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Съобщение за пресата
Люксембург, 14 ноември 2018 г.

Действията на ЕС за осигуряване на хуманно
отношение към животните следва да преодолеят
разминаването между амбициозни цели и прилагане
на практика, заявяват одиторите
Действията на ЕС за осигуряване на хуманно отношение към животните са постигнали успехи
във важни области, но все още има слабости по отношение на селскостопанските животни,
твърди се в нов доклад на Европейската сметна палата. Комисията е издала насоки за
транспортирането и клането на животни, както и за хуманното отношение към прасетата, но
все още съществуват слабости в тяхното прилагане на практика Одиторите посочват, че
обикновено държавите членки реагират на препоръките на Европейската комисия, но това
може да отнеме много време.
ЕС разполага с едни от най-високите стандарти в света за хуманно отношение към животните,
които включват правила относно отглеждането, транспортирането и клането на селскостопански
животни. Общата селскостопанска политика (ОСП) обвързва плащанията за земеделските
стопани със спазването на определен минимален набор изисквания за хуманно отношение към
животните, а същевременно политиката за развитие на селските райони насърчава
земеделските стопани да прилагат по-високи стандарти. За периода 2014—2020 г. осемнадесет
държави членки са отпуснали 1,5 млрд. евро за плащания за хуманно отношение към
животните във връзка с действия за развитието на селските райони.
За да проверят как се спазва хуманното отношение към селскостопанските животни
и цялостното прилагане на стратегията на ЕС за хуманно отношение към животните, одиторите
на ЕСП посетиха пет държави членки: Германия, Франция, Италия, Полша и Румъния. Тяхното
заключение е, че действията на ЕС за подобряване на хуманното отношение към животните са
успешни в дадени области, но все още има слабости при спазването на минималните стандарти.
Съществува необходимост от подобрение на координацията с проверките за кръстосано
спазване, а финансовите ресурси на ОСП могат да се използват по-ефективно за насърчаването
на по-високи стандарти за хуманно отношение към животните.

Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на специалния доклад,
приет от Европейската сметна палата.
Пълният текст на доклада е публикуван на www.eca.europa.eu.
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„Хуманното отношение към животните е важен въпрос за гражданите на ЕС,“ заяви Janusz
Wojciechowski — членът на Европейската сметна палата, отговарящ за изготвянето на
доклада. „Комисията е предприела активни действия в отговор на опасенията на
заинтересованите страни, но трябва да се работи още за преодоляване на разминаването
между амбициозните цели и практическото изпълнение.“
За да се постигне съответствие в държавите членки, Комисията е използвала както насоки, така
и правоприлагане. Нейните действия са успешни във важни области, по-специално във връзка
с груповото отглеждане на свине майки и забраната за използване на клетки, които ограничават
кокошките носачки. С цел да се повиши разбирането и прилагането на законодателните
изисквания Комисията и държавите членки са разработили насоки и са ги разпространили
широко. Посетените държави членки по принцип изпълняват препоръките на Комисията, но
това може да отнеме много време.
Според одиторите, в някои области все още съществуват слабости, по-специално във връзка
с рутинното купиране на опашките на свинете, неспазването на правилата за транспортирането
на дълги разстояния и транспортирането на животни в недобро здравословно състояние, както
и при употребата на процедури за зашеметяване при клането.
Официалните системи за контрол на държавите членки са ключов фактор. Сметната палата
констатира както добрите практики, особено по отношение на последователността на
официалните инспекции, така и необходимостта от съсредоточаване върху областите
и стопанските оператори, при които има по-голям риск от неспазване на правилата. Държавите
членки биха могли да използват по-добре информацията, получена от вътрешните одити
и жалбите, за да подобрят управлението на политиките си за хуманно отношение към
животните.
Като цяло държавите членки са въвели подходящи механизми за проверки на кръстосаното
спазване във връзка с хуманното отношение към животните, заявяват одиторите. Може обаче
да се работи за допълнително подобряване на координацията с официалните инспекции.
Имало е случаи, в които санкциите, наложени от разплащателните агенции, не са
пропорционални на степента на сериозност на нередностите.
Сметната палата отправя поредица препоръки към Европейската комисия, насочени към
подобряване на нейното управление на политиката за хуманно отношение към животните.
Препоръките се отнасят до стратегическата рамка за хуманно отношение към животните, поефективното правоприлагане и насоките за постигане на съответствие, действията за укрепване
на връзките между системата за кръстосано спазване и хуманното отношение към животните,
както и действията за подобряване на хуманното отношение към животните чрез политиката за
развитие на селските райони.
Бележки към редакторите
Животновъдният сектор в ЕС представлява 45 % от общата селскостопанска дейност, генерира
продукция в размер на 168 млрд. евро годишно и осигурява около 4 млн. работни места.
Годишният оборот на свързаните с него сектори (преработка на мляко и месо, фураж за
животни) е приблизително 400 млрд. евро. Съгласуваното прилагане на стандарти за хуманно
отношение към животните спомага за изравняването на условията на конкуренция в тези
сектори.
ЕСП представя своите специални доклади на Европейския парламент и на Съвета на ЕС, както
и пред други заинтересовани страни, като националните парламенти, заинтересовани страни от
промишлеността и представители на гражданското общество. По-голямата част от препоръките,
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отправени от ЕСП в нейните доклади, се изпълняват. Това високо ниво на изпълнение
подчертава ползата от дейността на ЕСП за гражданите на ЕС.
Специален доклад № 31/2018 „Хуманно отношение към животните в ЕС — преодоляване на
разминаването между амбициозните цели и практическото изпълнение“ е публикуван на
уебсайта на ЕСП (eca.europa.eu) на 23 официални езика на ЕС.
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