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Τα μέτρα για την καλή μεταχείριση των ζώων στο 
μικροσκόπιο των ελεγκτών της ΕΕ 
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο προτίθεται να εξετάσει κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη συνέβαλαν αποτελεσματικά στους στόχους της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των 
ζώων. Είναι η πρώτη φορά που οι ελεγκτές της ΕΕ επικεντρώνονται αποκλειστικά στην καλή 
μεταχείριση των ζώων. Θα αξιολογήσουν τα μέτρα που ελήφθησαν προκειμένου να επιτευχθεί η 
συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την καλή μεταχείριση των ζώων και να βελτιωθεί ο 
συντονισμός των δραστηριοτήτων για την καλή μεταχείριση των ζώων με την κοινή γεωργική 
πολιτική. 

Ο έλεγχος θα περιοριστεί στα ζώα εκτροφής, τα οποία αφορά το μεγαλύτερο μέρος της νομοθεσίας 
της ΕΕ. Εκτιμάται ότι υπάρχουν 4,5 δισεκατομμύρια κοτόπουλα, όρνιθες ωοπαραγωγής και 
γαλοπούλες στην ΕΕ, καθώς και περίπου 330 εκατομμύρια αγελάδες, χοίροι, αίγες και πρόβατα. 
Εκτός από τη διαβίωση των ζώων στις εκμεταλλεύσεις, στο πλαίσιο του ελέγχου θα εξεταστούν 
επίσης η μεταφορά και η σφαγή τους.  

Όσον αφορά την περίοδο 2014-2020, τα κονδύλια αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ που διατίθενται σε 
«ενισχύσεις για την καλή μεταχείριση των ζώων» ανέρχονται σε περίπου 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. 
Σκοπός των μέτρων είναι να ενθαρρύνουν την ενίσχυση της καλής μεταχείρισης των ζώων, κατά 
τρόπον ώστε αυτή να υπερβεί τόσο τις ενωσιακές όσο και τις εθνικές ελάχιστες απαιτήσεις. 

«Οι πολίτες της ΕΕ ανησυχούν όλο και περισσότερο για την καλή μεταχείριση των ζώων και η ΕΕ 
διαθέτει ορισμένα από τα υψηλότερα κανονιστικά πρότυπα παγκοσμίως στον συγκεκριμένο τομέα. Ο 
έλεγχός μας θα είναι ευκαιρία να διαπιστωθεί αν τα πρότυπα αυτά εφαρμόζονται», δήλωσε ο Janusz 
Wojciechowski, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για τον συγκεκριμένο 
έλεγχο. 

Οι ελεγκτές θα πραγματοποιήσουν επίσκεψη σε πέντε κράτη μέλη: τη Ρουμανία, την Πολωνία, τη 
Γαλλία, την Ιταλία και τη Γερμανία. Η έκθεση ελέγχου αναμένεται να δημοσιευθεί στα τέλη του 2018. 

Σημείωμα προς τους συντάκτες 

Η σημερινή ημέρα ανακοίνωσης του ελέγχου (4 Οκτωβρίου) συμπίπτει με την Παγκόσμια Ημέρα των 
Ζώων, η οποία αποσκοπεί στην ανάδειξη του ζητήματος της κατάστασης των ζώων με στόχο την 
αναβάθμιση των προτύπων καλής μεταχείρισής τους παγκοσμίως. 
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Η επιβολή της νομοθεσίας για την καλή μεταχείριση των ζώων αποτελεί ευθύνη που επιμερίζονται η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη. Τον Φεβρουάριο του 2012 η Επιτροπή ενέκρινε τη 
στρατηγική της για την περίοδο 2012-2015, σκοπός της οποίας ήταν να διασφαλίσει τη συνεπή 
εφαρμογή και επιβολή των υφιστάμενων προτύπων για την καλή μεταχείριση των ζώων σε όλη την 
ΕΕ, την ενσωμάτωση της καλής μεταχείρισης των ζώων στις διεθνείς δράσεις, την επαρκή ενημέρωση 
των καταναλωτών και την πλήρη αξιοποίηση του συντονισμού με την κοινή γεωργική πολιτική. 

 


