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Programi v zvezi z boleznimi živali so v splošnem dobri, vendar je nejasno, ali 
so tudi stroškovno učinkoviti, pravijo revizorji EU 

Programi v zvezi z boleznimi živali so uspešni pri njihovi zajezitvi, vendar je težko ugotoviti, ali so tudi 
stroškovno učinkoviti, so v svojem novem poročilu zaključili revizorji Evropskega računskega sodišča. 
Doseženih je bilo nekaj vidnih uspehov, npr. zmanjšanje števila primerov BSE pri govedu, kljub temu pa 
Sodišče svari, da so nekatere kontrole nezadostne in da so stroški ponekod nerazumno visoki.  

Zdravstveni programi držav članic za izkoreninjenje, obvladovanje in spremljanje nekaterih bolezni živali so v 
obdobju med letoma 2009 in 2014 dosegli financiranje EU v višini 1,3 milijarde EUR za izvajanje dejavnosti, kot so 
cepljenje in testiranje živali, ter nadomestilo za zakol živali.  

Revizorji so obiskali sedem držav članic (Irsko, Španijo, Francijo, Italijo, Poljsko, Romunijo in Združeno kraljestvo), 
ki skupaj predstavljajo 72 % vseh tozadevnih odhodkov. Ugotovili so, da so preučeni programi ustrezno prispevali 
k zajezitvi bolezni živali. Po mnenju Sodišča je bil pristop Komisije v splošnem dober, saj je temeljil na ustreznih 
tehničnih nasvetih, analizi tveganj in mehanizmu za prednostno razvrstitev sredstev. Doseženih je bilo nekaj 
vidnih uspehov, npr. zmanjšanje števila primerov goveje spongiformne encefalopatije (BSE) pri govedu, 
salmonele pri perutnini in stekline pri prostoživečih živalih. Programi držav članic so v splošnem dobro zasnovani 
in izvajani, države članice pa so imele ustrezne sisteme za ugotavljanje izbruhov bolezni živali in omogočanje 
njihovega lažjega izkoreninjenja.  

Kljub temu pa je težko določiti stroškovno učinkovitost programov, saj modeli za tovrstno analizo niso na voljo. 
Sodišče je odkrilo primere, ko države članice niso zadostno nadzorovale programov ali ko so bili stroški 
nerazumno visoki. Možnosti za izboljšanje obstajajo pri izmenjavi epidemioloških informacij in dostopu do 
zgodovinskih podatkov, čeprav na tem področju že potekajo izboljšave. Pri reviziji je bilo ugotovljeno tudi, da bi 
morali biti v nekaterih programih ukrepi in kontrole, ki jih je treba izvajati, bolje opredeljeni.  

„Bolezni živali se lahko zelo hitro širijo preko meja, nekatere pa so prenosljive tudi na ljudi,” je dejala Bettina 
Jakobsen, članica Evropskega računskega sodišča, pristojna za poročilo. „Zato so ključnega pomena stalna 
pozornost in uspešni ukrepi na ravni EU.” 

Čeprav je ocena izvajanja specifičnih veterinarskih programov pozitivna, pa revizorji opozarjajo, da je bilo 
izkoreninjanje goveje bruceloze in tuberkuloze ter bruceloze ovc in koz v nekaterih državah članicah še vedno 
težavno.  
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Sodišče Komisiji priporoča, naj: 

• omogoči lažjo izmenjavo epidemioloških informacij med državami članicami, 
• preuči, ali je treba posodobiti obstoječe kazalnike, da bi zagotavljali boljše informacije o dejavnostih 

veterinarskega nadzora in stroškovni učinkovitosti programov, 
• v prihodnje veterinarske programe sistematično vključi vidik prostoživečih živali, kadar je to ustrezno, in  
• podpira države članice pri pridobivanju cepiv, kadar je to epidemiološko utemeljeno. 

 

Posebno poročilo št. 6/2016 – Programi izkoreninjenja, obvladovanja in spremljanja za omejitev bolezni živali je 
na voljo v 23 jezikih EU na spletišču eca.europa.eu. 

 


