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Djursjukdomsprogram: de fungerar i allmänhet väl men 
kostnadseffektiviteten är oviss, säger EU:s revisorer 

EU:s djursjukdomsprogram fungerar väl när det gäller att begränsa sjukdomar, men det är svårt att säga om 
de är kostnadseffektiva, säger Europeiska revisionsrätten i en ny rapport. Några tydliga framgångar kan 
konstateras, till exempel minskningen av antalet fall av BSE hos djur, men revisorerna varnar för att en del 
kontroller är otillräckliga och en del kostnader orimligt höga. 

Medlemsstaternas program för utrotning, bekämpning och övervakning av vissa djursjukdomar finansierades 
med 1,3 miljarder euro i EU-medel mellan 2009 och 2014 som gick till åtgärder som vaccinering av djur, testning 
och ersättning för slaktade djur. 

Revisorerna besökte sju medlemsstater – Irland, Spanien, Frankrike, Italien, Polen, Rumänien och Storbritannien 
– som står för 72 % av programmens totala utgifter. De konstaterade att de granskade programmen på lämpligt 
sätt begränsade djursjukdomar. Den metod som Europeiska kommissionen tillämpade var i allmänhet stabil och 
byggde på god teknisk rådgivning, riskanalyser och en mekanism för prioritering av medel. Några tydliga 
framgångar kan konstateras, till exempel minskningen av antalet fall av bovin spongiform encefalopati (BSE) hos 
djur, salmonella hos fjäderfä och rabies hos vilda djur. Medlemsstatsprogrammen var i allmänhet väl utformade 
och genomfördes väl, och det fanns lämpliga system för att identifiera utbrott av djursjukdomar och underlätta 
utrotandet av dem. 

Det är dock svårt att avgöra om programmen var kostnadseffektiva eftersom det saknas tillgängliga modeller för 
en sådan analys. Det fanns exempel på att medlemsstater inte hade kontrollerat programmen tillräckligt eller på 
orimligt höga kostnader. Utbytet av epidemiologisk information och tillgången till historiska resultat skulle kunna 
bli bättre, men detta höll på att åtgärdas. Revisorerna konstaterade också att i några program bör de åtgärder 
och kontroller som ska genomföras specificeras bättre. 

”Djursjukdomar kan spridas snabbt och över gränser och en del djursjukdomar kan överföras till människor”, 
sade Bettina Jakobsen, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Därför måste EU vara 
fortsatt vaksam och agera ändamålsenligt.” 

Bedömningen av specifika veterinära program var övergripande positiv, säger revisorerna, men utrotningen av 
brucellos och tuberkulos hos nötkreatur, och brucellos hos får och getter, var fortfarande en utmaning i några 
medlemsstater.  
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Revisorerna rekommenderar att kommissionen 

• underlättar utbytet av epidemiologisk information mellan medlemsstater, 
• undersöker om befintliga indikatorer bör uppdateras så att de tillhandahåller bättre information om 

veterinära kontrollåtgärder och programmens kostnadseffektivitet, 
• systematiskt beaktar vilda djur som en aspekt i kommande veterinära program när det är relevant, 
• stöder medlemsstaternas inköp av vaccin när det är motiverat av epidemiologiska skäl. 

 

Särskild rapport nr 6/2016 Program för utrotning, bekämpning och övervakning för att begränsa djursjukdomar 
finns på 23 EU-språk på eca.europa.eu. 

 


