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Одиторите на ЕС извършват проверка на мерките за 
хуманно отношение към животните 
Европейската сметна палата предвижда да провери дали Европейската комисия и държавите 
членки ефективно допринасят за постигане на целите на ЕС за хуманно отношение към 
животните. За първи път одиторите ще фокусират своето внимание изцяло към хуманното 
отношение към животните. Те ще направят оценка на действията, предприети за спазване на 
законодателството за хуманно отношение към животните и за подобряване на 
координацията между дейностите в тази област и Общата селскостопанска политика. 

Одитът ще бъде насочен само към селскостопанските животни, които са предмет на по-
голямата част от законодателството на ЕС. Изчислено е, че в ЕС има приблизително 
4,5 милиарда пилета, кокошки носачки и пуйки, както и около 330 милиона крави, прасета, кози 
и овце. Освен живота на животните в стопанствата одитът ще обхване също така условията на 
техния превоз и клане.  

По отношение на периода 2014—2020 г. фондовете на ЕС за развитие на селските райони, 
разпределени за „плащания за хуманно отношение към животните“, са в размер на около 
1,5 млрд. евро. Мерките имат за цел постигане на по-високо ниво на хуманно отношение към 
животните, което надгражда минималните изисквания на ниво ЕС и на национално ниво. 

„Гражданите на ЕС стават все по-загрижени за хуманното отношение към животните, а ЕС 
разполага с едни от най-високите нормативни стандарти в тази област. Одитът на 
Сметната палата ще представлява възможност за проверка на това дали тези стандарти 
се прилагат на практика“, декларира Janusz Wojciechowski, членът на ЕСП, отговарящ за 
изготвянето на доклада. 

Одиторите ще посетят пет държави членки: Румъния, Полша, Франция, Италия и Германия. 
Очаква се докладът на одиторите да бъдат готов в края на 2018 г. 

Бележки към редакторите 

Оповестяването на този одит днес, 4 октомври 2017 г., съвпада със Световния ден за защита на 
животните, създаден за повишаване на статута на животните с цел подобряване на условията 
им на живот навсякъде по света. 

Прилагането на законодателството за хуманно отношение към животните е споделена 
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отговорност на Европейската комисия и държавите членки. През февруари 2012 г. Комисията 
прие своята стратегия за периода 2012—2015 г., която има за цел да гарантира, че 
съществуващите норми за хуманно отношение към животните се прилагат последователно 
и ефективно на територията на ЕС, че хуманното отношение към животните е част от 
международната политика, че потребителите са добре информирани, както и че е налице пълна 
координация с Общата селскостопанска политика. 

 


