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Mjere EU-a za dobrobit životinja: potrebno je premostiti 
jaz između ambicioznih ciljeva i primjene na terenu, 
poručuju revizori 
Mjere EU-a za dobrobit životinja uspješne su u važnim aspektima, ali i dalje postoje nedostatci u 
vezi sa životinjama na poljoprivrednim gospodarstvima, stoji u novom izvješću Europskog 
revizorskog suda. Komisija je izradila smjernice o tome kako bi trebalo prevoziti i klati životinje, kao 
i o dobrobiti svinja, no i dalje postoje problemi u vezi s primjenom tih smjernica na terenu. Države 
članice u načelu poduzimaju mjere na temelju preporuka Europske komisije, ali revizori ističu da im 
je u nekim slučajevima za to potrebno mnogo vremena. 

EU ima neke od najviših standarda dobrobiti životinja na svijetu, koji uključuju pravila o uzgoju, 
prijevozu i klanju domaćih životinja. Zajedničkom poljoprivrednom politikom (ZPP) plaćanja 
poljoprivrednim gospodarstvima povezuju se s minimalnom razinom dobrobiti životinja, dok se 
politikom ruralnog razvoja poljoprivrednike potiče na primjenu viših standarda. Za razdoblje 
2014. – 2020. 18 država članica izdvojilo je 1,5 milijardi eura za plaćanja za dobrobit životinja u okviru 
ruralnog razvoja. 

Kako bi ispitali način na koji se provjerava dobrobit domaćih životinja i cjelokupnu provedbu strategije 
EU-a za dobrobit životinja, revizori su posjetili pet država članica: Njemačku, Francusku, Italiju, Poljsku 
i Rumunjsku. Zaključili su da su mjere EU-a bile uspješne u određenim područjima, ali i da su i dalje 
postojali nedostatci u pogledu usklađenosti s minimalnim standardima. Ima prostora za poboljšanje 
koordinacije s provjerama višestruke sukladnosti te bi se ZPP mogao bolje upotrijebiti za promicanje 
viših standarda dobrobiti životinja. 

„Dobrobit životinja važno je pitanje za građane EU-a”, izjavio je Janusz Wojciechowski, član 
Europskog revizorskog suda zadužen za ovo izvješće. „Europska komisija proaktivno radi na pružanju 
odgovora na pitanja koja zabrinjavaju dionike, no i dalje je potrebno premostiti jaz između 
ambicioznih ciljeva i praktične primjene.” 

Komisija se za postizanje usklađenosti s propisima služila i smjernicama i mjerama za jamčenje 
primjene propisa. Postignut je uspjeh u važnim područjima, posebice u pogledu držanja krmača u 
skupinama i uporabe kaveza kojima se sputavaju kokoši nesilice. Komisija i države članice surađivale 
su na izradi smjernica za bolje razumijevanje i primjenu zakonodavnih zahtjeva koje su proslijedile 
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velikom broju dionika. Posjećene države članice u načelu su primjenjivale preporuke Komisije, ali u 
nekim slučajevima bilo im je potrebno mnogo vremena za provedbu relevantnih mjera.  

Revizori dodaju da i dalje postoje nedostatci u određenim područjima, posebice u vezi s rutinskim 
podrezivanjem repova svinja, nedovoljnom usklađenošću s pravilima o prijevozu na duge udaljenosti i 
prijevozu životinja koje nisu sposobne za prijevoz te primjenom postupaka za omamljivanje pri klanju.  

Sustavi država članica za službenu kontrolu ključan su čimbenik. Revizori su utvrdili primjere dobre 
prakse, posebice u pogledu dosljednosti službenih inspekcija, ali i da postoji potreba za 
usmjeravanjem na područja i gospodarske subjekte kod kojih je rizik od neusklađenosti veći. Države 
članice mogle bi bolje iskoristiti informacije dobivene na temelju internih revizija i pritužbi kako bi 
poboljšale način na koji upravljaju politikom za dobrobit životinja.  

Revizori ističu da su države članice općenito uvele odgovarajuće mehanizme za provedbu provjera 
višestruke sukladnosti u području dobrobiti životinja. Međutim, ima prostora za poboljšanje 
koordinacije sa službenim inspekcijama. Osim toga, bilo je slučajeva u kojima kazne koje su 
primjenjivale agencije za plaćanja nisu bile razmjerne ozbiljnosti nepravilnosti. 

Revizori iznose niz preporuka Europskoj komisiji za bolje upravljanje politikom za dobrobit životinja. 
Preporuke se odnose na strateški okvir za dobrobit životinja, djelotvornije mjere za jamčenje primjene 
zakonodavstva, smjernice za postizanje usklađenosti, jačanje poveznica između višestruke sukladnosti 
i dobrobiti životinja te mjere za bolje postizanje ciljeva u području dobrobiti životinja s pomoću 
politike ruralnog razvoja. 

Napomene za urednike 

Sektor uzgoja stoke čini 45 % ukupne poljoprivredne djelatnosti u EU-u. U njemu se godišnje ostvaruje 
proizvodnja u vrijednosti od 168 milijardi eura te on obuhvaća otprilike 4 milijuna radnih mjesta. U 
povezanim sektorima (prerada mlijeka i mesa, hrana za stoku) godišnji promet iznosi otprilike 
400 milijardi eura. Dosljedna primjena standarda dobrobiti životinja doprinosi ujednačavanju uvjeta 
poslovanja u tim sektorima. 

Sud predstavlja svoja tematska izvješća Europskom parlamentu i Vijeću EU-a, kao i drugim 
zainteresiranim stranama kao što su nacionalni parlamenti, dionici u predmetnom sektoru i 
predstavnici civilnog društva. Velika većina preporuka koje Sud iznosi u svojim izvješćima provede se u 
djelo. Tako visoka razina prihvaćanja preporuka Suda naglašava koristi koje građani EU-a imaju od 
rada Suda. 

Tematsko izvješće br. 31/2018 „Dobrobit životinja u EU-u: premošćivanje jaza između ambicioznih 
ciljeva i praktične primjene” dostupno je na internetskim stranicama Suda (eca.europa.eu) na 
23 jezika EU-a. 
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