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Сметната палата публикува информационен документ относно 
мерките на ЕС за хуманно отношение към животните 
Европейската сметна палата (ЕСП) публикува днес информационен документ относно 
действията на ЕС за постигане на съответствие със законодателството за хуманно 
отношение към животните и за подобряване на координацията между дейностите за 
хуманно отношение към животните и Общата селскостопанска политика. 
Информационните документи предоставят информация относно текуща одитна задача 
и се публикуват след обявяването на одита. Те са планирани като източник на 
информация за заинтересованите от политиката и/или одитираните програми. Всеки 
документ включва раздел, в който заинтересованите страни са поканени да се свържат 
с одитния екип на специален електронен адрес, с цел да се насърчи по-интерактивен 
подход. 

Настоящият документ е на базата на работа във връзка с текущ одит на ефективността на 
действията на ЕС за хуманно отношение към животните. Одитът е ограничен само до 
животните от земеделските стопанства, които са тема на по-голямата част от актуалното 
законодателство на ЕС. В ЕС има 4,5 млрд. пилета, кокошки носачки и пуйки, както 
и 330 млн. крави, свине, кози и овце. Освен животът на животните в стопанството, одитът 
ще провери също така условията на техния транспорт и клане.  

За периода 2014—2020 г. 1,5 млрд евро средства на ЕС за развитие на селските райони са 
били отпуснати за „плащания за хуманно отношение към животните“. По план мерките 
трябва да насърчат повишаване на хуманното отношение към животните, които надграждат 
минималните изисквания на ЕС и на държавите членки. 

Одитът включва одитни посещения в пет държави членки: Румъния, Полша, Франция, 
Италия и Германия. Одитът се извършва под ръководството на члена на ЕСП Януш 
Войчеховски, а докладът се очаква да бъде публикуван в края на 2018 г. 
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