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Δράση της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων: να
γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ φιλόδοξων στόχων και
υλοποίησης στην πράξη, ζητούν οι ελεγκτές
Η δράση της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων ήταν επιτυχημένη σε σημαντικούς τομείς,
ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες στην καλή διαβίωση των ζώων εκτροφής,
σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η Επιτροπή έχει εκδώσει
κατευθυντήριες οδηγίες για τον τρόπο μεταφοράς και σφαγής των ζώων, καθώς και για την καλή
διαβίωση των χοίρων, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα στον τρόπο που αυτές
εφαρμόζονται στην πράξη. Οι ελεγκτές δηλώνουν ότι τα κράτη μέλη υλοποιούν, γενικώς, τις
συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά με καθυστέρηση.
Η ΕΕ διαθέτει ορισμένα από τα αυστηρότερα πρότυπα παγκοσμίως για την καλή διαβίωση των ζώων,
τα οποία περιλαμβάνουν κανόνες σχετικά με την εκτροφή, τη μεταφορά και τη σφαγή ζώων
εκτροφής. Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) συνδέει την καταβολή ενισχύσεων σε γεωργικές
εκμεταλλεύσεις με ελάχιστα επίπεδα καλής διαβίωσης των ζώων, ενώ η πολιτική αγροτικής
ανάπτυξης ενθαρρύνει τους κτηνοτρόφους να τηρούν αυστηρότερα πρότυπα. Όσον αφορά την
περίοδο 2014-2020, 18 κράτη μέλη διέθεσαν 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε ενισχύσεις για την καλή
διαβίωση των ζώων στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης.
Προκειμένου να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο ελέγχεται η καλή διαβίωση των ζώων εκτροφής
και η συνολική εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων, οι ελεγκτές
πραγματοποίησαν επισκέψεις σε πέντε κράτη μέλη: Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία και Ρουμανία.
Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι δράσεις της ΕΕ ήταν επιτυχημένες σε ορισμένους τομείς, αλλά ότι
εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες στη συμμόρφωση με τα ελάχιστα πρότυπα. Υπάρχει
περιθώριο βελτίωσης του συντονισμού με τους ελέγχους της πολλαπλής συμμόρφωσης, ενώ η ΚΓΠ
θα μπορούσε να αξιοποιηθεί περισσότερο για την προώθηση αυστηρότερων προτύπων σχετικά με
την καλή διαβίωση των ζώων.
«Η καλή διαβίωση των ζώων έχει ιδιαίτερη σημασία για τους πολίτες της ΕΕ» δήλωσε ο Janusz
Wojciechowski, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για την έκθεση. «Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπήρξε προορατική στην αντιμετώπιση των ανησυχιών των ενδιαφερομένων,
Σκοπός του παρόντος δελτίου Τύπου είναι η παρουσίαση των κύριων μηνυμάτων της ειδικής έκθεσης του Ευρωπαϊκού
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Το πλήρες κείμενο της έκθεσης διατίθεται στον ιστότοπο του ΕΕΣ www.eca.europa.eu.
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αλλά απομένει ακόμη να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ των φιλόδοξων στόχων και της υλοποίησης
στην πράξη.»
Η Επιτροπή χρησιμοποίησε τόσο την καθοδήγηση όσο και την επιβολή για την επίτευξη της
συμμόρφωσης. Η δράση της ήταν επιτυχημένη σε σημαντικούς τομείς, πρωτίστως στον ομαδικό
ενσταβλισμό των χοιρομητέρων και στην απαγόρευση των μη εμπλουτισμένων κλωβών που
περιορίζουν τις ωοτόκους όρνιθες. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εργάστηκαν για την κατάρτιση
κατευθυντήριων οδηγιών που βελτιώνουν την κατανόηση και τη συνεπή εφαρμογή των νομοθετικών
απαιτήσεων, τις οποίες και διέδωσαν σε ευρεία κλίμακα. Τα κράτη μέλη στα οποία
πραγματοποιήσαμε επίσκεψη ακολούθησαν, γενικώς, τις συστάσεις της Επιτροπής, αν και ορισμένες
φορές χρειάστηκαν πολύ χρόνο.
Σύμφωνα με τους ελεγκτές, εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες σε ορισμένους τομείς, ιδίως όσον
αφορά την πάγια τακτική της κοπής της ουράς των χοίρων, την έλλειψη συμμόρφωσης με τους
κανόνες για τη μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις και τη μεταφορά ζώων ακατάλληλων προς
μεταφορά, καθώς και τη χρήση διαδικασιών αναισθητοποίησης στο σφαγείο.
Καθοριστικός είναι ο ρόλος των επίσημων συστημάτων ελέγχου των κρατών μελών. Οι ελεγκτές
διαπίστωσαν την ύπαρξη βέλτιστων πρακτικών, ιδίως όσον αφορά τη συνέπεια των επίσημων
επιθεωρήσεων, ωστόσο διαπίστωσαν ότι υπάρχει και η ανάγκη εστίασης σε τομείς και φορείς
εκμετάλλευσης με υψηλότερο κίνδυνο μη συμμόρφωσης. Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να
αξιοποιούν καλύτερα τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν από τους εσωτερικούς ελέγχους και τις
διάφορες καταγγελίες, προκειμένου να βελτιώνουν την από μέρους τους διαχείριση της πολιτικής
για την καλή διαβίωση των ζώων.
Σύμφωνα με τους ελεγκτές, τα κράτη μέλη έχουν καθιερώσει, γενικώς, κατάλληλες ρυθμίσεις για
τους ελέγχους της πολλαπλής συμμόρφωσης που αφορούν την καλή διαβίωση των ζώων. Εντούτοις,
υπάρχει περιθώριο βελτίωσης του συντονισμού με τις επίσημες επιθεωρήσεις. Υπήρξαν επίσης
περιπτώσεις κατά τις οποίες οι διοικητικές κυρώσεις που επέβαλλαν οι οργανισμοί πληρωμών δεν
ήταν ανάλογες με τη σοβαρότητα των παρατυπιών.
Οι ελεγκτές διατυπώνουν σειρά συστάσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό τη βελτίωση της
διαχείρισης της πολιτικής για την καλή διαβίωση των ζώων. Οι συστάσεις καλύπτουν το στρατηγικό
πλαίσιο για την καλή διαβίωση των ζώων, την αποτελεσματικότερη επιβολή, τις κατευθυντήριες
οδηγίες για την επίτευξη της συμμόρφωσης, την ενίσχυση της σύνδεσης της πολλαπλής
συμμόρφωσης με την καλή διαβίωση των ζώων, καθώς και τη δράση για τη βελτίωση της διαβίωσης
των ζώων μέσω της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη.
Σημείωμα προς τους συντάκτες
Ο κτηνοτροφικός τομέας της ΕΕ αντιστοιχεί στο 45 % της συνολικής γεωργικής δραστηριότητας,
παράγει κύκλο εργασιών ύψους 168 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως και παρέχει περίπου
4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Οι συνδεόμενοι τομείς (μεταποίηση του γάλακτος και του κρέατος,
ζωοτροφές) έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους περίπου 400 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η συνεπής
εφαρμογή προτύπων για την καλή διαβίωση των ζώων έχει αντίκτυπο στις συνθήκες ισότιμου
ανταγωνισμού σε αυτούς τους τομείς.
Το ΕΕΣ παρουσιάζει τις ειδικές εκθέσεις του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο της ΕΕ,
καθώς και σε άλλους ενδιαφερομένους, όπως τα εθνικά κοινοβούλια, παράγοντες του αντίστοιχου
κλάδου και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Στη συντριπτική πλειονότητά τους, οι
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συστάσεις που διατυπώνουμε στις εκθέσεις μας υλοποιούνται. Αυτό το υψηλό ποσοστό αποδοχής
τους αποδεικνύει τον θετικό αντίκτυπο του έργου μας στους πολίτες της ΕΕ.
Η ειδική έκθεση αριθ. 31/2018, με τίτλο «Καλή διαβίωση των ζώων στην ΕΕ: γεφυρώνοντας το χάσμα
μεταξύ φιλόδοξων στόχων και υλοποίησης στην πράξη», είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του ΕΕΣ
(eca.europa.eu) σε 23 γλώσσες της ΕΕ.
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