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Európai Számvevőszék: Az állatbetegségekkel kapcsolatos programok 
általában megalapozottak voltak, de költséghatékonyságukat nehéz volt 
megállapítani 

Az Európai Számvevőszék újonnan közzétett jelentése szerint az állatbetegségekkel kapcsolatos uniós 
programok megfelelően megoldják e betegségek megfékezését, azt azonban nehéz megállapítani, hogy 
költséghatékonyak-e. Míg jelentős sikerekre is találtunk példákat – csökkent többek között a kergemarhakór-
esetek száma –, számvevőink arra is figyelmeztetnek, hogy egyes kontrollok nem elégségesek és bizonyos 
költségek ésszerűtlenül magasak. 

A bizonyos állatbetegségek felszámolására, terjedésük megakadályozására és figyelemmel kísérésükre irányuló 
tagállami egészségügyi programok 2009 és 2014 között 1,3 milliárd euró összegű uniós finanszírozásban 
részesültek, és olyan intézkedéseket öleltek fel, mint az állatok vakcinázása, vizsgálata és a levágott állatok után 
kártérítés fizetése. 

Ellenőreink hét olyan tagállamot (Írország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Lengyelország, Románia és 
az Egyesült Királyság) kerestek fel, amelyek együttesen a kapcsolódó összes kiadás 72%-át adják. Megállapításuk 
szerint a vizsgált programok megfelelően járultak hozzá az állatbetegségek visszaszorításához. Az Európai 
Bizottság által követett megközelítés általánosságban megalapozott volt, és azt megfelelő technikai tanácsadás, 
kockázatelemzés és a források prioritási sorrendjének meghatározására szolgáló mechanizmus támogatta. Volt 
néhány figyelemre méltó siker, például csökkent az előfordulások száma a szarvasmarhák szivacsos 
agyvelőbántalma (BSE), a baromfiszalmonella és a vadon élő állatok veszettsége esetében. A tagállamok 
általában megfelelően alakították ki és hajtották végre programjaikat, és megfelelő rendszerekkel rendelkeztek 
az állatállományokban bekövetkező megbetegedések azonosítására és felszámolásuk megkönnyítésére. 

A programok költséghatékonyságát azonban nehéz meghatározni, mivel hiányoznak az ilyen elemzésre alkalmas 
modellek. Számvevőink olyan programokat is találtak, amelyeket a tagállamok nem követtek megfelelően 
nyomon, és amelyek költségei ésszerűtlenül magasak voltak. A javításra szoruló területek között említendő 
például a járványügyi információk cseréje és a múltbeli eredményekhez való hozzáférés, igaz, ezen a területen 
már folyamatban volt a javítás. Ellenőreink az is megállapították, hogy egyes programoknak jobban meg kellene 
határozniuk, hogy milyen intézkedésekre és kontrollokra van szükség. 

„Az állatbetegségek gyorsan átterjedhetnek egyik országról a másikra, és egyes állatbetegségek az emberre is 
átvihetőek – jelentette ki Bettina Jakobsen, a jelentésért felelős számvevőszéki tag, ezért alapvető fontosságú 
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az uniós szintű folyamatos elővigyázatosság és eredményes fellépés.” 

Jóllehet a számvevők a konkrét állat-egészségügyi programok végrehajtását összességében pozitívan értékelték, 
a szarvasmarha-brucellózis és -gümőkór, valamint a juh- és kecskebrucellózis felszámolása egyes tagállamokban 
folyamatosan gondot jelent. 

A Számvevőszék a következő ajánlásokat teszi a Bizottságnak: 

• segítse elő a tagállamok közötti járványügyi információcserét; 
• vizsgálja meg, hogy naprakésszé kell-e tenni a meglévő mutatókészletet, hogy az jobb információkat 

nyújthasson az állat-egészségügyi ellenőrzési tevékenységekről és a programok költséghatékonyságáról; 
• szükség szerint szisztematikusan vegye fel a vadon élő állatokra vonatkozó szempontokat az állat-

egészségügyi programokba; 
• támogassa a tagállamokat a vakcinák beszerzésében, ha az járványügyi szempontból indokolt. 

 

„Az állatbetegségek megfékezésére irányuló felszámolási, védekezési és figyelemmel kísérési programok” című 
6/2016. sz. különjelentés az Unió 23 nyelvén olvasható itt: eca.europa.eu. 

 


