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L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tar-rapport speċjali adottat mill-Qorti Ewropea tal-
Awdituri. 
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Programmi relatati mal-mard tal-annimali: b'mod ġeneralment tajbin iżda l-
kosteffettività mhijiex ċara, jgħidu l-awdituri tal-UE 

Il-programmi tal-UE relatati mal-mard tal-annimali jagħmlu biċċa xogħol tajba fit-trażżin tal-mard, iżda huwa 
diffiċli li jingħad jekk humiex kosteffettivi, jikkonkludi rapport ġdid mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Filwaqt li 
seħħew suċċessi notevoli, bħal tnaqqis fl-għadd ta' każijiet ta' BSE fl-ifrat, l-awdituri jwissu li xi kontrolli 
mhumiex suffiċjenti u li xi spejjeż huma għoljin iżżejjed.  

Il-programmi tas-saħħa, tal-Istati Membri, għall-qerda, il-kontroll u l-monitoraġġ ta' ċertu mard tal-annimali 
kienu jinvolvu finanzjament mill-UE għall-valur ta' EUR 1.3 biljun bejn l-2009 u l-2014 biex ikopru attivitajiet bħat-
tilqim tal-annimali, l-ittestjar u l-għoti ta' kumpens għal annimali mbiċċra.  

L-awdituri żaru seba' Stati Membri – l-Irlanda, Spanja, Franza, l-Italja, il-Polonja, ir-Rumanija u r-Renju Unit – li 
jirrappreżentaw 72 % tan-nefqa totali inkonnessjoni ma' dan. Huma sabu li l-programmi li ġew eżaminati kienu 
kkontribwew b'mod adegwat għat-trażżin tal-mard tal-annimali. B'mod ġenerali l-approċċ meħud mill-
Kummissjoni Ewropea kien tajjeb, u appoġġat minn parir tekniku tajjeb, analiżi tar-riskju, u mekkaniżmu għall-
prijoritizzazzjoni tar-riżorsi. Seħħew xi suċċessi notevoli, pereżempju, tnaqqis fil-każijiet ta' enċefalopatija 
sponġiformi bovina (BSE) fl-ifrat, salmonella fil-pollam, u rabja fl-organiżmi selvaġġi. B'mod ġenerali, il-
programmi tal-Istati Membri kienu tfasslu u ġew implimentati tajjeb b'sistemi adegwati biex jidentifikaw 
tifqigħat ta' mard tal-annimali u biex jiffaċilitaw il-qerda tagħhom.  

Madankollu, huwa diffiċli li tiġi ddeterminata l-kosteffettività tal-programmi, minħabba n-nuqqas ta' mudelli 
disponibbli għal analiżi. Kien hemm eżempji ta' programmi li ma kinux ġew immonitorjati biżżejjed mill-Istati 
Membri, u ta' spejjeż li kienu għoljin iżżejjed. Oqsma b'ambitu għal titjib kienu jinkludu l-iskambju ta' 
informazzjoni epidemjoloġika u l-aċċess għal riżultati storiċi, għalkemm dan kien għadu fil-proċess li jittejjeb. L-
awdituri sabu wkoll li xi programmi għandhom jispeċifikaw aħjar dawk l-azzjonijiet u l-kontrolli meħtieġa.  

"Il-mard tal-annimali jista' jixtered b'mod rapidu u jaqsam il-fruntieri, u xi mard li jinġarr mill-annimali jista’ 
jittieħed mill-bniedem, qalet Bettina Jakobsen, il-Membru tal-Qorti tal-Awdituri responsabbli għar-rapport. 
"Għalhekk, huwa essenzjali li jkun hemm viġilanza kontinwa u azzjoni effettiva fil-livell tal-UE." 
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Filwaqt li l-valutazzjoni ta' programmi veterinarji speċifiċi kienet pożittiva, jgħidu l-awdituri, il-qerda ta' bruċellożi 
u tuberkulożi bovina, u ta' bruċellożi ovina u kaprina, ippreżentat sfidi kontinwi f'xi Stati Membri.  

L-awdituri jirrakkomandaw li l-Kummissjoni għandha: 

• tiffaċilita l-iskambju ta' informazzjoni epidemjoloġika bejn l-Istati Membri; 
• teżamina jekk l-indikaturi eżistenti għandhomx jiġu aġġornati sabiex tiġi pprovduta informazzjoni aħjar 

dwar l-attivitajiet ta' kontroll veterinarju u l-kosteffettività tal-programmi; 
• sistematikament tinkludi organiżmi selvaġġi bħala aspett tal-programmi veterinarji futuri, meta rilevanti; 

u  
• tappoġġa lill-Istati Membri fl-akkwiżizzjoni ta' vaċċini, meta dan ikun iġġustifikat b'mod epidemjoloġiku. 

 

Ir-Rapport Speċjali Nru 6/2016 "Programmi ta’ qerda, kontroll u monitoraġġ għat-trażżin tal-
mard tal-annimali" huwa disponibbli bi 23 lingwa tal-UE fuq eca.europa.eu. 

 


