission valitsema lähestymistapa oli yleensä toimiva ja lähestymistapa tukeutui hyvään 
tekniseen neuvontaan, riskianalyysiin ja voimavarojen priorisointimekanismiin. Eräiltä osin pyrkimyksissä on 
onnistuttu huomattavan hyvin. Muun muassa naudan spongiforminen enkefalopatia (BSE) karjassa, salmonella 
siipikarjassa ja raivotauti luonnonvaraisissa eläimissä ovat vähentyneet. Jäsenvaltioiden ohjelmat oli tavallisesti 
suunniteltu ja toteutettu hyvin ja jäsenvaltioilla oli riittävät järjestelmät eläintautiepidemioiden tunnistamista ja 
hävittämisen edistämistä varten.  

Ohjelmien kustannusvaikuttavuutta on kuitenkin vaikea määrittää, koska analyysiä varten ei ole käytettävissä 
sopivia malleja. Tarkastuksessa havaittiin esimerkkejä ohjelmista, joita jäsenvaltiot eivät valvoneet riittävällä 
tavalla, ja kohtuuttoman suurista kuluista. Parantamisen varaa oli esimerkiksi epidemiologisten tietojen 
vaihdossa ja aiempien tulosten saatavuudessa. Järjestelmiä kuitenkin kehitettiin parhaillaan. Tarkastajat 
havaitsivat myös, että joissakin ohjelmissa toimet ja tarkastukset olisi täsmennettävä paremmin.  

"Eläintaudit voivat levitä nopeasti rajojen yli ja jotkin eläinperäiset taudit voivat tarttua ihmisiin", toteaa 
kertomuksesta vastaava tilintarkastustuomioistuimen jäsen Bettina Jakobsen. ”Jatkuva valppaus ja tehokas 
toiminta EU:n tasolla ovat näin ollen olennaisen tärkeitä.” 
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Tilintarkastustuomioistuimen arvio tiettyjen eläinlääkintäalan ohjelmien toteuttamisesta on yleisesti ottaen 
myönteinen, mutta naudan bruselloosin ja tuberkuloosin sekä lampaan ja vuohen bruselloosin hävittäminen on 
jatkuvasti haasteena eräissä jäsenvaltioissa.  

Tarkastajat suosittavat, että komissio 

• helpottaa epidemiologisten tietojen vaihtoa jäsenvaltioiden kesken 
• tutkii, pitäisikö nykyisiä indikaattoreita päivittää niin, että niiden avulla saadaan paremmin tietoja 

eläinlääkinnällisestä tarkastustoiminnasta ja ohjelmien kustannusvaikuttavuudesta 
• sisällyttää soveltuvissa tapauksissa järjestelmällisesti luonnonvaraisia eläimiä koskevat näkökohdat 

tuleviin eläinlääkintäalan ohjelmiin  
• edistää rokotteiden saatavuutta niin, että jäsenvaltiot voivat käyttää niitä epidemiologisesti 

perustelluissa tilanteissa. 

 

Erityiskertomus nro 6/2016 “Eläintautien hillitsemiseen tarkoitetut hävittämis-, torjunta- ja 
seurantaohjelmat” on saatavilla 23:lla EU:n kielellä osoitteessa eca.europa.eu. 

 


