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Tarkastajat eläinten hyvinvointia koskevista EU:n
toimista: kunnianhimoisten tavoitteiden ja käytännön
täytäntöönpanon välinen kuilu on kurottava umpeen
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa kertomuksessa todetaan, että eläinten
hyvinvointia koskevat EU:n toimet ovat onnistuneet merkittäviltä osin, mutta puutteita ilmenee
edelleen tuotantoeläinten osalta. Komissio on antanut ohjeita eläinten kuljetuksesta ja
teurastuksesta sekä sikojen hyvinvoinnista, mutta niiden soveltaminen käytännössä on edelleen
ongelmallista. Tarkastajat totesivat, että jäsenvaltiot ryhtyivät yleensä toimiin Euroopan komission
suositusten perusteella, joskin siihen voi kulua paljon aikaa.
EU:lla on maailman tiukimpiin kuuluvat eläinten hyvinvointia sääntelevät vaatimukset, jotka käsittävät
tuotantoeläinten kasvatusta, kuljetusta ja teurastusta koskevia sääntöjä. Yhteisen maatalouspolitiikan
(YMP) yhteydessä tilatukien suorittaminen on kytketty eläinten hyvinvointia koskevaan
vähimmäistasoon, kun taas maaseudun kehittämispolitiikalla viljelijöitä kannustetaan noudattamaan
tiukempia vaatimuksia. Kaikkiaan 18 jäsenvaltiota on osoittanut eläinten hyvinvointia edistäviin tukiin
1,5 miljardia euroa maaseudun kehittämisen varoja kaudeksi 2014–2020.
Tarkastajat tutkivat, miten tuotantoeläinten hyvinvointia valvotaan, ja perehtyivät eläinten
hyvinvointia koskevan EU:n strategian yleiseen täytäntöönpanoon. Tätä varten he tekivät
tarkastuskäynnin viiteen jäsenvaltioon: Saksaan, Ranskaan, Italiaan, Puolaan ja Romaniaan. Heiden
johtopäätöksensä oli, että EU:n toimet olivat onnistuneita joillakin aloilla, mutta
vähimmäisvaatimuksia noudatetaan vielä joissakin tapauksissa puutteellisesti. Koordinointia
täydentäviä ehtoja koskevien tarkastusten kanssa voitaisiin vielä parantaa ja yhteistä
maatalouspolitiikkaa voitaisiin hyödyntää eläinten hyvinvointia koskevien tiukempien vaatimusten
edistämiseen nykyistä paremmin.
“Eläinten hyvinvointi on tärkeää EU:n kansalaisille”, toteaa kertomuksesta vastaava Euroopan
tilintarkastustuomioistuimen jäsen Janusz Wojciechowski. “Euroopan komissio on käsitellyt
sidosryhmien huolenaiheita ennakoivasti, mutta kunnianhimoisten tavoitteiden ja käytännön tason
täytäntöönpanon välinen kuilu on vielä kurottava umpeen.”
Komissio on edistänyt vaatimusten noudattamista niin ohjeiden kuin täytäntöönpanotoimien avulla.
Komission toimet ovat onnistuneet tärkeillä osa-alueilla. Tästä esimerkkejä ovat emakoiden
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ryhmäkasvatus sekä munivien kanojen käyttäytymistä rajoittavien häkkien kielto. Komissio ja
jäsenvaltiot ovat laatineet ohjeita parantaakseen lakisääteisten vaatimusten ymmärtämistä ja
soveltamista. Ne ovat jakaneet ohjeita laajalti. Tarkastuskäynnin kohteena olleissa jäsenvaltioissa
yleensä noudatettiin komission suosituksia, vaikka se saattoikin viedä kauan.
Tarkastajien mukaan puutteita ilmenee yhä joillakin osa-alueilla. Tämä koskee etenkin sikojen
rutiininomaista hännäntypistystä, pitkän matkan kuljetuksia ja kuljetettaviksi kelpaamattomien
eläinten kuljetuksia koskevien sääntöjen noudattamista sekä tainnutusmenettelyjä teurastuksen
yhteydessä.
Jäsenvaltioiden virallisen valvonnan järjestelmät ovat keskeisessä asemassa. Tarkastajat havaitsivat
hyviä käytäntöjä, erityisesti virallisen valvonnan yhdenmukaisuuden osalta, mutta myös tarvetta
keskittyä aloihin ja alan toimijoihin, joilla riski vaatimusten noudattamatta jättämiseen on tavallista
suurempi. Jäsenvaltiot voisivat nykyistä paremmin hyödyntää sisäisistä tarkastuksista sekä kanteluista
saatavia tietoja eläinten hyvinvointia koskevan politiikkansa hallinnoinnin kehittämiseen.
Tarkastajat katsovat, että jäsenvaltiot ovat yleensä ottaneet käyttöön asianmukaiset järjestelyt
täydentäviä ehtoja koskevia eläinten hyvinvointiin liittyviä tarkastuksia varten. Koordinoinnissa
virallisen valvonnan kanssa on kuitenkin yhä parannettavaa. Joissakin tapauksissa maksajavirastojen
soveltamat seuraamukset eivät olleet oikeasuhteisia sääntöjenvastaisuuksien vakavuuteen nähden.
Tarkastajat antavat Euroopan komissiolle useita suosituksia, joilla pyritään parantamaan eläinten
hyvinvointia koskevan politiikan hallinnointia. Suositukset liittyvät eläinten hyvinvointia koskevaan
strategiakehykseen, täytäntöönpanotoimien tehostamiseen, vaatimusten noudattamisesta
annettaviin ohjeisiin, täydentävien ehtojen ja eläinten hyvinvoinnin välisten yhteyksien
vahvistamiseen sekä toimiin, joilla parannetaan maaseudun kehittämispolitiikan käyttöä eläinten
hyvinvoinnin edistämiseen.
Toimittajille tiedoksi
Kotieläintuotannon osuus kaikesta EU:n maataloustoiminnasta on 45 prosenttia. Alan tuotannon arvo
on vuosittain 168 miljardia euroa, ja se työllistää noin neljä miljoonaa henkilöä. Kotieläintuotantoon
kytkeytyvien sektorien (maidon- ja lihanjalostus, kotieläinten rehu) vuotuinen liikevaihto on noin
400 miljardia euroa. Eläinten hyvinvointia koskevien vaatimusten johdonmukainen soveltaminen
auttaa luomaan näillä sektoreilla tasapuoliset toimintaedellytykset.
Euroopan tilintarkastustuomioistuin esittää erityiskertomuksensa Euroopan parlamentille ja EU:n
neuvostolle sekä muille kiinnostuneille tahoille, kuten kansallisille parlamenteille, elinkeinoelämän
sidosryhmille ja kansalaisyhteiskunnan edustajille. Valtaosa tilintarkastustuomioistuimen
kertomuksissa esitetyistä suosituksista pannaan täytäntöön. Suositusten korkea täytäntöönpanoaste
osoittaa, että tilintarkastustuomioistuimen työstä on hyötyä EU:n kansalaisille.
Erityiskertomus nro 31/2018 “Eläinten hyvinvointi EU:ssa: kunnianhimoisten tavoitteiden ja
käytännön tason täytäntöönpanon välisen kuilun umpeen kurominen” on saatavilla
tilintarkastustuomioistuimen sivustolla (eca.europa.eu) 23:lla EU:n kielellä.
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