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ŽODYNĖLIS IR SANTRUMPOS
Broileriai –

mėsos gamybai auginami viščiukai.

BSVS –

ES bendra stebėjimo ir vertinimo sistema, skirta kaimo plėtros
priemonėms.

BŽŪP –

bendra žemės ūkio politika.

DG AGRI –

Europos Komisijos žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis
direktoratas.

DG SANTE –

Europos Komisijos sveikatos ir maisto saugos generalinis
direktoratas.

EFSA –

Europos maisto saugos tarnyba – Europos Sąjungos agentūra,
kuri teikia nepriklausomas mokslines konsultacijas ir praneša
apie esamas ir iškylančias rizikas, susijusias su maisto grandine.

Kiaulių uodegų
trumpinimas –

kiaulių uodegų karpymo procedūra, siekiant sumažinti uodegų
kandžiojimą.

Kompleksinės paramos
susiejimo patikros –

patikros, kuriomis siekiama patikrinti, ar laikomasi
kompleksinio paramos susiejimo įsipareigojimų, vadovaujantis
Reglamentais (ES) Nr. 1306/2013, 809/2014 ir 640/2014.

KPP –

Kaimo plėtros programa.

Oficialūs inspektavimai
–

terminas, kuris ataskaitoje naudojamas kalbant apie valstybių
narių lygmeniu atliekamas patikras ir inspektavimus
(pavyzdžiui, veterinarinių tarnybų), siekiant patikrinti, ar
teisingai taikomos Europos Sąjungos gyvūnų gerovės taisyklės,
vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 882/2004.

PGSO –

Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacija (Office International
des Épizooties) – tarpvyriausybinė organizacija, kurią sudaro
181 valstybė narė. Ji plėtoja tarptautiniu mastu pripažintus
gyvūnų sveikatos ir gerovės standartus.

TANVR –

teisės aktais nustatyti valdymo reikalavimai – sudaro
kompleksinio paramos susiejimo dalį bei yra nustatyti Europos
Sąjungos direktyvose ir reglamentuose. Jie yra susiję su
visuomenės sveikata, gyvūnų ir augalų sveikata, gyvūnų
identifikavimu ir registravimu, aplinka ir gyvūnų gerove.

TRACES

(angl. Trade Control and Expert System – prekybos kontrolės ir
ekspertizių sistema) – Komisijos daugiakalbė internetinė
valdymo priemonė, skirta visiems sanitariniams reikalavimams,
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susijusiems su gyvūnų, spermos ir embrionų, maisto, pašarų ir
augalų ES vidaus prekyba ir importu.
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SANTRAUKA
I. ES taiko vienus aukščiausių pasaulyje gyvūnų gerovės reglamentavimo standartų, kurie
apima bendrus reikalavimus dėl ūkinių gyvūnų auginimo, vežimo ir skerdimo ir tam tikroms
rūšims taikomus specialius reikalavimus. Bendra žemės ūkio politika (BŽŪP) suteikia
galimybę prisidėti prie ūkininkų informuotumo apie jų teisinius įsipareigojimus (taikant
kompleksinį paramos susiejimą, pagal kurį jų BŽŪP išmokos susiejamos su minimalių
reikalavimų laikymusi) ir suteikti paskatų ūkininkams vykdyti aukštesnius standartus (teikiant
finansinę paramą pagal kaimo plėtros politiką).
II. ES piliečiai vis labiau rūpinasi ūkininkavimo poveikiu gyvūnų gerovei ir susijusiu poveikiu
visuomenės ir gyvūnų sveikatai. Komisija parengė strategijos dokumentus, siekdama suteikti
pagrindą savo veiksmams šioje srityje. Naujausia ES strategija apėmė 2012–2015 m.
laikotarpį.
III. Audito metu buvo nagrinėjama ūkinių gyvūnų gerovė ir bendras naujausios ES strategijos
įgyvendinimas, daugiausia dėmesio skiriant jos dviem pagrindiniams tikslams: pasiekti atitiktį
minimaliems standartams ir optimizuoti sinergijas su BŽŪP. Mes padarėme išvadą, kad ES
veiksmai, kuriais buvo siekiama pagerinti gyvūnų gerovę, buvo sėkmingi kai kuriose srityse,
tačiau vis dar yra trūkumų, susijusių su minimalių standartų laikymusi, yra galimybių
pagerinti koordinavimą su kompleksinio paramos susiejimo patikromis ir BŽŪP finansiniai
ištekliai galėtų būti geriau panaudojami siekiant skatinti aukštesnius gyvūnų gerovės
standartus.
IV. Mūsų audito metu nustatyti faktai parodė, kad Komisija taikė tiek rekomendacijas, tiek
reikalavimus, siekdama užtikrinti atitiktį valstybėse narėse. Jos veiksmai buvo sėkmingi
svarbiose srityse, kurių pagrindinės – paršavedžių laikymas grupėmis ir draudimas naudoti
nepagerintus narvus, neleidžiančius vištoms dedeklėms elgtis pagal prigimtį. Komisija ir
valstybės narės įdėjo pastangų rengdamos gaires, kuriomis siekė padidinti teisėkūros
reikalavimų suprantamumą ir padėti juos nuosekliau taikyti, bei jas plačiai paskleidė.
Dauguma mūsų aplankytų valstybių narių ėmėsi veiksmų atsižvelgdamos į Komisijos audito
rekomendacijas.
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V. Tačiau dar išliko trūkumų kai kuriose srityse, susijusiose su gerovės klausimais ūkiuose
(visų pirma, sistemingai vykdomu kiaulių uodegų trumpinimu), vežant (taisyklių, susijusių su
vežimu tolimais atstumais ir nepajėgių gyvūnų vežimu, laikymusi) ir skerdžiant (išimties dėl
gyvūnų skerdimo neapsvaiginus ir netinkamų apsvaiginimo procedūrų taikymu).
Mūsų aplankytoms valstybėms narėms prireikė nemažai laiko, kad imtųsi veiksmų dėl kai
kurių po Komisijos auditų pateiktų jos rekomendacijų.
VI. Valstybių narių oficialios kontrolės sistemos yra pagrindinis veiksnys, užtikrinantis
tinkamą gyvūnų gerovės standartų vykdymą. Mes nustatėme geros praktikos šioje srityje
pavyzdžių, visų pirma susijusių su oficialių inspektavimų nuoseklumu, tačiau taip pat
nustatėme būtinybę sutelkti dėmesį į tas sritis ir veiklos vykdytojus, kuriems iškyla didesnė
neatitikties rizika. Be to, valstybės narės galėtų geriau panaudoti informaciją, gautą atliekant
vidaus auditus ir nagrinėjant skundus, kad pagerintų savo gyvūnų gerovės politikos valdymą.
VII. Valstybės narės paprastai buvo nustačiusios tinkamą kompleksinio paramos susiejimo
patikrų, susijusių su gyvūnų gerove, tvarką. Tačiau yra galimybių pagerinti koordinavimą su
oficialiais gyvūnų gerovės inspektavimais. Be to, buvo atvejų, kai pagal kompleksinį paramos
susiejimą mokėjimo agentūrų skirtos kompleksinės paramos susiejimo nuobaudos nebuvo
proporcingos pažeidimų sunkumui.
VIII.

Gyvūnų gerovės skatinimo tikslas yra kaimo plėtros prioritetas 2014–2020 m.

laikotarpiu, ir lankydamiesi valstybėse narėse mes nustatėme gerų pavyzdžių, davusių
naudos gyvūnų gerovei. Tačiau „gyvūnų gerovės“ priemonė nebuvo plačiai taikoma. Buvo
tam tikrų trūkumų, susijusių su šios priemonės sąnaudų veiksmingumu, ir valstybės narės
retai naudojosi galimybe remti gyvūnų gerovę kitomis kaimo plėtros priemonėmis.
IX. Mes teikiame rekomendacijas Komisijai, kuriomis siekiama pagerinti jos gyvūnų gerovės
politikos valdymą. Mūsų rekomendacijos apima gyvūnų gerovės strateginį pagrindą,
veiksmingesnį vykdymo užtikrinimą ir rekomendacijas siekiant užtikrinti atitiktį, veiksmus,
skirtus sustiprinti ryšį tarp kompleksinio paramos susiejimo sistemos ir gyvūnų gerovės, bei
veiksmus, kuriais siekiama geriau atsižvelgti į gyvūnų gerovės tikslus vykdant kaimo plėtros
politiką.
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ĮVADAS
Gyvūnų gerovė. Apibrėžtis ir svarba Europos Sąjungoje
1.

Pasaulinė gyvūnų sveikatos organizacija (PGSO) 2008 m. pateikė šią gyvūnų gerovės

apibrėžtį: „Gyvūno gerovė yra pakankama, jeigu jis yra sveikas, jam patogu, jis tinkamai
pasimaitinęs, saugus, gali elgtis pagal savo [natūralią] prigimtį ir jeigu jo nevargina nemaloni
būsena, kaip antai skausmas, baimė ar stresas“. Gyvūnų gerovės sąvoka įtvirtinta Sutarties
dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 13 straipsnyje, kuriame pripažįstama, kad gyvūnai yra
juslios būtybės.
2.

Remiantis Europos Parlamento tyrimu 1, Europos Sąjungoje, apytiksliu vertinimu, yra 4,5

milijardo viščiukų, vištų dedeklių bei kalakutų ir 330 milijonų galvijų, kiaulių, ožkų ir avių.
Remiantis gyvūnų gerovės organizacijos informacija, apytiksliai vertinama, kad mėsai kasmet
paskerdžiama 0,25 milijono arklių 2.
3.

Pastaraisiais metais informuotumas apie gyvūnų gerovę sparčiai didėjo ir ji sulaukė daug

žiniasklaidos dėmesio. Europos Parlamentas priėmė dvi rezoliucijas (2010 m. ir 2015 m.) dėl
ES gyvūnų gerovės politikos 3. Veiksmai gyvūnų gerovės srityje Europos Sąjungoje kyla iš
keturių pagrindinių šaltinių, kurių kiekvienas turi savo kontrolės mechanizmą (žr. 1
diagramą).

1

Europos Parlamento Piliečių teisių ir konstitucinių reikalų teminis skyrius, „Gyvūnų gerovė
Europos Sąjungoje“ (Animal Welfare in the European Union), Briuselis, 2017.

2

Humane Society International, „Faktai ir skaičiai apie ES arklienos prekybą“ (Facts and figures on
the EU horsemeat trade), 2014.

3

2010 m. gegužės 5 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2006–2010 m. gyvūnų gerovės veiksmų
plano nagrinėjimo ir įvertinimo (2009/2202(INI)) ir 2015 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento
rezoliucija dėl naujos 2016–2020 m. gyvūnų gerovės strategijos (2015/2957 (RSP)).
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1 diagrama. Veiksmai Europos Sąjungoje, darantys poveikį gyvūnų gerovei

Moksliniai
tyrimai

Oficialūs
inspektavimai

ES ir nacionaliniai
gyvūnų gerovės
teisės aktai

Kompleksinės
paramos susiejimo
taisyklės

Kompleksinės
paramos patikros

Kaimo
plėtros
dotacijos

Ūkinių gyvūnų
gerovė

Privačios kokybės
arba ženklinimo
schemos

Įsipareigojimų
tikrinimai

Savanoriškas
sertifikavimas

Šaltinis: EAR.

4.

ES gyvūnų gerovės teisėkūros aktais siekiama pagerinti gyvūnų gyvenimo kokybę, o taip

pat patenkinti piliečių lūkesčius ir rinkos poreikius nustatant minimalius standartus. Plačiai
pripažįstama, kad ES taiko vienus aukščiausių pasaulyje gyvūnų gerovės standartų 4.
Dauguma šių standartų yra susiję su ūkiniais gyvūnais (ūkyje, vežant ir skerdžiant), tačiau
teisėkūros aktai taip pat taikomi laukiniams gyvūnams, laboratoriniams gyvūnams ir namų
augintiniams. Kaip parodyta 2 diagramoje, pirmasis ES gyvūnų gerovės teisės aktas buvo
pristatytas daugiau kaip prieš 40 metų, ir buvo kelis kartus atnaujintas. Valstybės narės gali
priimti griežtesnes taisykles, jeigu jos atitinka ES teisės aktus. Pavyzdžiui, 13 valstybių narių
yra priėmusios papildomas nacionalines priemones dėl skerdimo.

4

Keletas tyrimų šia tema: FAO, „Gyvūnų gerovės teisės aktų apžvalga jautienos, kiaulienos ir
paukštienos pramonėje“ (Review of animal welfare legislation in the beef, pork, and poultry
industries), Roma, 2014; EconWelfare project, FiBL, „Gyvūnų gerovės standartų ir iniciatyvų
apžvalga pasirinktose Europos Sąjungos ir trečiosiose šalyse“ (Overview of animal welfare
standards and initiatives in selected EU and third countries), Šveicarija, 2010; Europos
Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas, „ES standartų maisto saugos, aplinkos,
gyvūnų gerovės srityse ir kitų su kai kuriomis šalimis diskutuojamų neprekybinių klausimų
lyginamoji analizė“ (Comparative analysis of EU standards in food safety, environment, animal
welfare and other non‐trade concerns with some selected countries), Briuselis, 2012.

10

2 diagrama. Pagrindiniai ES teisės aktai dėl ūkinių gyvūnų gerovės

Gyvūnų apsauga
transportuojant
(atnaujinta 2005 m.)

Veršelių ir kiaulių
apsauga (atnaujinta
2008 m.)

1974

Gyvūnų apsauga
skerdyklose (atnaujinta
1993 ir 2013 m.)

1986

Vištų dedeklių apsauga
(atnaujinta 1999 m.)

1998

Bendra visų žemės ūkio
gyvūnų apsauga

1977

1991

Šaltinis: EAR.

5.

Valstybės narės yra atsakingos už ES gyvūnų gerovės taisyklių taikymą nacionaliniu

lygmeniu, įskaitant oficialius inspektavimus 5, o Europos Komisija (DG SANTE) yra atsakinga už

5

Vykdomus pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar
laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių
(OL L 165, 2004 4 30, p. 1). Teisės aktuose nėra reikalaujama minimalios kontrolės normos
gyvūnų gerovės inspektavimų atžvilgiu.
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užtikrinimą, kad valstybės narės tinkamai įgyvendintų ES teisės aktus. Europos maisto saugos
tarnyba yra atsakinga už reikiamų mokslinių konsultacijų Komisijai teikimą. Valstybės narės
kasmet teikia Komisijai ataskaitas dėl savo gyvūnų gerovės inspektavimų ūkiuose ir vežant.
Komisija gali imtis teisinių veiksmų prieš valstybes nares, kurios ES teisės aktų tinkamai
neperkelia į nacionalinę teisę ir neįgyvendina.
Gyvūnų gerovė ir bendra žemės ūkio politika
6.

Bendra žemės ūkio politika (BŽŪP) prisideda prie gyvūnų gerovės tikslų vykdymo taikant

kompleksinį paramos susiejimą (pagal kurį dauguma BŽŪP išmokų ūkininkams susiejamos su
minimalių reikalavimų laikymusi) ir finansuojant veiklą ir projektus, skirtus gyvūnų gerovei
(žr. 3 diagramą).
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3 diagrama. BŽŪP priemonės ir jų ryšys su gyvūnų gerovės teisės aktais

Europos žemės
ūkio fondas
kaimo plėtrai
Kaimo plėtra: lėšos už
didesnių nei bazinių
reikalavimų prisiėmimą

Tiesioginės
BŽŪP
išmokos

Geresni gyvūnų gerovės standartai
Kompleksinis paramos
susiejimas: minimalių
teisinių reikalavimų
laikymasis
Baziniai gyvūnų gerovės standartai
 Veršelių ir kiaulių apsaugos direktyvos
 Žemės ūkio gyvūnų apsaugos direktyva

Šaltinis: EAR.

7.

Kompleksinis paramos susiejimas yra mechanizmas, kuris susieja didžiąją BŽŪP

mokėjimų dalį 6 (apie 46 milijardus eurų 2016 m.) 7 su įvairių su aplinka, žemės geros
agrarinės būklės išlaikymu, gyvūnų gerove ir visuomenės, gyvūnų ir augalų sveikata susijusių

6

Tiesioginės išmokos pagal 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas
ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės (OL L 347, 2013 12 20, p. 608); išmokos
vynuogynų restruktūrizavimui ir konversijai bei neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimui pagal
2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo
nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas (OL L 347, 2013 12 20, p. 671), ir
su plotu susijusios išmokos bei gyvūnų gerovės išmokos pagal 2013 m. gruodžio 17 d. Europos
Parlamento ir Tarybos kaimo plėtros reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai,
teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis (OL L 347, 2013 12 20,
p. 487).

7

DG AGRI, 2016 Metinė veiklos ataskaita.
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taisyklių laikymusi. Jis netaikomas smulkiesiems ūkininkams 8, kurie sudaro apie 40 % viso ES
ūkininkų skaičiaus9. Ūkininkams, kurie nesilaiko šių standartų ir reikalavimų, gali būti nuo 1 %
iki 5 %, arba daugiau, jei nesilaikymas yra tyčinis, sumažintos BŽŪP išmokos. Išimtiniais
atvejais valdžios institucijos gali iš ūkininkų atimti teisę dalyvauti pagalbos schemose.
8.

Kompleksinis paramos susiejimas apima ne visus su gyvūnų gerove susijusius teisėkūros

reikalavimus: jis apima nuostatas, skirtas veršelių ir kiaulių apsaugai, bei kitas nuostatas,
kuriomis nustatomi bendrieji reikalavimai visiems ūkiniams gyvūnams 10.
9.

Sektoriuose, kurie paprastai negauna atitinkamos BŽŪP išmokos (dauguma ES

paukštininkystės ūkių ir daug kiaulininkystės ūkių tam tikrose valstybėse narėse), veiklą
vykdantiems gyvulių augintojams savaime nėra taikoma ir ši nuobaudų sistema. ES
lygmeniu 11 su gyvūnų gerove susiję kompleksinio paramos susiejimo reikalavimai taikomi
apie 55 % visų ES gyvulininkystės ūkių, o specialūs kiaulių apsaugai skirti direktyvos
reikalavimai taikomi apie 65 % kiaulininkystės ūkių.
10. Valstybės narės atlieka patikras vietoje, siekdamos patikrinti, ar ūkininkai laikosi
kompleksinio paramos susiejimo reikalavimų. Šios patikros turi apimti ne mažiau kaip 1 %
BŽŪP paramos gavėjų. Komisija (DG AGRI) atlieka auditus, siekdama patikrinti, ar valstybės
narės turi tinkamas kompleksinės paramos sistemas.

8

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 dėl
bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos (OL L 347, 2013 12 20, p. 549)
57 konstatuojamoji dalis ir 92 straipsnis. Tačiau smulkieji ūkininkai nėra atleidžiami nuo
galiojančių gyvūnų gerovės teisės aktų ir jiems taikomi oficialūs inspektavimai, kurių metu
tikrinama, ar jie laikosi tų teisės aktų.

9

SWD (2016) 218 final 2016 6 22, „Žalinimo politikos apžvalga praėjus vieniems metams“.

10

Kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 II priede.

11

Šaltiniai: 2016 m. kompleksinio paramos susiejimo patikrų statistika, atspindinti populiaciją,
kuriai taikomas kompleksinis paramos susiejimas; visų gyvulius laikančių ūkių ir visų kiaules
laikančių ūkių skaičius pateiktas 2013 m. Eurostato duomenimis. Kiaulininkystės ūkių aprėptis
valstybėse narėse labai skiriasi ir svyruoja nuo 7 % kiaulininkystės ūkių Slovakijoje iki beveik
100 % kiaulininkystės ūkių Belgijoje, Vokietijoje ir Liuksemburge. Eurostatas neteikia duomenų
apie veršelius auginančių ūkių skaičių.
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11. Kaimo plėtros politika taip pat gali padėti siekti gyvūnų gerovės tikslų, pavyzdžiui,
rengiant mokymo kursus arba teikiant finansines kompensacijas ūkininkams, kurie taiko
aukštesnius gyvūnų gerovės standartus, nei reikalaujama pagal ES ir nacionalinius teisės
aktus arba vyraujančią praktiką. Valstybės narės pagal savo poreikius sprendžia, kokias
priemones aktyvuoti. Komisija (DG AGRI) tvirtina valstybių narių kaimo plėtros programas.
Remdamosi patvirtintomis programomis, valstybės narės tuomet atrenka paramos gavėjus,
gausiančius finansavimą.
12. Didžiausias tiesioginio ES finansavimo su gyvūnų gerove susijusiai veiklai šaltinis yra
kaimo plėtros priemonė „gyvūnų gerovės išmokos“ (14 priemonė), pagal kurią teikiama
parama aukšto lygio gyvulininkystės standartų, kurie yra griežtesni nei atitinkami privalomi
standartai, vykdymui 12. 2014–2020 m. laikotarpiu 18 valstybių narių šiai priemonei skyrė 1,5
milijardo eurų (1,5 % visų planuotų išlaidų pagal visas priemones) 13. 4 diagramoje parodytos
planuojamos ir tikrosios šiai priemonei skirtos išlaidos 2014–2020 m. programavimo
laikotarpiu. Šias lėšas papildo nacionalinės išlaidos, todėl bendras šios priemonės biudžetas
sudaro beveik 2,5 milijardo eurų.

12

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 33 straipsnis.

13

Ankstesniu programavimo laikotarpiu (2007–2013 m.) 15 valstybių narių gyvūnų gerovės
priemonei išleido 1 milijardą eurų.
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4 diagrama. ES kaimo plėtros išlaidos „gyvūnų gerovės“ 14 priemonei 2014–2020 m.
programavimo laikotarpiu (milijonais eurų)
Programuotos išlaidos 2018 06 18

Įvykdytos išlaidos 2017 12 31
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Šaltinis: EAR, remiantis DG AGRI informacija.

Gyvūnų gerovė ir ekonominiai interesai
13. ES gyvulininkystės sektorius sudaro 45 % visos jos žemės ūkio veiklos. Jame kasmet
pagaminama 168 milijardų eurų vertės produkcijos ir išlaikoma apie 4 milijonai darbo vietų 14.
Susijusių sektorių (pieno ir mėsos perdirbimo, gyvulių pašarų) metinė apyvarta sudaro
apytiksliai 400 milijardų eurų. Nuoseklus gyvūnų gerovės standartų taikymas daro poveikį
vienodų veiklos sąlygų nustatymui šiuose sektoriuose.

14

Gyvūnų specialiosios paskirties grupė, „Kodėl šiandien svarbi Europos gyvulininkystės
produkcija?Faktai ir skaičiai“ (Why is European animal production important today? Facts and
figures), 2017.
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14. Laikydamiesi tam tikrų gyvūnų gerovės standartų (pavyzdžiui, minimalios erdvės
veršeliams suteikimo) veiklos vykdytojai patiria sąnaudų. DG SANTE įvertino 15, kad šios
sąnaudos 2010 m. sudarė 2 % ūkių produkcijos vertės, tačiau taip pat padarė išvadą, kad
aukštesnių gyvūnų gerovės standartų laikymosi teigiamas poveikis yra didesnis
produktyvumas, produktų kokybė ir geresnis verslo įvaizdis.
15. Remiantis Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)16, maisto saugai netiesiogiai daro
poveikį ūkiuose auginamų gyvūnų gerovė dėl glaudaus gyvūnų gerovės, gyvūnų sveikatos ir
maisto sukeliamų ligų ryšio. Nepakankama gerovė gali lemti didesnį polinkį į ligas ir didesnį
mirtingumą. Jei iškyla rizika visuomenės sveikatai, maisto saugos inspektoriai nepatvirtina,
kad mėsa tinkama vartoti žmonėms, todėl gamintojai ir perdirbėjai patiria finansinių
nuostolių.
16. Yra daug įrodymų 17, kad mėsos kokybei turi įtakos gyvūnų gerovė. Geras elgesys ūkyje,
vežant ir prieš skerdimą yra svarbūs, nes stresuojančių ir sužeistų gyvulių mėsa gali būti
mažiau vertinga dėl spalvos ir švelnumo praradimo.
17. Vis dėlto, gyvūnų gerovė ne visada eina koja kojon su veiklos vykdytojų ekonominiais
interesais. Intensyvios gamybos sistemose kuo didesnis gyvulių tankumas, tuo didesnis
pelnas, tačiau taip pat tampa sunkiau patenkinti konkrečius gyvūnų poreikius. Todėl
intensyvios sistemos gali lemti nenormalią vištų dedeklių elgseną, kaip antai plunksnų
pešiojimą ir kanibalizmą, kiaulių agresiją ir uodegų kandžiojimą bei veršelių agresiją. Įprasta

15

DG SANTE, „ES gyvūnų gerovės politikos įvertinimas ir galimos politikos alternatyvos ateityje“
(Evaluation of the EU Policy on Animal Welfare and Possible Policy Options for the Future),
Briuselis, 2010.

16

https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/animalwelfare, pasiekta 2018 m. birželio mėn.

17

Pavyzdžiui: Belk, K.E., Scanga, J.A., Smith, G.C. and Grandin, T., „Ryšys tarp tinkamo elgesio /
apsvaiginimo ir mėsos kokybės jautienos, kiaulienos ir avienos sektoriuose“ (The Relationship
Between Good Handling / Stunning and Meat Quality in Beef, Pork, and Lamb), Kolorado
valstijos universitetas, Fort Collins, 2002; DG SANTE, „ES gyvūnų gerovės politikos įvertinimas ir
galimos politikos alternatyvos ateityje“ (Evaluation of the EU Policy on Animal Welfare and
Possible Policy Options for the Future), Briuselis, 2010; Europos Parlamento piliečių teisių ir
konstitucinių reikalų politikos departamentas, „Gyvūnų gerovė Europos Sąjungoje“ (Animal
Welfare in the European Union), Briuselis, 2017.
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praktika siekiant kontroliuoti šį nepageidaujamą elgesį yra skausmingi gyvūnų fiziniai
pakeitimai, visų pirma snapų apipjaustymas, uodegų trumpinimas, kastravimas ir dantų
karpymas. Šie klausimai sprendžiami ES teisės aktuose, visų pirma nustatant minimalios
erdvės reikalavimus ir taisykles dėl fizinių pakeitimų (pagal kurias tam tikros procedūros
leidžiamos tik išimtiniais atvejais, jeigu buvo imtasi kitų priemonių, kad būtų išvengta
nepageidaujamo elgesio).
18. Panašiai, vežėjų ekonominiams interesams neigiamą poveikį daro mažesnis gyvulių
tankumas ir kelionių pertraukos leidžiant gyvuliams pailsėti. Atliekant skerdimo operacijas,
gamybos grandinės greitis yra pagrindinis produktyvumo veiksnys, tačiau jis gali turėti
neigiamą įtaką tinkamam elgesiui su gyvūnais prieš skerdimą ir gyvūnų svaiginimo metodų
veiksmingumui. Geroji praktika skerdžiant gali nebūti taikoma ir dėl kitų komercinių
priežasčių (žr. pavyzdį 1 langelyje).
1 langelis. Veršelių svaiginimas metodais, kurie nėra įtraukti į gerosios praktikos gaires, dėl
komercinių priežasčių
Prancūzijoje mūsų aplankyta skerdykla naudojo kitą veršelių apsvaiginimo metodą (apsvaiginimą į
pakaušį), nei nurodyta Komisijos ir tarpprofesinės gerosios praktikos vadovuose (apsvaiginimas į
kaktą). Abu metodai atitinka skerdimo reglamentą 18. EFSA nuomonėje 19 dėl svaiginimo gerovės
aspektų nurodyta, kad apsvaiginimas į kaktą leidžia patikimai pasiekti veiksmingą apsvaiginimą, tuo
tarpu taikant apsvaiginimą į pakaušį kyla pavojus, kad jis gali būti ne ten nukreiptas. Tuomet šūvis
pataikytų į sprandą ir neduotų patenkinamų rezultatų. Alternatyvaus metodo komercinis pranašumas

18

2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1099/2009 dėl gyvūnų apsaugos žudant (OL
L 303, 2009 11 18, p. 1).
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Mokslinės gyvūnų sveikatos ir gerovės grupės nuomonė, atsakant į Komisijos užklausą, susijusią
su pagrindinių komerciniams tikslams auginamų gyvūnų rūšių pagrindinių apsvaiginimo ir
žudymo sistemų gerovės aspektais, EFSA žurnalas (2004), 45, 1–29.

18
yra tas, kad juo sukeliama mažiau smegenų pažeidimų ir jis palieka mažiau kaulų atplaišų, todėl
gerėja prekybos smegenimis galimybės.

Apsvaiginimas į kaktą
(gera praktika)

Neveiksmingas apsvaiginimas į sprandą
Leidžiamas apsvaiginimas į pakaušį

Šaltinis: EAR.

ES gyvūnų gerovės strategija
19. 2010 m. Komisija padarė išvadą 20, kad esami gyvūnų gerovės teisės aktai iš esmės
pagerino gyvūnų grupių, kurioms jie taikomi, gerovę. Tačiau ji nustatė, kad įgyvendinimas
visoje ES buvo labai skirtingas, o tai trukdė siekti vienodų aukštų standartų. Remdamasi
Europos Parlamento rekomendacija 21, 2012 m. Komisija pradėjo įgyvendinti ES strategiją dėl
gyvūnų apsaugos ir gerovės 2012–2015 m. 22, kurioje nustatyti šie tikslai:
i) išnagrinėti galimybę įdiegti supaprastintą ES teisėkūros pagrindą, kuriuo būtų nustatyti
visų gyvūnų, kurie laikomi vykdant ekonominę veiklą, gerovės principai;

20

DG SANTE, „ES gyvūnų gerovės politikos įvertinimas ir galimos politikos alternatyvos ateityje“
(Evaluation of the EU Policy on Animal Welfare and Possible Policy Options for the Future),
Briuselis, 2010.

21

2010 m. gegužės 5 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl veiksmų plano dėl gyvūnų gerovės
2006–2010 m. analizės ir įvertinimo.

22

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų
komitetui dėl Europos Sąjungos strategijos dėl gyvūnų gerovės apsaugos 2012–2015 m. (COM
(2012) 6, 2012 2 15).
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ii) remti valstybes nares ir imtis veiksmų siekiant pagerinti atitiktį;
iii) optimizuoti sinergijas su bendra žemės ūkio politika, visų pirma panaudojant kompleksinį
paramos susiejimą ir kaimo plėtrą;
iv) remti tarptautinį bendradarbiavimą;
v) teikti vartotojams ir visuomenei reikiamą informaciją;
vi) ištirti ūkiuose auginamų žuvų gerovę.
Į strategiją taip pat buvo įtraukta 20 veiksmų, kuriuos Komisija planavo užbaigti iki 2015 m. ir
kurie daugiausia buvo orientuoti į ataskaitų, tyrimų ir gairių skelbimą (žr. I priedą).
AUDITO APIMTIS IR METODAS
20. Vienas iš strateginių Europos Audito Rūmų (EAR) tikslų yra išnagrinėti veiksmingumą
tose srityse, kuriose ES veiksmai yra svarbūs piliečiams. Šio audito, kurį Audito Rūmai šioje
srityje atliko pirmą kartą, tikslas buvo įvertinti veiksmus, kurių ėmėsi Komisija ir valstybės
narės siekdamos padidinti ūkinių gyvūnų gerovę pradėjus įgyvendinti ES gyvūnų gerovės
strategiją 2012–2015 m. Mes daugiausia dėmesio skyrėme dviem ES strategijoje
nustatytiems tikslams, kurie, mūsų manymu, daro tiesioginį poveikį gyvūnų gerovei:
pagerinti gyvūnų gerovės teisės aktų laikymąsi; optimizuoti sinergijas su BŽŪP, visų pirma
panaudojant kompleksinį paramos susiejimą ir kaimo plėtrą (tikslai (ii) ir (iii), nurodyti 19
dalyje).
21. Atliekant auditą siekta atsakyti į šį audito klausimą:
Ar Komisijos ir valstybių narių veiksmai padėjo veiksmingai įgyvendinti ES gyvūnų gerovės
tikslus?
22. Mes tikrinome:
a)

ar buvo įgyvendinta Komisijos strategija ir ar buvo pasiekti jos rezultatai;

b)

ar Komisijos rekomendacijos ir vykdymo užtikrinimo veiksmai lėmė geresnį ES standartų
taikymą pagrindinėse rizikos srityse;
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c)

ar mūsų aplankytos valstybės narės valdė savo kontrolės sistemų pagrindinius aspektus;

d)

ar kompleksinis paramos susiejimas buvo veiksminga priemonė siekiant įtraukti gyvūnų
gerovės reikalavimus į bendrą žemės ūkio politiką ir ar kaimo plėtros priemonės
sąnaudų atžvilgiu veiksmingai skatino aukštesnių gyvūnų gerovės standartų taikymą.

23. Dėl a ir b punktų, mes išnagrinėjome turimus įrodymus, siekdami parodyti Komisijos
vykdytų veiksmų, skirtų gyvūnų gerovės strategijai įgyvendinti, rezultatus. Dėl c ir d punktų,
mes atlikome tiesioginį valstybių narių sistemų ir procedūrų vertinimą, siekdami atsižvelgti į
kai kurias pagrindines rizikas.
24. Mes atlikome audito darbą nuo 2017 m. rugsėjo mėn. iki 2018 m. birželio mėn. ir
nagrinėjome laikotarpį nuo 2012 m. iki 2018 m. pradžios. Dėl kaimo plėtros priemonių, mes
išnagrinėjome dabartinį programavimo laikotarpį, kuris prasidėjo 2014 m. Audito laikas
mums suteikia galimybę įvertinti 2012–2015 m. gyvūnų gerovės strategijos įgyvendinamą
tuo metu, kai yra svarstoma BŽŪP po 2020 m.
25. Atsižvelgdami į gyvulininkystės sektoriaus dydį ir į su gyvūnų gerove susijusius atitikties
trūkumus, kuriuos jau buvo nustačiusi Komisija, mes sudarėme imtį iš šių penkių valstybių
narių (DG SANTE)23: Vokietija, Prancūzija, Italija, Lenkija ir Rumunija. Vokietijoje ir Italijoje
mes pasirinkome Šiaurės Reiną-Vestfaliją ir Sardiniją, siekdami išnagrinėti gyvūnų gerovės
priemonės įgyvendinimą regione ir oficialių inspektavimų taisyklių taikymą. Imant kartu,
pasirinktos valstybės narės sudaro daugiau nei 50 % ES mėsos rinkos, o atrinktos kaimo
plėtros programos apima apie 40 % gyvūnų gerovei skirtų planuojamų išlaidų.
26. Atlikdami savo audito vizitus valstybėse narėse, mes susitikome su valdžios
institucijomis, atsakingomis už oficialius inspektavimus, kompleksinio paramos susiejimo
patikras ir kaimo plėtros programų įgyvendinimą. Siekdami geriau suprasti sistemas, mes
stebėjome oficialius gyvūnų gerovės inspektavimus ūkiuose, vežant ir skerdžiant bei tuo pat
metu atlikome kompleksinio paramos susiejimo ir kaimo plėtros patikras vietoje.

23

Mes peržiūrėjome DG SANTE audito ataskaitas, kurios apėmė visas 28 valstybes nares. Šiose
audito ataskaitose buvo nustatyta trūkumų visų valstybių narių, išskyrus Suomiją, atveju.
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27. Lankydamiesi Komisijoje, mes atlikome vizitus į Sveikatos ir maisto saugos generalinį
direktoratą (DG SANTE) ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinį direktoratą (DG AGRI). Be
to, mes subūrėme ekspertų grupę, siekdami gauti nepriklausomą konsultaciją gyvūnų
gerovės klausimais.
PASTABOS
Komisija užbaigė antrą ES strategiją dėl gyvūnų gerovės, tačiau neįvertino jos poveikio
28. Komisija įvykdė paskutinį 2012–2015 m. gyvūnų gerovės strategijos veiksmą 2018 m.
balandžio mėn., praėjus daugiau kaip trejiems metams nuo planinės strategijos pabaigos
datos (žr. I priedą). Strategijoje nėra parodytas aiškus ryšys tarp 2012–2015 m. laikotarpiu
numatytų veiksmų ir nustatytų bendrųjų tikslų (žr. 19 dalį). Dėl dviejų strateginių tikslų,
Komisija neperžiūrėjo teisinio pagrindo ir nesiėmė jokių veiksmų, kad būtų optimizuotos
sinergijos su Bendra žemės ūkio politika.
29. Kai kurie iš Komisijos planuotų veiksmų buvo atidėti iki penkerių metų (pavyzdžiui, ES
gairės dėl gyvūnų apsaugos juos vežant). Gairės dėl kiaulių gerovės ir gyvūnų apsaugos
skerdžiant taip pat buvo atidėtos dėl ilgų diskusijų su suinteresuotosiomis šalimis. Dauguma
ataskaitų buvo paremtos išorės tyrimais, kurie kartais vėlavo dėl nepakankamo Komisijos
personalo, galinčio valdyti pirkimų procesą ir peržiūrėti projekto turinį. Komisijos teigimu,
tam tikri vykdymo užtikrinimo veiksmai (kai kuriais atvejais įskaitant pažeidimų nagrinėjimo
procedūras Teisingumo Teisme), susiję su vištų dedeklių direktyva (tradicinių narvų
draudimas) ir kiaulių direktyva (paršavedžių laikymas grupėmis), dėl didelio susijusių
valstybių narių skaičiaus užtruko labai ilgai.
30. Komisija neatnaujino 2012–2015 m. strategijos. Tačiau ji ir toliau skatino
suinteresuotųjų šalių dialogą ES gyvūnų gerovės platformoje (pradėtoje naudoti 2017 m.) ir
įsteigė pirmąjį ES gyvūnų gerovės etaloninį centrą 24, teikiantį su kiaulių gerove susijusią
techninę pagalbą valstybėse narėse. ES gyvūnų gerovės platforma ypatingą dėmesį skiria

24

2018 m. kovo 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2018/329, kuriuo skiriamas
Europos Sąjungos gyvūnų gerovės etaloninis centras (OL L 63, 2018 3 6, p. 13).
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geresniam ES taisyklių dėl gyvūnų gerovės taikymui, savanoriškų įsipareigojimų gyvūnų
gerovės srityje rengimui ir taikymui bei ES gyvūnų gerovės standartų skatinimui pasauliniu
lygmeniu. Platforma įsteigė du pogrupius, kurie stengiasi pasiekti konkrečius rezultatus
gyvūnų vežimo ir kiaulių gerovės srityse.
31. Nėra bazinių rodiklių ar tikslinių rodiklių, kuriais remiantis būtų galima įvertinti, kokiu
mastu buvo pasiekti strateginiai tikslai, ir Komisija dar neįvertino savo veiklos rezultatų, kaip
to reikalavo Europos Parlamentas 25.
32. Tam tikrose Komisijos iniciatyva parengtose ataskaitose ir tyrimuose pateikta naudingos
informacijos apie atitiktį (žr. 34 ir 35 dalis). Konkrečiai, DG SANTE audito direktoratas atlieka
auditus ir teikia ataskaitas dėl konkrečių su gyvūnų gerove susijusių klausimų pasirinktose
valstybėse narėse; tačiau šiais auditais nesiekiama įvertinti Komisijos strateginių veiksmų
sėkmingumo.
33. Valstybės narės siunčia Komisijai metines ataskaitas dėl pagal ES teisės aktus dėl gyvūnų
gerovės ūkiuose 26 ir vežant atliekamų oficialių inspektavimų rezultatų. Komisija pripažino,
kad pateikti duomenys nėra išsamūs, nuoseklūs, patikimi ir pakankamai detalūs, kad būtų
galima padaryti išvadas dėl atitikties ES lygmeniu 27. Komisija mus informavo, kad ji siekia
pagerinti duomenų, kurie pranešami pagal naująjį reglamentą dėl oficialių kontrolės
priemonių 28, kokybę ir nuoseklumą.
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2015 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl naujos 2016–2020 m. gyvūnų gerovės
strategijos (2015/2957 (RSP)).

26

II priede pateikta inspektavimų rezultatų, kuriuos pranešė aplankytos valstybės narės, apžvalga.

27

Šaltinis: Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Tarybos direktyvos 98/58/EB dėl
ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos įgyvendinimo (COM(2016) 558 final, 2016 9 8) ir gyvūnų
gerovei transportuojant skirtų nacionalinių ryšių palaikymo centrų susitikimų protokolai.

28

2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 dėl oficialios
kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės
aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių
taikymą (OL L 95, 2017 4 7, p. 1).
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Komisija ir valstybės narės pranešė, kad įgyvendinant ES standartus buvo padaryta didelė
pažanga
34. Kai kuriose strategijos taikymo srityse buvo padaryta didelė su gyvūnų gerove susijusi
pažanga. 2016 m. 29 Komisija pranešė, kad pagerėjo padėtis, susijusi su ūkio valdų, kurios
atitinka direktyvą dėl ūkinių gyvūnų apsaugos, skaičiumi. Ji padarė išvadą, kad valstybės
narės veiksmingai įgyvendino draudimą naudoti nepagerintus vištų dedeklių narvus
(2012 m.) ir atskirus paršavedžių gardus (2013 m.). 2018 m. Komisijos ataskaita 30 rodo, kad
įgyvendinusios broilerių direktyvą (2007 m.), kai kurios valstybės narės pagerino broilerių
gerovę. Komisija taip pat nustatė geros praktikos, susijusios su nepajėgių gyvūnų vežimu,
skerdimu, pieninių karvių gerove ir komerciniu triušių auginimu ūkiuose, pavyzdžių.
35. Tačiau Komisijos ataskaitose nustatyta kai kurių neišspręstų gyvūnų gerovės klausimų,
susijusių su strategijos taikymo sritimis:
•

ūkiuose: kiaulių uodegų trumpinimas31, ligos, darančios poveikį pieninių galvijų
gerovei 32, broileriams skirtų techninių reikalavimų, kaip antai vėdinimo, vertinimas 33;

29

COM (2016) 558 final 2016 9 8, „Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Tarybos
direktyvos 98/58/EB dėl ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos įgyvendinimo“.

30

COM (2018) 181 final 2018 4 13, „Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl
Direktyvos 2007/43/EB taikymo ir jos poveikio broilerių gerovei bei gerovės rodiklių rengimo“.

31

Komisijos apžvalginė ataskaita „Pažintiniai vizitai dėl kiaulių su nenukirptomis uodegomis
auginimo“, 2016 (DG SANTE, 2016–8987 – MR).

32

Komisijos apžvalginė ataskaita „Galvijų gerovė pieninkystės ūkiuose“, 2017 (DG SANTE, 2017–
6241).

33

COM(2018) 181 final.
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•

vežant: taisyklių, susijusių su gyvų gyvūnų vežimu tolimais atstumais (nepaisant to, kad
naujausių Komisijos auditų metu šioje srityje buvo nustatytas pagerėjimas) 34 ir
nepajėgių gyvūnų vežimu 35 (draudžiamu pagal teisės aktus), laikymasis;

•

skerdžiant: skirtinga praktika, susijusi su reikalavimo apsvaiginti gyvūnus prieš
skerdžiant išimčių taikymu, netinkamos apsvaiginimo procedūros (konkrečiai, paukščių
svaiginimas vandens voniose) 36;

•

valstybėms narėms atliekant oficialius inspektavimus: inspektavimų kiekis ir kokybė,
vykdymo užtikrinimo veiksmų tinkamumas 37.

36. Komisija šiuos trūkumus šalino teikdama rekomendacijas ir taikydama vykdymo
užtikrinimo veiksmus. Jos platūs rekomendacijų teikimo veiksmai apima gairių parengimą ir
vertimą, tiriamųjų vizitų atlikimą ir mokymo renginių valstybių narių inspektoriams ir veiklos
vykdytojams organizavimą. Nuo 2012 m. Komisija organizavo 34 su gyvūnų gerove susijusius
mokymo renginius pagal programą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ (joje buvo
daugiau kaip 1 700 dalyvių), o jos e. mokymosi moduliuose dalyvavo 6 000 žmonių. 2
langelyje pateiktas pavyzdys, kaip Komisija bendradarbiavo su valstybių narių atstovais ir
suinteresuotųjų šalių organizacijomis, siekdama parengti gaires dėl gyvūnų gerovės vežant,
skerdžiant ir dėl kiaulių gerovės.

34

Komisijos audito arba faktų nustatymo ataskaitos: 2017–6109 (Bulgarija), 2017–6217 (Čekijos
Respublika), 2017–6110 (Turkija).

35

Komisijos apžvalginė ataskaita „Sistemos, skirtos nepajėgių gyvūnų vežimo prevencijai Europos
Sąjungoje“ (DG SANTE, 2015–8721 – MR).

36

Komisijos apžvalginė ataskaita „Gyvūnų gerovė skerdžiant valstybėse narėse“ (DG SANTE 2015–
7213 – MR).

37

Pavyzdžiui, audito ataskaitos 2016–8822 - MR, 2014–7059 - MR (Belgija), 2013–6858 - MR FINAL
(Bulgarija), 2017–6022 (Čekija), 2014–7061 - MR FINAL (Danija), 2016–8763 – MR (Estija), 2017–
6126 (Ispanija), 2014–7075 - MR FINAL (Italija), 2012–6374 - MR FINAL (Rumunija).
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2 langelis. Suinteresuotųjų šalių dalyvavimo Komisijos iniciatyvoje gerinti gyvūnų gerovę juos
vežant pavyzdys
Darbo grupė, dirbanti prie gyvūnų vežimo gairių projekto, kurį 2015 m. pradėjo Komisija, apklausė
daugiau kaip 100 suinteresuotųjų šalių (ūkininkų, vežėjų, skerdyklų darbuotojų, kompetentingų
valdžios institucijų ir NVO) septyniose valstybėse narėse, siekdama apsvarstyti pasiūlymus dėl
gerosios praktikos vežant gyvūnus. Grupė taip pat parengė suinteresuotųjų šalių platformą, kurioje
būtų galima teikti konsultacijas dėl gairių turinio. Šią platformą sudarė 13-os tarptautinių organizacijų
arba suinteresuotųjų šalių grupių atstovai.

37. Mūsų aplankytos valstybių narių institucijos manė, kad rekomendacijos ir mokymai buvo
naudingi, bei gautas žinias plačiai paskleidė oficialiai paskirtiems inspektoriams bei veiklos
vykdytojams. Kai kurios valdžios institucijos nurodė, kad siekiant dar platesnės žinių sklaidos
reikia daugiau priemonių ir gairių jų gimtosiomis kalbomis.
38. Komisija stebi ES gyvūnų gerovės teisės aktų taikymą, įgyvendinimą ir vykdymo
užtikrinimą valstybėse narėse atlikdama audito vizitus, prireikus, teikdama rekomendacijas,
atsižvelgdama į valstybių narių veiksmų planus, ir gali imtis veiksmų prieš valstybes nares,
kurios nesilaiko savo susijusiuose teisės aktuose nustatytų įsipareigojimų, įskaitant
pažeidimo nagrinėjimo procedūras, jei jos reikalingos.
39. Komisija pradėjo daug pažeidimo nagrinėjimo procedūrų prieš 18 valstybių narių po
2012 m., visų pirma dėl paršavedžių laikymo ir tradicinių narvų vištoms dedeklėms
draudimo 38. Komisijos teigimu, taikant šias procedūras pavyko užtikrinti, kad taisyklių būtų
laikomasi. Komisija taip pat naudojo „ES bandomąją schemą“, pagal kurią vyksta neformalus
dialogas su valstybių narių valdžios institucijomis klausimais, susijusiais su tinkamu ES teisės
aktų taikymu. Nuo 2012 m. Komisija pradėjo 18 ES bandomųjų projektų, susijusių su

38

Paršavedžių laikymas grupėmis: Belgija, Danija, Vokietija, Airija, Graikija, Prancūzija, Kipras,
Lenkija, Portugalija, Slovėnija ir Suomija. Vištos dedeklės: Belgija, Bulgarija, Graikija, Ispanija,
Prancūzija, Italija, Kipras, Latvija, Vengrija, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija ir Rumunija. Veršelių
vežimas: Airija, Prancūzija.
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direktyvomis dėl vištų dedeklių ir dėl kiaulių, bei 5 bandomuosius projektus kitose srityse
(daugiausia susijusius su gyvūnų apsauga juos vežant).
40. Norėdami įvertinti, kaip greitai valstybės narės reagavo į Komisijos rekomendacijas, mes
peržiūrėjome Komisijos 2012–2015 m.39 audito ataskaitas dėl gyvūnų gerovės penkiose
mūsų aplankytose valstybėse narėse, susijusius veiksmų planus ir su jais susijusias tolesnes
priemones. Mes nustatėme, kad šios valstybės narės atsižvelgė į beveik pusę Komisijos
rekomendacijų per 2 ar mažiau metų.
Valstybėms narėms prireikė nemažai laiko, kad atsižvelgtų į tam tikras rekomendacijas, o
keletas klausimų iki šiol neišspręsti
Vėlavimai įgyvendinant rekomendacijas
41. Nepaisant Komisijos rekomendacijų ir vykdymo užtikrinimo veiksmų, mūsų aplankytos
valstybės narės lėtai sprendė keletą klausimų (žr. kelis pavyzdžius 3 langelyje). Jie daugiausia
buvo susiję su oficialiomis inspektavimo procedūromis, skerdime dalyvaujančių subjektų
kompetencija, teisinių apsvaiginimo prieš skerdžiant reikalavimų užtikrinimu, sistemingai
vykdomu kiaulių uodegų trumpinimu ir sankcijų už reikalavimų nesilaikymą tinkamumu. Tai
reiškia, kad vis dar yra keletas reikšmingų neatitikimų tarp ES teisės aktuose nustatytų
gyvūnų gerovės standartų ir susiklosčiusios tikrosios padėties.
3 langelis. Lėta pažanga vykdant tam tikras Komisijos rekomendacijas
Prancūzijoje 2009 m. DG SANTE nustatė, kad oficialūs inspektavimai kontrolės postuose (kuriuose
gyvūnai ilsisi tolimų kelionių Europos Sąjungoje metu) nebuvo pakankami, ir rekomendavo, kad
valdžios institucijos pašalintų nustatytus trūkumus. Siekdamos įvykdyti šią rekomendaciją,
Prancūzijos valdžios institucijos nurodė, kad jos parengs peržiūrėtą procedūrų vadovą inspektoriams,
bet iki mūsų audito 2017 m. gruodžio mėn. to nebuvo padariusios.

39

Kai buvo svarbu (pavyzdžiui, tam tikrų rekomendacijų, kurios audito metu dar nebuvo įvykdytos,
atveju), senesnės audito ataskaitos taip pat buvo peržiūrėtos.

27
Dar viena Komisijos rekomendacija Prancūzijai (pateikta 2010 m.) buvo naudoti tinkamą įrangą, kad
galėtų atlikti aplinkos parametrų (temperatūros, šviesos intensyvumo ir dujų koncentracijos)
oficialius inspektavimus 40 ūkiuose ir vežimo metu. Susiję teisėkūros reikalavimai galioja nuo 2000 m.
Prancūzijos inspektorių procedūrų vadove nurodyta, kad didžiausia leidžiama NH3 (amoniako)
koncentracija yra 20 milijonųjų dalių ir kad ji turėtų būti matuojama naudojant specialią įrangą.
Tačiau iki mūsų audito Prancūzijos valdžios institucijos nebuvo įsigijusios visos reikiamos įrangos. Per
mūsų vizitą į vištų dedeklių ūkį, kuris buvo patvirtintas kaip laisvo laikymo ūkis, pastato viduje buvo
aiškiai juntamas amoniakas, bet Prancūzijos inspektorius neturėjo būtinos įrangos dujų koncentracijai
išmatuoti. Inspektorius inspektavimo ataskaitoje pažymėjo, kad susijęs reikalavimas buvo įvykdytas.
2018 m. pavasarį Prancūzijos valdžios institucijos pranešė Komisijai, kad jos nusipirko matavimo
įrangą. Tačiau inspektoriams buvo nurodyta ją naudoti tik viščiukus mėsai auginančiuose ūkiuose.

Šaltinis: EAR.
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Siekiant įvertinti visus svarbius reikalavimus: 1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyvos 98/58/EB
dėl ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos įgyvendinimo (OL L 221, 1998 8 8, p. 23), 2008 m.
gruodžio 18 d. Tarybos direktyvos 2008/120/EB, nustatančios būtiniausius kiaulių apsaugos
standartus (kodifikuota redakcija) (OL L 47, 2009 2 18, p. 5), 1999 m. liepos 19 d. Tarybos
direktyvos 1999/74/EB, nustatančios būtiniausius dedeklių vištų apsaugos standartus (OL L 203,
1999 8 3, p. 53) ir 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų
apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas (OL L 3, 2005 1 5, p. 1). 2012 m. Komisija į
savo rekomendaciją įtraukė nuorodą į 2007 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvą 2007/43/EB,
nustatančią minimalius mėsos gamybai laikomų viščiukų apsaugos standartus (OL L 182, 2007 7
12, p. 19).

28
Atlikdama keletą auditų Rumunijoje 2009–2011 m. DG SANTE rekomendavo, kad kompetentinga
institucija taikytų veiksmingas, atgrasančias ir proporcingas sankcijas, kai nesilaikoma su gyvūnų
gerove susijusių teisės aktų. Mūsų audito metu Rumunijos valdžios institucijos dar nebuvo
patvirtinusios šioms sankcijoms taikyti būtinų teisės aktų pakeitimų.
Komisija neseniai uždarė savo rekomendaciją dėl skatinimo mesti plunksnas praktikos dedeklių vištų
ūkiuose Italijoje beveik 13 metų po to, kai ji pirmą kartą iškėlė šį klausimą. Plunksnų metimo
skatinimas yra viso paukščių pulko privertimas vienu metu numesti plunksnas, paprastai neduodant
maisto, vandens ir / arba šviesos, siekiant padidinti kiaušinių produkciją.

42. Komisija vykdo savo rekomendacijų tolesnę priežiūrą, remdamasi valstybių narių
pateiktais dokumentiniais įrodymais, kad jos ėmėsi priemonių, kuriomis šalinami nustatyti
trūkumai, ir paprastai netikrina tikrojo įgyvendinimo ir šių priemonių veiksmingumo vietoje.
Nustatėme kelis atvejus, kai Komisija uždarė savo audito rekomendacijas, bet valstybės
narės nebuvo veiksmingai išsprendusios visų problemų 41.
Nepakankama informacija apie tai, ar valstybės narės sprendė Komisijos nustatytus
probleminius klausimus, susijusius su išimtimi dėl gyvūnų skerdimo be apsvaiginimo
43. ES teisės aktai dėl gyvūnų apsaugos juos žudant skerdyklose 42 buvo taikomi nuo 2013 m.
ir jais buvo siekiama naudojant patvirtintus svaiginimo metodus kiek įmanoma sumažinti
gyvūnų skausmą ir kančias. Teisės aktuose apsvaiginimo reikalavimui yra taikoma išimtis, kuri
jau buvo nustatyta ankstesniame 1993 m. teisės akte ir kuri susijusi su gyvūnais, kuriems
taikomi tam tikri skerdimo metodai, būtini religinėms apeigoms atlikti 43, jeigu skerdimas
atliekamas skerdykloje. ES teisės aktų konstatuojamojoje dalyje 44 pabrėžiama religijos laisvė,
įtvirtinta ES pagrindinių teisių chartijoje, ir tai, kad kiekvienai valstybei narei svarbu palikti

41

Mes tai nustatėme Vokietijoje (3 rekomendacijos), Italijoje (1 rekomendacija) ir Rumunijoje (1
rekomendacija).

42

Reglamentas (EB) Nr. 1099/2009.

43

Chalalinė arba košerinė mėsa. Skerdimą su apsvaiginimu gali leisti naudoti kai kurios religinės
bendruomenės (taikant Reglamente (EB) Nr. 1099/2009 išvardytus arba alternatyvius metodus).

44

Reglamento (EB) Nr. 1099/2009 18 konstatuojamoji dalis.
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tam tikrą subsidiarumo lygį. Teisės aktuose nėra nurodyta praktinio įgyvendinimo metodų
arba kokių nors su išimties taikymu susijusių ataskaitų teikimo reikalavimų. Ne visos
valstybės narės renka informaciją apie išimties taikymą.
44. Komisijos 2010 m. ES gyvūnų gerovės politikos vertinime ir poveikio vertinime,
pridėtame prie 2012–2015 m. gyvūnų gerovės strategijos45, iškelta problema, kad „kai kurie
skerdyklų valdytojai per dažnai naudoja apsvaiginimui taikomą išimtį, siekdami racionalizuoti
savo gamybos procesą“.
45. 2015 m., atlikusi 13 audito vizitų 46, Komisija nustatė, kad yra didelių skirtumų tarp to,
kaip valstybės narės taiko išimtį dėl gyvūnų skerdimo be apsvaiginimo. Ji nustatė geresnius
su gyvūnų gerove susijusius rezultatus tais atvejais, kai skerdimo procedūrai buvo taikomos
tikslinės patikros. Po šių auditų Komisija pabandė surinkti duomenis iš valstybių narių apie
išimties taikymą. Tačiau pateiktų duomenų nepakako, kad būtų galima daryti kokias nors
išvadas ES lygmeniu. Be to, kad buvo renkami šie duomenys ir atliktas tyrimas dėl galimybės
teikti vartotojams reikalingą informaciją apie gyvūnų apsvaiginimą 47, Komisija nesiėmė jokių
konkrečių veiksmų, kad būtų išspręsta jos nustatyta pernelyg dažno išimties taikymo
problema. Mūsų darbas parodė, kad tik viena iš penkių aplankytų valstybių narių neturėjo
konkrečios procedūros, skirtos patikrinti išimties taikymo pagrindimą. Jis patvirtino Komisijos
išvadas dėl duomenų apie išimties taikymą prieinamumo (žr. 1 lentelę).

45

Poveikio vertinimas, pridedamas prie dokumento „Komisijos komunikatas Europos Parlamentui,
Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui dėl Europos Sąjungos strategijos
dėl gyvūnų gerovės apsaugos 2012–2015 m.“ (SEC (2012) 55 final, 2012 1 19).

46

Komisijos apžvalginė ataskaita „Gyvūnų gerovė skerdžiant valstybėse narėse“ (DG SANTE 2015–
7213-MR).

47

DG SANTE, „Tyrimas dėl informacijos vartotojams apie gyvūnų apsvaiginimą“, 2015.

30

1 lentelė. Procedūros, susijusios su teisės taikyti gyvūnų skerdimo be apsvaiginimo išimtį
suteikimu, ir aplankytose valstybėse narėse turimi duomenys 48

Valstybė narė

Egzistuoja konkreti
procedūra, skirta išimties
taikymo pagrindimui
patikrinti

Informacijos apie skerdimo
neapsvaiginus mastą
prieinamumas

Vokietija



Taip

Prancūzija



Ribota – tik apie galvijus ir avis,
remiantis operatorių vertinimais



Ribota – tik skerdyklų, kurioms
leidžiama skersti neapsvaiginus,
skaičius

Lenkija



Ribota – egzistuoja įverčiai
galvijams ir paukščiams,
nepatvirtinti kompetentingų
institucijų

Rumunija



Taip

Italija

Šaltinis: EAR, remiantis valstybėse narėse surinktais įrodymais.

46. 2017 m. lapkričio mėn. Komisija paskelbė išsamias rekomendacijas dėl gyvūnų apsaugos
juos žudant, įskaitant geriausią išimties taikymo praktiką, kuriose daugiausia dėmesio
skiriama techniniams procedūros aspektams.
Valstybių narių oficialaus inspektavimo sistemų valdymas paprastai užtikrina nuoseklumą,
tačiau yra keletas trūkumų, susijusių su kontrolės ir audito sistemomis
47. Valstybių narių inspektavimų, skirtų gyvūnų gerovei ūkyje, vežant ir skerdykloje, kokybė
daro tiesioginį poveikį atitikties reikalavimams lygiui. Mes išanalizavome šių inspektavimų

48

III priede pateiktas valstybėse narėse įdiegtų procedūrų aprašymas.
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nuoseklumą ir taikymo tikslingumą bei tai, kaip juos auditavo valstybių narių valdžios
institucijos.
Valstybės narės dauguma atvejų įdiegė sistemas, leidžiančias užtikrinti, kad inspektavimai
būtų atliekami nuosekliai
48. Gyvūnų gerovės standartų vykdymą užtikrina oficialiai įdarbinti valdžios sektoriaus
organizacijų veterinarai. Kad inspektavimai būtų veiksmingi, jie turi būti atliekami nuosekliai
ir nepriklausomai.
49. Daugumoje mūsų aplankytų valstybių narių buvo įdiegtos procedūros, skirtos užtikrinti,
kad inspektorių darbas būtų nuoseklus49.
50. Mes nustatėme, kad visose aplankytose valstybėse narėse oficialiai paskirti veterinarai
buvo įsipareigoję laikytis bendrųjų taisyklių dėl viešojo sektoriaus pareigūnų principingumo,
pagal kurias jiems neturi kilti interesų konfliktų. Mes nustatėme gerą praktiką Prancūzijoje ir
Italijoje (Sardinijoje), kur buvo taikomos papildomos, specialios procedūros, siekiant išvengti
jų oficialių inspektorių interesų konfliktų (žr. 4 langelį).
4 langelis. Gera praktika, siekiant išvengti interesų konflikto
Italija (Sardinija) neseniai priėmė interesų konfliktų prevencijos gaires, skirtas oficialius
inspektavimus atliekantiems darbuotojams, ir ėmė taikyti eksperimentinę trejų metų rotacijos
programą, parengtą trimis lygmenimis: teritorinės rotacijos, funkcinės rotacijos ir funkcijų atskyrimo.
Ji taip pat nustatė specialias informacijos atskleidėjų apsaugos priemones.
Prancūzija įdiegė programą, pagal kurią specializuoti darbuotojai vykdo raudonajai mėsai skirtų
skerdyklų priežiūros veiklą. Tai sumažina interesų konflikto riziką, nes pagal ją sudaroma galimybė
atlikti oficialiai paskirtų veterinarų, kurie reguliariai atlieka inspektavimo užduotis skerdyklose, veiklos
išorės tikrinimą.

49

Vokietijoje (Šiaurės Reine-Vestfalijoje) skirtinguose rajonuose inspektoriai taikė skirtingus
kontrolinius lapus ir nebuvo vienodo požiūrio į nuobaudų taikymą.
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Nepakanka įrodymų, kad oficialius inspektavimus valstybės narės planuoja remdamosi rizikos
analize
51. Valstybių narių oficialių inspektavimų sistemos be gyvūnų gerovės apima ir kitas sritis,
visų pirma atitiktį maisto ir pašarų saugos, higienos, gyvūnų ligų kontrolės ir likvidavimo bei
pesticidų naudojimo taisyklėms. Atsižvelgiant į tai, kad šios sritys pretenduoja į tuos pačius
išteklius, rizika pagrįsti inspektavimai padeda tikslingai spręsti gyvūnų gerovės problemas ir
todėl veiksmingiau ir efektyviau naudoja ribotus inspektavimų išteklius. Rizika pagrįstų
inspektavimų vykdymas yra ES teisinis reikalavimas 50.
52. Valstybės narės dažniausiai buvo įdiegusios aiškias taisykles, pagal kurias reikalaujama,
kad gyvūnų gerovės inspektavimai ūkiuose būtų pagrįsti rizika. Mes nustatėme gerą praktiką
identifikuojant rizikos veiksnius visose aplankytose valstybėse narėse. Pavyzdžiui, Prancūzija
reikalauja, kad inspektoriai planuotų savo ūkių patikras, remdamiesi informacija apie veiklos
vykdytojų istoriją, gautus skundus, profilaktikos priemonių taikymą, skerdyklų duomenimis
(vežimo tankumo, nepajėgių gyvūnų vežimo) ir mirtingumo rodiklių duomenimis arba kitais
rodikliais, kaip antai pieno kokybės arba apsiveršiavimo dažnumo.
53. Tačiau trys iš penkių aplankytų valstybių narių (Vokietija (Šiaurės Reinas-Vestfalija),
Lenkija ir Rumunija) negalėjo parodyti, kaip nustatyti rizikos veiksniai buvo naudojami
praktikoje atrenkant inspektuoti veiklos vykdytojus.
54. Be to, dviejose valstybėse narėse kai kurie ūkiai nebuvo įtraukti į oficialius
inspektavimus, nepaisant to, kad jie sudarė didelę gyvulininkystės sektoriaus dalį (žr. 5
langelį). Nepaisant to, kad atsižvelgiant į ribotus inspektavimo išteklius, prioritetą pagrįstai
galima teikti didesnių ūkių patikroms, valdžios institucijos nepakankamai atsižvelgė į riziką,
kad neatitiktis mažesniuose ūkiuose gali padidėti, jei būtų visiškai atsisakyta juos inspektuoti.

50

Reglamento (EB) Nr. 882/2004 3 straipsnis: „Valstybės narės užtikrina, kad oficiali kontrolė būtų
atliekama reguliariai, rizikos pagrindu bei pakankamai dažnai, kad būtų pasiekti šio reglamento
tikslai.“
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5 langelis. Ūkių populiacijos, kuri turi būti tikrinama, išimtys
Italijoje mažiau nei 40 kiaulių arba 6 paršvedes turintys ūkiai bei ožkas, avis ir galvijus (išskyrus
veršelius) auginantys ūkiai, kuriuose yra mažiau nei 50 gyvulių, taikant išimtį neįtraukiami į
populiaciją, kuri turi būti tikrinama. Dėl to Sardinijoje 85 % kiaulininkystės ūkių, 67 % ožkininkystės
ūkių ir 86 % galvijininkystės ūkių (išskyrus veršelių) netaikomos gyvūnų gerovės patikros.
Rumunijoje, nors ir nebuvo ūkių, kurie, taikant oficialią išimtį, būtų neįtraukti į gyvūnų gerovės
patikrų vykdymo sritį, valdžios institucijos praktiškai netikrino žemės ūkio valdų, priskiriamų
„neprofesionaliems ūkiams“. Šios žemės ūkio valdos apima daug gyvulių kiaulininkystės sektoriuje
(45 %) ir beveik visus gyvulius avininkystės ir ožkininkystės sektoriuje (99 %).

55. Kalbant apie gyvų gyvūnų vežimą, iš visų mūsų aplankytų valstybių narių tik Prancūzija
nustatė rizikos sritis, kuriose tikslinga taikyti kelių inspektavimus. Tačiau nebuvo
informacijos, kuri parodytų, kad tai buvo taikoma praktikoje.
56. TRACES (ES interneto platforma, skirta stebėti tolimų atstumų, tarpvalstybinį gyvūnų
judėjimą ES viduje) pateikta informacijos ir ataskaitų teikimo priemonių, kurias valdžios
institucijos galėtų naudoti tikslingai planuodamos gyvūnų vežimo inspektavimus.
Susitikimuose su valstybių narių atstovais Komisija skatino naudoti sąveikias paieškos
priemones. Tačiau mes nustatėme, kad už transporto inspektavimus atsakingos valstybių
narių institucijos retai naudojo informaciją iš TRACES tikslingam inspektavimų planavimui, iš
dalies dėl tam tikrų naudotojų prieigos apribojimų 51.
57. Valstybių narių valdžios institucijos paprastai perduoda atsakomybę už ūkių ir
transporto inspektavimams skirtos rizikos analizės atlikimą vietos valdžios institucijoms. Nė
viena iš aplankytų valstybių narių nebuvo įdiegusios sistemų, skirtų patikrinti vietos rizikos
analizių buvimą, kokybę ir įgyvendinimą.

51

Pavyzdžiui, vietos valdžios institucija tam tikroje valstybėje narėje galės peržiūrėti informaciją
apie gyvūnų vežimą savo teritorijoje tik tuo atveju, jei tai yra išvykimo vieta, paskirties vieta,
išvykimo / atvykimo į ES vieta arba jei toje teritorijoje yra kontrolės postas.
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58. Gyvūnų gerovės inspektavimai skerdyklose dažniausiai apėmė beveik visus veiklos
vykdytojus mūsų aplankytose valstybėse narėse, taikant tikslines patikras arba kaip budinčio
oficialiai paskirto veterinaro kasdieninės veiklos dalis.
Auditų informacija ir skundai galėtų būti geriau naudojami
59. ES reglamente dėl oficialios kontrolės52 reikalaujama, kad valstybės narės audituotų
savo sistemas, skirtas pašarus ir maistą bei gyvūnų sveikatą ir gerovę reglamentuojančių
teisės aktų oficialiems inspektavimams, o Komisijos sprendime 2006/677/EB nustatytos
gairės, kuriose rekomenduojama tokius auditus atlikti ne rečiau kaip kas penkerius metus 53.
Mes nustatėme, kad aplankytose valstybėse narėse atitinkamos institucijos vidaus audito
departamentas (ir Lenkijos atveju taip pat Aukščiausioji audito institucija) išskyrė sritis,
kuriose reikia gerinti oficialių inspektavimų organizavimą, bei vykdė savo audito metu
nustatytų faktų tolesnę priežiūrą. Tačiau Lenkija neužtikrino, kad auditai gyvūnų gerovės
srityje būtų atliekami ne rečiau kaip kas penkerius metus. Be to, Vokietija (Šiaurės ReinasVestfalija) ir Rumunija neužtikrino, kad būtų laiku imtasi tolesnių veiksmų atsižvelgiant į
audito rekomendacijas.
60. Komisija tikrina, kaip valstybės narės audituoja savo oficialių inspektavimų sistemas, ir
nustatė 54, kad valstybėms narėms labai sudėtinga per pagrįstą laikotarpį atlikti visų sričių,
kuriose reikia oficialių inspektavimų, auditą ir vykdyti tolesnius audito rezultatų priežiūros
veiksmus.
61. Nustatydamos pagrindines problemines sritis, valdžios institucijos gali naudoti skundus
ir prašymus atlikti tyrimą, kuriuos joms pateikia gyvūnų gerovės organizacijos, piliečiai ir

52

Reglamentas (EB) Nr. 882/2004.

53

2006 m. rugsėjo 29 d. Komisijos sprendimo 2006/677/EB, kuriame išdėstomos gairės,
nustatančios audito atlikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 882/2004
dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi
pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių, kriterijus
(OL L 278, 2006 10 10, p. 15), priedo 5.1 dalis.

54

DG SANTE, Tarpinė apžvalginė ataskaita, „Oficialios kontrolės ES valstybėse narėse auditai“,,
2017.
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kitos suinteresuotosios šalys. Šių skundų tvarkymas priklauso išskirtinei valstybių narių
kompetencijai.
62. Mes nustatėme, kad aplankytos valstybės narės kiekvieną konkretų skundą nagrinėjo
atskirai ir dvi iš jų (Lenkija ir Rumunija) buvo įdiegusios procedūras, kurios apėmė ir
maksimalius skundų nagrinėjimo terminus. Nė viena valstybė narė nebuvo įdiegusi centrinio
skundų registro, kuris leistų apžvelgti pagrindines problemines gyvūnų gerovės sritis ir kuris
vėliau padėtų priimti sprendimus.
63. Be jos kontrolės veiklos, nurodytos 34 ir 36 dalyse, Komisija nustatė panašių
probleminių klausimų kaip ir pirmiau aprašytieji (žr. 53, 55 ir 57 dalis).
Valstybės narės ribotai naudojasi bendros žemės ūkio politikos priemonėmis, siekdamos
vykdyti gyvūnų gerovės tikslus
64. Dauguma galvijus auginančių ūkininkų gauna BŽŪP išmokas (žr. 9 dalį), kurioms taikomi
kompleksinio paramos susiejimo reikalavimai, apimantys tam tikras su gyvūnų gerove
susijusias sąlygas (žr. 8 dalį). Komisijos 2012–2015 m. strategijoje buvo pripažintas poreikis
gerinti sinergijas tarp gyvūnų gerovės ir BŽŪP priemonių, visų pirma taikant kompleksinį
paramos susiejimą ir kaimo plėtrą. Mes nagrinėjome, kaip aplankytos valstybės narės
naudojo šiuos du mechanizmus gyvūnų gerovės srityje.
Ribotas keitimasis rezultatais tarp oficialių inspektavimų ir kompleksinio paramos
susiejimo patikrų valstybėse narėse ir nuobaudų taikymo trūkumai
ES teisės aktuose nustatytas kompleksinio paramos susiejimo patikrų ir oficialių
inspektavimų tarpusavio koordinavimo pagrindas
65. Oficialūs inspektavimai ir kompleksinio paramos susiejimo patikros apima inspektavimų
planavimą ir vykdymą, atitikties gyvūnų gerovės teisės aktams tikrinimą ir sprendimo dėl
tinkamų veiksmų neatitikties atveju priėmimą. Valstybės narės turi pačios nuspręsti, kokiu
mastu integruojami oficialūs inspektavimai ir kompleksinio paramos susiejimo patikros,
laikantis ES teisėkūros reikalavimų.
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66. Kompleksinio paramos susiejimo deleguotajame reglamente nurodyta, kad neatitiktis
pripažįstama „nustatyta“ po to, kai ji pranešama kompetentingai kontrolės institucijai arba
mokėjimo agentūrai 55. Daugelyje valstybių narių mokėjimo agentūra perdavė atsakomybę už
kompleksinio paramos susiejimo patikras kontrolės institucijai, atsakingai už oficialius
inspektavimus. Tai reiškia, kad bet kokia atliekant šiuos inspektavimus pas BŽŪP paramos
gavėją nustatyta neatitiktis turėtų būti išnagrinėta atsižvelgiant į kompleksinio paramos
susiejimo tikslus. Tam būtina sistema arba procedūra, kuri užtikrintų reikiamos informacijos
mainus tarp susijusių institucijų 56.
67. Komisija pateikė rekomendacijas dėl kompleksinio paramos susiejimo patikroms skirtų
norminių reikalavimų taikymo 57. Šiose rekomendacijose nurodyta, kad valstybės narės galėjo
panaudoti savo oficialių inspektavimų rezultatus, kad pasiektų minimalią kontrolės normą
pagal kompleksinio paramos susiejimo reikalavimus 58. Dėl gero koordinavimo tarp dviejų
kontrolės sistemų jos ne tik tampa efektyvesnės, nes pasiekiama masto ekonomija ir
išvengiama dubliavimosi, tačiau jis taip pat padeda veiksmingiau aptikti neatitiktį. Be to,
nuoseklus požiūris į gyvūnų gerovės patikras suteikia daugiau aiškumo ūkininkams ir
didesnes paskatas vykdyti nustatytus standartus.

55

2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 640/2014, kuriuo papildomos
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl integruotos
administravimo ir kontrolės sistemos ir dėl išmokų neskyrimo arba atšaukimo sąlygų bei
administracinių nuobaudų, taikomų tiesioginėms išmokoms, paramai kaimo plėtrai ir
kompleksinei paramai (OL L 181, 2014 6 20, p. 48), 38 straipsnio 5 dalis.

56

Neatitiktį nustačiusios kompetentingos kontrolės įstaigos ir mokėjimo agentūros, atsakingos už
mokėjimo sumažinimo apskaičiavimą.

57

Komisijos darbinis dokumentas dėl turimų kontrolės priemonių, skirtų pagerinti kompleksinio
paramos susiejimo patikras (DS-2011–2), 2011 m.

58

2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 809/2014, kuriuo nustatomos
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatų dėl integruotos
administravimo ir kontrolės sistemos, kaimo plėtros priemonių ir kompleksinės paramos
taikymo taisyklės (OL L 227, 2014 7 31, p. 69), 68 straipsnio 2 dalis.
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Valstybės narės nepakankamai pasinaudojo šia galimybe pagerinti savo kontrolės sistemas,
nors geros praktikos pavyzdžių ir buvo nustatyta
68. Visose mūsų aplankytose valstybėse narėse buvo imtasi veiksmų, siekiant koordinuoti jų
oficialių inspektavimų ir kompleksinės paramos susiejimo sistemas. Mes nustatėme gero
koordinavimo pavyzdžių Vokietijoje (Šiaurės Reine-Vestfalijoje), Prancūzijoje ir Italijoje
(Sardinijoje) (žr. 6 langelį).
6 langelis. Gero koordinavimo tarp gyvūnų gerovės patikrose dalyvaujančių valdžios institucijų
pavyzdžiai
Vokietijoje (Šiaurės Reine-Vestfalijoje) oficialius gyvūnų gerovės inspektavimus atliekantys
inspektoriai reikalaudavo leisti atlikti kompleksinio paramos susiejimo patikras, jei manydavo, kad
kompleksinio paramos susiejimo reikalavimų nebuvo laikomasi. Jei papildomas tikrinimas
patvirtindavo šią problemą, ūkininkas gaudavo kompleksinio paramos susiejimo administracinę
nuobaudą, net jei ūkis nebūdavo įtrauktas į kompleksinio paramos susiejimo kontrolinę imtį.
Panašiai, dėl kompleksinio paramos susiejimo patikros metu nustatytos neatitikties galėjo būti
skiriamos nuobaudos pagal oficialių inspektavimų sistemą.
Prancūzijoje inspektoriai turėjo teikti ataskaitas apie oficialių inspektavimų metu nustatytą neatitiktį
valdžios institucijoms, atsakingoms už mokėjimų sumažinimus pagal kompleksinio paramos susiejimo
sistemą. Inspektoriai atliko „dvejopos paskirties“ inspektavimus apsilankydami ūkyje vieną kartą ir
naudodami integruotą kontrolinį lapą, skirtą tiek oficialiems inspektavimams, tiek kompleksinio
paramos susiejimo patikroms.
Italijoje (Sardinijoje) kompleksinio paramos susiejimo administracinėms nuobaudoms skaičiuoti
taikomas metodas buvo suderinamas su oficialių inspektavimų rezultatų kategorizavimo taisyklėmis.
Dėl to supaprastėjo abiejų rūšių patikras vykdančių inspektorių darbas ir taip buvo pasiektas
nuoseklus neatitikimų šalinimo metodas. Kitos mūsų aplankytos valstybės narės tokio metodo
nenaudojo.

69. Rumunijoje buvo nustatyta oficialiai tvarka, kad apie oficialių gyvūnų gerovės
inspektavimų metu aptiktus neatitikties atvejus būtų pranešama valdžios institucijoms,
atsakingoms už kompleksinio paramos susiejimo nuobaudų nustatymą, tačiau tuo metu, kai
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mes atlikome auditą, tai nebuvo daroma praktiškai. Lenkijoje, nebuvo tokios formalios
tvarkos.
70. Kai Komisija atlieka valstybių narių kompleksinės paramos susiejimo patikroms skirtus
auditus, ji taip pat peržiūri jų keitimosi informacija procedūras. Tačiau ji netikrina, ar pas
BŽŪP paramos gavėjus atliekamų oficialių gyvūnų gerovės inspektavimų, kuriuos atlieka ta
pati kompetentinga kontrolės institucija kaip ir kompleksinio paramos susiejimo atveju,
rezultatai yra praktiškai pateikiami institucijai, atsakingai už administracinių nuobaudų
skyrimą pagal kompleksinio paramos susiejimo sistemą.
Kompleksinio paramos susiejimo patikros paprastai apima reikšmingus gyvūnų gerovės
reikalavimus
71. Mes nustatėme, kad valstybių narių kompleksinio paramos susiejimo patikros paprastai
apėmė reikšmingus gyvūnų gerovės reikalavimus 59. Tačiau trijose iš penkių aplankytų
valstybių narių (Prancūzijoje, Lenkijoje 60 ir Rumunijoje) buvo taikoma keletas išimčių.
Pavyzdžiui, Rumunijoje inspektoriai netikrino veršelių ir kiaulių gyvenimo ir gulėjimo patalpų
švaros, geležies kiekio veršelių pašare ir aplinkos parametrų, kaip antai dulkių lygio, dujų
koncentracijos ir temperatūros.
72. Komisijos auditų metu tikrinama, ar valstybių narių kompleksinės paramos
kontroliniuose lapuose įtraukti visi reikiami gyvūnų gerovės reikalavimai, ir vykdant jos
naujausius auditus buvo nustatyta, kad Estijoje, Ispanijoje, Austrijoje, Portugalijoje ir
Suomijoje buvo praleidimų. Dėl kai kurių šių nustatytų faktų buvo atlikta finansinių
pataisymų 61.

59

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvos 2008/119/EB, nustatančios būtiniausius veršelių
apsaugos standartus (kodifikuota redakcija), 3 ir 4 straipsniai (OL L 10, 2009 1 15, p. 7),
Direktyvos 2008/120/EB 3 ir 4 straipsniai ir Direktyvos 98/58/EB 4 straipsnis.

60

Kontroliniame lape trūksta tik vieno formalaus punkto.

61

Atsižvelgdama į savo audito metu nustatytus faktus, Komisija gali pradėti procedūras, pagal
kurias sumažinamas susijusiai valstybei narei skirtas ES finansavimas. Šios procedūros
vadinamos „finansiniais pataisymais“.
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Kai kurios valstybės narės neužtikrino, kad pagal kompleksinės paramos sistemą taikomos
nuobaudos būtų proporcingos nustatyto neatitikimo sunkumui
73. Kad turėtų atgrasomąjį poveikį, kompleksinio paramos susiejimo išmokų sumažinimas
turėtų būti proporcingas aptikto neatitikimo sunkumui, mastui, trukmei ir pasikartojimui 62.
Mūsų neseniai paskelbtoje specialiojoje ataskaitoje 63 dėl kompleksinės paramos
veiksmingumo nustatyta, kad tarp valstybių narių yra didelių skirtumų, kaip jos skirsto į
kategorijas pažeidimus pagal svarbą.
74. Mes nustatėme, kad Vokietija (Šiaurės Reinas-Vestfalija), Prancūzija ir Italija (Sardinija)

buvo nustačiusios aiškias taisyklės dėl proporcingų išmokų sumažinimų. Dažniausiai
naudojamas sumažinimo procentas buvo 3 % 64, išskyrus Italiją, kur daugiau kaip 70 %
neatitikimų baigėsi įspėjimais, be jokių administracinių nuobaudų. Rumunijoje ūkis, kuriame
inspektoriai nustato, kad neatitikimai sudaro iki 30 % reikiamų tikrinimo punktų, būtų
laikomas visiškai atitinkančiu reikalavimus. Ši lanksti apibrėžtis lėmė labai mažą praneštų
neatitikimų skaičių ir tik 3 iš 13 500 patikrintų ūkių 2016 m. gavo administracinę nuobaudą
(žr. IV priedą, kuriame taip pat parodyta, kad kontrolės normos ir pranešti neatitikimai buvo
labai skirtingi). Kompleksinės paramos susiejimo reikalavimai dėl gyvūnų gerovės Rumunijoje
pradėti taikyti nuo 2016 m., pasibaigus prisitaikymo laikotarpiui, kuris buvo suteiktas po
įstojimo 2007 m.
75. Lenkijoje išmokos sumažinimas buvo grindžiamas vertinimo balais sistema, skiriant
balus už kiekvieną gyvūnų gerovės nuostatų, susijusių su tam tikru teisės aktu, pažeidimą.
Priimant sprendimą dėl išmokos sumažinimo procentinės dalies, buvo atsižvelgiama tik į tą
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Specialioji ataskaita Nr. 26/2016 „Padidinti kompleksinės paramos veiksmingumą ir padaryti ją
paprastesnę tebėra didelė problema“ (https://eca.europa.eu).
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Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 640/2014 39 straipsnyje nustatyta, kad standartinis mokėjimų
sumažinimas yra 3 %, ir jis gali būti sumažintas iki 1 % arba padidintas iki 5 %, remiantis
neatitikimo svarbos įvertinimu.
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nuostatą, kuri gavo didžiausią balų skaičių. Tai reiškia, kad mokėjimo sumažinimas priklauso
nuo konkretaus neatitikimo sunkumo, bet nėra susijęs su nustatytų neatitikimų skaičiumi.
76. Keleto neseniai Komisijos atliktų auditų metu 65 nustatyta, kad sankcijų sistema yra
pernelyg nuolaidi kalbant apie kompleksinį paramos susiejimą apskritai ir visų pirma apie
gyvūnų gerovės reikalavimus, pirmiausia dėl to, kad ji neužtikrina, kad sankcijos būtų
proporcingos neatitikimų sunkumui. Komisija dėl to pateikė keletą bendro pobūdžio
paaiškinimų atsakydama į valstybių narių klausimus, o 2018 m. gegužės mėn. ji organizavo
ekspertų grupės susitikimą, kuriame valstybės narės dalijosi gera praktika, susijusia su
kompleksinio paramos susiejimo patikromis gyvūnų gerovės srityje. Tačiau Komisijos
rekomendaciniuose dokumentuose dėl kompleksinio paramos susiejimo šis klausimas
nenagrinėjamas.
Kaimo plėtra: mažai paskatų gerinti gyvūnų gerovę ir neužtikrinamas sąnaudų
veiksmingumas
77. Pagal kaimo plėtros paramą gyvūnų gerovės tikslams skiriama lėšų. Komisijos 2012–
2015 m. gyvūnų gerovės strategijoje buvo įtrauktas tikslas optimizuoti sinergijas su kaimo
plėtros parama gyvūnų gerovei. Kad pasiektų maksimalų sąnaudų veiksmingumą, valstybės
narės turėtų tikslingai vykdyti veiksmus, turinčius daugiausia galimybių prisidėti prie gyvūnų
gerovės vienam sąnaudų vienetui.
Kaimo plėtros lėšos nepakankamai išnaudojamos skatinant gyvūnų gerovę
78. Dabartiniu 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu į 35 iš 118 kaimo plėtros programų
yra įtraukta konkreti priemonė, skirta gyvūnų gerovei remti (žr. 12 dalį); 13 jų yra iš Italijos
regionų.
79. Kaimo plėtros teisės aktuose daroma nuoroda į gyvūnų gerovę pagal prioritetą „Skatinti
maisto grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą,
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Apie šį probleminį klausimą buvo pranešta Komisijai atlikus auditus Estijoje, Italijoje,
Liuksemburge, Austrijoje, Portugalijoje ir Slovakijoje.
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gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje“ 66. Šis prioritetas apima dvi prioritetines
sritis 67, tačiau jose nėra nuorodos į gyvūnų gerovę.
80. Dešimt valstybių narių savo kaimo plėtros programose 14 priemonės nenaudojo. Dvi
mūsų aplankytos valstybės narės (Prancūzija ir Lenkija) nesinaudojo šia priemone, nes, jų
nuomone, pagrindiniai su gyvūnų gerove susiję teisėkūros reikalavimai buvo pakankami. Be
to, Lenkijos valdžios institucijos manė, kad priemonė gali turėti neigiamą poveikį ūkininkų
konkurencingumui. Prancūzijoje šis pasirinkimas prieštaravo 2016 m. paskelbtai nacionalinei
gyvūnų gerovės strategijai, kurioje nustatytas tikslas pritraukti kaimo plėtros lėšų siekiant
padėti ūkininkams gerinti gyvūnų gerovę. Prancūzijos strategija įsigaliojo po to, kai buvo
patvirtintos kaimo plėtros programos, tačiau Prancūzija neatnaujino programų, kad būtų
atsižvelgta į jose prisiimtus įsipareigojimus.
81. Keletas kitų kaimo plėtros priemonių (visų pirma parama investicijoms į ūkius, kokybės
schemoms arba ekologiniam ūkininkavimui) turi potencialą paskatinti aukštesnius gyvūnų
gerovės standartus. Dviejose aplankytose valstybėse narėse buvo tokių gyvūnų gerovei skirtų
priemonių pavyzdžių (žr. 7 langelį).
7 langelis. Kaimo plėtros priemonių, skirtų gyvūnų gerovės klausimams spręsti, taikymas
Vokietija (Šiaurės Reinas-Vestfalija): naudos gavėjai, teikiantys paraišką dėl paramos investicijoms į
gyvulių laikymo patalpas pagal 4 priemonę (investicijos į ūkius), turi laikytis specialių gyvūnų gerovės
reikalavimų, kurie yra griežtesni nei minimalūs standartai. Pavyzdžiui, galvijų tvartai turi atitikti
aukštesnius kiekvienam gyvūnui tenkančios erdvės ir natūralaus apšvietimo standartus.
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„Pirminės produkcijos gamintojų konkurencingumo didinimas geriau juos integruojant į žemės
ūkio maisto produktų grandinę taikant kokybės sistemas, kuriant žemės ūkio produktų pridėtinę
vertę, propaguojant vietos rinkas ir pasitelkiant trumpas tiekimo grandines, gamintojų grupes ir
organizacijas, taip pat tarpšakines organizacijas“ ir „Ūkių rizikos prevencijos ir valdymo
rėmimas“. Prioritetinės sritys nustato ryšį tarp kaimo plėtros prioritetų, priemonių ir stebėjimo
rodiklių.

42
Prancūzija: Elzaso programos 4 priemonėje (investicijos į ūkius) pirmenybė teikiama laisvo gyvūnų
laikymo ir ekologiškoms sistemoms bei ūkiams, kurie naudoja specialią triušių gerovei skirtą įrangą ir
šiaudų pakratą kiaulėms.

„Gyvūnų gerovės“ priemonė: geri veiksmų, kurie naudingi gyvūnams, pavyzdžiai, bet
sąnaudų veiksmingumas nėra garantuojamas
82. Mes peržiūrėjome valstybių narių sistemas, skirtas įvertinti, ar konkreti gyvūnų gerovės
priemonė (14 priemonė) yra sąnaudų atžvilgiu veiksminga. Mes tikrinome, ar parama
kompensuoja ūkininkams už tikrus gyvūnų gerovės pagerinimus, kurie viršija minimalius
standartus, atsižvelgiant į patirtas papildomas išlaidas ir negautas pajamas, ir ar pakanka
stebėjimo informacijos.
Viršijami minimalūs standartai
83. Valstybių narių institucijos nustatė pagerintas gyvūnų gerovės sąlygas, kurios būtinos,
kad būtų galima gauti paramą pagal 14 priemonę, kaip antai galvijų ganymas ganyklose
vasarą, daugiau erdvės gyvūnams ūkiuose ir vežant bei geresnės laikymo patalpų sąlygos.
84. Vokietijoje (Šiaurės Reine-Vestfalijoje) ir Rumunijoje, kaip ir daugumoje kitų valstybių
narių, uodegų trumpinimas yra sistemingai vykdomas intensyvaus kiaulių auginimo ūkiuose,
nors tai ir draudžiama pagal teisės aktus. Atlikdami vizitus į šias dvi valstybes nares, mes
nustatėme, kad pagal 14 priemonę paramą gaunančiuose ūkiuose kiaulėms buvo
trumpinamos uodegos ir jos neturėjo galimybės gauti pakankamai aplinką įvairinančių
reikmenų, kaip reikalaujama pagal teisės aktus68 (žr. 5 diagramą).
85. Veterinarijos ekspertai 69 sutaria, kad vieno parametro poveikis gerovei yra nedidelis, jei
jis nėra derinamas su kitais gyvulininkystės parametrais. Tai reiškia, kad kiaulėms skirtos
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Direktyvos 2008/120/EB I priedo 4 punktas: „kiaulėms turi būti nuolat prieinama medžiaga,
leidžianti patenkinti jų įgimtą smalsumo poreikį ir manipuliavimo poreikius, pvz., šiaudai, šienas,
medis, pjuvenos, grybų kompostas, durpės arba minėtų medžiagų mišinys, nedarantis žalos
gyvūnui sveikatai“.
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Su jais konsultuotasi ekspertų grupėje, sudarytoje šio audito metu.
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erdvės padidinimas 10 % arba 20 % gali neturėti didelės įtakos jų gerovei, jei nėra aplinką
įvairinančių reikmenų.
5 diagrama. ES taisyklių dėl aplinką įvairinančių reikmenų kiaulėms pateikimo nesilaikymas
gyvūnų gerovei skirtas kaimo plėtros lėšas gaunančiame ūkyje Rumunijoje
Papildomos medžiagos neturi ilgalaikės svarbos, kai kiaulės
pradeda kandžioti ar kramtyti kitus pasiekiamus elementus,
pavyzdžiui, užkardos strypus, girdyklas ir kt.

1 grandinė
vienam 50
kiaulių
gardui

Visos
uodegos
patrumpintos

Šaltinis: EAR.

86. Prieš patvirtindamas valstybių narių kaimo plėtros programas, DG AGRI konsultuojasi su
DG SANTE. Nepaisant to, Komisija nenaudojo informacijos apie DG SANTE nustatytas
paplitusias neatitikties sritis (visų pirma, apie sistemingą kiaulių uodegų trumpinimą ir
aplinką įvairinančių reikmenų pateikimą, kur tik Suomija ir Švedija pasiekė atitiktį), kad galėtų
pateikti pastabų valstybėms narėms dėl jų priemonės šiose srityse naudojimo.
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Savaimingumo rizikos mažinimas
87. Savaimingumu vadinama situacija, kai subsidijuojama veikla būtų buvusi visiškai ar iš
dalies įgyvendinta ir be dotacijos paramos. Yra rizika, kad paramos gavėjas būtų įvykdęs 14
priemonės reikalavimus net ir be kaimo plėtros paramos, pavyzdžiui, dėl to, kad priemonė
atspindi įprastą ūkininkavimo praktiką, arba dėl to, kad paramos gavėjas jau dalyvavo
privačiojoje kokybės schemoje, kuri apėmė tuos pačius reikalavimus, dar prieš teikiant
paraišką dėl 14 priemonės paramos.
88. Mūsų vizitai į tris valstybes nares, kurios taiko 14 priemonę, parodė, kad
vadovaujančiosios institucijos nesumažino savaimingumo rizikos, ypač susijusios su
privačiosiomis kokybės schemomis. Abu 14 priemonės paramos gavėjai, kuriuos mes
aplankėme Vokietijoje (Šiaurės Reine-Vestfalijoje) ir Italijoje (Sardinijoje) dalyvavo
privačiosiose schemose, taikančiose gyvūnų gerovės reikalavimus70. Vokietijoje (Šiaurės
Reine-Vestfalijoje) kokybės schema buvo taikoma maždaug 10 % regiono kiaulininkystės ūkių
ir apėmė apmokamus įsipareigojimus, kurie sutapo su gyvūnų gerovės priemonės
reikalavimais.
89. Mes nustatėme, kad Italijoje (Sardinijoje) valdžios institucijos sumažino riziką, kad pagal
14 priemonę gali būti remiami veiksmai, kurie yra įprasta ūkininkavimo praktika. Rengdamos
gyvūnų gerovės priemonę, Institucijos atsižvelgė į teisinius gyvūnų gerovės reikalavimus ir
aukštesnius standartus, kuriuos reguliariai taiko vietos ūkininkai. Įprasta praktika buvo
apibrėžta remiantis veterinarų patirtimi ir Italijos žemės ūkio apskaitos informacijos tinklo
pateiktais įrodymais. Pavyzdžiui, teisės aktuose nustatyta minimali veršeliams skirta erdvė
yra 1,8 m², tačiau praktikoje Sardinijos gyvulių augintojai kiekvienam veršeliui suteikė
vidutiniškai 3,2 m². Sardinijos valdžios institucijų nustatytas susijęs gyvūnų gerovės
priemonės reikalavimas sudarė ne mažiau kaip 4,5 m² vienam veršeliui.
90. Komisija išleido rekomendacijas valstybėms narėms, kuriose nurodė, kad gyvūnų
gerovės išmokomis turėtų būti remiami veiksmai, kurie kitaip nebūtų įgyvendinami, ir atliko
atitikties auditus, kurių metu tikrino 14 priemonės įgyvendinimą. Tačiau tvirtindama kaimo
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„Initiative Tierwohl“ Vokietijoje, „UNICARVE“ ženklinimo schemoje Italijoje.
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plėtros programas ar atlikdama savo auditus, Komisija netikrino, ar valstybės narės atsižvelgė
į galimą dubliavimąsi su privačiosiomis schemomis.
Tikrinimas, ar paramos skaičiavimas yra pagrįstas
91. Atlikdami savo patikinimo pareiškimo auditus, Audito Rūmai nustatė, kad
apskaičiuodama 14 priemonės paramą, Rumunija skyrė per dideles išmokas ūkininkams.
Komisija patvirtino skaičiavimo klaidas penkiose papriemonėse ir pasiūlė atlikti apie 59
milijonus eurų finansinių pataisymų, kurie susiję su mokėjimais, atliktais tarp 2013 m. spalio
mėn. ir 2016 m. spalio mėn. Komisija šiuo metu tiria panašų klausimą, susijusį su galima
permoka kitoje valstybėje narėje.
Gyvūnų gerovės stebėjimas
92. ES bendra stebėjimo ir vertinimo sistema (BSVS) 71 siekiama parodyti kaimo plėtros
politikos pažangą ir įvertinti kaimo plėtros politikos intervencijų poveikį, veiksmingumą,
efektyvumą ir aktualumą, tačiau į ją neįtraukta jokių specialių gyvūnų gerovės rodiklių ar
klausimų.
93. Komisija neturi informacijos apie numatomus ar tikruosius gyvūnų gerovei skirtų kaimo
plėtros lėšų rezultatus ir poveikį. Esami rodikliai neleidžia įvertinti gyvūnų gerovės išmokoms
nuo 2007 iki 2020 m. skirto 2,5 milijardo eurų kaimo plėtros finansavimo (1 milijardo eurų
2007–2013 m. ir 1,5 milijardo eurų 2014–2020 m.) poveikio.
94. Valstybės narės galėjo apibrėžti papildomus BSVS rodiklius. Mūsų aplankytos valstybės
narės šia galimybe nepasinaudojo. Tačiau Italija (Sardinija) ir Rumunija apibrėžė keletą
rodiklių vidaus reikmėms. Italijoje (Sardinijoje) valdžios institucijos parengė rodiklį, skirtą
somatinių ląstelių skaičiaus piene lygiui išmatuoti, ir naudojo jį kaip pakaitinį avių ir ožkų
gerovės rodiklį. Rumunijoje valdžios institucijos paramą gaunančių ūkių gerovės sąlygų
pokyčiams įvertinti taikė mirtingumo lygį.
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95. Ankstesniam programavimo laikotarpiui skirtoje ex post vertinimų suvestinėje 72 buvo
įvertinta „gyvūnų gerovės išmokų“ priemonė remiantis remiamų ūkių skaičiumi. Vertinimo
dokumente nurodyta, kad poveikis buvo ribotas, nes tik 1,1 % gyvulius laikančių ES ūkių taikė
šią priemonę.
IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
96. Gyvūnų gerovė yra svarbus ES piliečiams rūpimas klausimas. Tai atsispindi ES sutartyje ir
šios srities teisės aktuose. Komisija aktyviai sprendė suinteresuotųjų šalių problemas ir
parengė strategiją, suteikiančią pagrindą jos veiklai.
97. Mūsų audito metu buvo nagrinėjamas bendras strategijos įgyvendinimas ir pažanga
siekiant tikslų, susijusių su gyvūnų gerovės teisės aktų laikymusi ir su sinergijų su bendra
žemės ūkio politika optimizavimu taikant kompleksinį paramos susiejimą ir kaimo plėtrą.
Mes siekėme atsakyti į šį klausimą:
Ar Komisijos ir valstybių narių veiksmai veiksmingai padėjo įgyvendinti ES gyvūnų gerovės
tikslus?
98. Mes darome išvadą, kad gyvūnų gerovei skirti ES veiksmai padėjo gerinti gyvūnų
gerovės reikalavimų laikymąsi ir parėmė aukštesnius standartus, kurie darė aiškų teigiamą
poveikį gyvūnų gerovei. Tačiau išlieka tam tikrų trūkumų ir yra galimybių pagerinti
koordinavimą su kompleksinės paramos patikromis ir kaimo plėtros paramos naudojimą
gyvūnų gerovės srityje.
99. Mes nustatėme, kad Komisija baigė vykdyti naujausią ES gyvūnų gerovės strategiją (tai
darydama Komisija neperžiūrėjo teisėkūros pagrindo gyvūnų gerovės srityje). Buvo
vėluojama vykdant daugelį suplanuotų veiksmų (žr. 28 ir 29 dalis). Strategijoje nebuvo
apibrėžti kiekybiškai išmatuojami stebėjimo rodikliai, Komisija nepatikrino, ar strategija
pasiekė savo tikslus, ir nenustatė, ar buvo reikalinga nauja strategija.
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Kaimo plėtros programų (KPP) 2007–2013 m. laikotarpiu ex post vertinimų suvestinė, vertinimo
tyrimas, Ecorys ir IfLS, 2018 m. balandžio mėn.
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100. ES lygmeniu turimi duomenys nėra pakankamai išsamūs ir patikimi, kad suteiktų
prasmingą informaciją apie atitikties gyvūnų gerovės teisės aktų reikalavimams lygį tose
srityse, kuriose Komisija nustatė būtinybę atlikti patobulinimus (žr. 30–33 dalį). Pavyzdžiui,
kalbant apie išimties dėl gyvūnų skerdimo neapsvaiginus taikymą, teisinis pagrindas suteikia
galimybę skirtingam aiškinimui ir įvairios praktikos taikymui valstybėse narėse ir nėra
nustatyta jokių ataskaitų teikimo reikalavimų. Todėl nepakanka informacijos, kad būtų
galima įvertinti, ar valstybės narės neleido tam tikriems skerdyklų valdytojams pernelyg
dažnai taikyti šią išimtį, o tai buvo vienas iš probleminių klausimų, kuriuos nustatė Komisija
prieš pradėdama įgyvendinti dabartinę gyvūnų gerovės strategiją (žr. 43–45 dalis).
1 rekomendacija. Strateginis Komisijos gyvūnų gerovės politikos pagrindas
Planuodama būsimus veiksmus gyvūnų gerovės srityje, Komisija turėtų:
a)

atlikti 2012–2015 m. gyvūnų gerovės strategijos vertinimą, siekiant nustatyti, kokiu
mastu buvo pasiekti tikslai ir ar yra taikomos jos paskelbtos rekomendacijos.

Tikslinė įgyvendinimo data – 2020 m.
b)

apibrėžti bazinius ir tikslinius rodiklius, kad būtų galima išmatuoti ir palyginti valstybių
narių atitikties laipsnį likusiose rizikos srityse, kurios buvo nustatytos vertinime.

Tikslinė įgyvendinimo data – 2021 m.
c)

apsvarstyti, kaip galima atsižvelgti į pirmiau minėto vertinimo išvadas (pavyzdžiui,
taikant naują strategiją arba veiksmų planą ir / arba atliekant teisės aktų gyvūnų gerovės
srityje peržiūrą), ir paskelbti savo vertinimo rezultatus.

Tikslinė įgyvendinimo data – 2021 m.
101. Mūsų auditas parodė, kad Komisijai ir valstybėms narėms pavyko išspręsti kai kuriuos
gyvūnų gerovės klausimus derinant rekomendacijas ir vykdymo užtikrinimo veiksmus (žr. 34–
40 dalis).
102. Tačiau kitose srityse pažanga buvo lėta, ir vis dar yra nemažai trūkumų, susijusių su
minimalių standartų, kurių reikalaujama pagal teisės aktus, taikymu, net ir tais atvejais, kai
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teisės aktų galiojimo laikas siekė 18 metų (žr. 41 ir 42 dalis). Be to, nepaisant keleto geros
praktikos pavyzdžių, nebuvo aišku, kad valstybių narių gyvūnų gerovės inspektavimai buvo
pagrįsti rizika (visų pirma transporto srityje). Aplankytos valstybės narės nevisiškai
pasinaudojo informacija, gauta atlikus auditus ir nagrinėjant skundus. Komisija nustatė
daugumą šių probleminių klausimų ir dėl jų ėmėsi veiksmų, tačiau jai nepavyko jų iki galo
išspręsti (žr. 47–63 dalis).
2 rekomendacija. Komisijos vykdymo užtikrinimo ir konsultavimo veiksmai atitikties srityje
Kad geriau išnagrinėtų rizikos sritis ir skleistų gerąją praktiką, Komisija turėtų:
a)

parengti vykdymo užtikrinimo strategiją, skirtą sustiprinti su DG SANTE rekomendacijų
tolesne priežiūra susijusias priemones, siekiant sumažinti laiką, kurio reikia pradėti
tinkamiems veiksmams, atsižvelgiant į jos po auditų pateiktas rekomendacijas, ir
užtikrinti teisės aktų nuostatų įgyvendinimą, ypač tais atvejais, kai jos galiojo jau ilgą
laiką.

Tikslinė įgyvendinimo data – 2020 m.
b)

Nustatyti, kartu su valstybėmis narėmis, kaip TRACES pateiktos priemonės gali padėti
rengti gyvų gyvūnų vežimo inspektavimams skirtą rizikos analizę, ir išplatinti
rekomendacijas dėl šių priemonių naudojimo.

Tikslinė įgyvendinimo data: 2020 m.
103. Valstybių narių patikros paprastai apėmė atitinkamus gyvūnų gerovės reikalavimus ir
mes nustatėme keletą gero koordinavimo pavyzdžių tarp institucijų, atsakingų už oficialius
gyvūnų gerovės inspektavimus ir atsakingų už kompleksinio paramos susiejimo
inspektavimus. Vis dėlto, nors oficialius inspektavimus ir kompleksinio paramos susiejimo
patikras atliko ta pati kontrolės institucija, kai kurios valstybės narės neužtikrino, kad būtų
galima veiksmingai keistis informacija apie oficialių inspektavimų metu nustatytus
neatitikties atvejus, kurie gali daryti poveikį kompleksinio paramos susiejimo reikalavimams.
Be to, buvo atvejų, kai pagal kompleksinį paramos susiejimą mokėjimo agentūrų skirtos
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kompleksinės paramos susiejimo nuobaudos nebuvo proporcingos pažeidimų sunkumui
(žr. 65–76 dalis).
3 rekomendacija. Pagerinti koordinavimą tarp oficialių inspektavimų ir kompleksinio
paramos susiejimo
Kad sustiprintų ryšius tarp kompleksinio paramos susiejimo sistemos ir gyvūnų gerovės,
Komisija turėtų:
a)

atlikdama savo atitikties auditus dėl kompleksinio paramos susiejimo, įvertinti valstybių
narių ataskaitų apie neatitikimus, kurie buvo nustatyti per tos pačios kontrolės
institucijos, kuri vykdo ir kompleksinio paramos susiejimo patikras, oficialius
inspektavimus, išsamumą, pavyzdžiui, atliekant kryžminį sutikrinimą tarp oficialių
inspektavimų rezultatų ir paramos gavėjų, kuriems taikomas kompleksinis paramos
susiejimas, duomenų bazės.

Tikslinė įgyvendinimo data – 2020 m.
b)

remiantis ankstesniais veiksmais, toliau dalintis geriausia patirtimi kompleksinio
paramos susiejimo srityje ir pranešti valstybėms narėms apie su atitiktimi susijusius
nustatytus faktus, kuriais grindžiami sprendimai skirti finansinius pataisymus, turint
galvoje nuolaidžias su gyvūnų gerove susijusias sankcijų skyrimo sistemas.

Tikslinė įgyvendinimo data – 2020 m.
104. Nors gyvūnų gerovės skatinimas buvo kaimo plėtros prioritetas 2014–2020 m.
laikotarpiu, mes nustatėme, kad konkreti „gyvūnų gerovės“ priemonė nebuvo plačiai
naudojama. Priemonės sąnaudų veiksmingumas sumažėjo dėl to, kad ja buvo remiami ūkiai,
kuriuose nebuvo laikomasi tam tikrų minimalių kiaulių gerovės standartų, iškilo
savaimingumo rizika, nes buvo dubliuojami privačiųjų schemų reikalavimai, ir bendroje
stebėjimo sistemoje nebuvo rodiklių, skirtų gyvūnų gerovei pagerinti. Valstybės narės retai
naudojosi galimybe remti gyvūnų gerovę taikant kitas kaimo plėtros priemones (žr. 77–
95 dalis).

50

4 rekomendacija. Kaimo plėtros paramos naudojimas siekiant gyvūnų gerovės tikslų
Kad būtų skatinamas veiksmingas kaimo plėtros paramos gyvūnų gerovei naudojimas,
Komisija turėtų:
a)

tvirtindama esamų kaimo plėtros programų pakeitimus bei tvirtindama kaimo plėtros
programavimo laikotarpio po 2020 m. naujus programavimo dokumentus, pateikti
pastabų valstybėms narėms dėl gyvūnų gerovės priemonės naudojimo sektoriuose,
kuriuose esama įrodymų dėl plačiai paplitusių neatitikimų (kaip antai kiaulių uodegų
trumpinimas), ir patikrinti, ar nėra galimo dubliavimosi su privačiosiomis schemomis,
apimančiomis panašius įsipareigojimus.

Tikslinė įgyvendinimo data – 2021 m.
b)

paskatinti valstybių narių keitimąsi gerąja praktika, susijusia su papildomais,
savanoriškais gyvūnų gerovės priemonės rezultatų ir poveikio rodikliais pagal bendrą
stebėjimo ir vertinimo sistemą, kuri bus sukurta programavimo laikotarpiu po 2020 m.

Tikslinė įgyvendinimo data – 2020 m.
c)

Programavimo laikotarpiu po 2020 m. teikti rekomendacijas valstybėms narėms dėl
naudojimosi kitomis kaimo plėtros priemonėmis, kuriomis būtų remiami aukštesni
gyvūnų gerovės standartai, siekiant suteikti ūkininkams daugiau paskatų gerinti gyvūnų
gerovę.

Tikslinė įgyvendinimo data – 2021 m.

Šią ataskaitą priėmė I kolegija, vadovaujama Audito Rūmų nario Nikolaos MILIONIS, 2018 m.
spalio 3 d. Liuksemburge įvykusiame posėdyje.
Audito Rūmų vardu

Pirmininkas
Klaus-Heiner LEHNE

1
I priedas

Pagal ES 2012–2015 m. gyvūnų gerovės strategiją planuojamų veiksmų apžvalga
Planuojami veiksmai
Vykdymo užtikrinimo veiksmai dėl vištų dedeklių apsaugos (Direktyva 1999/74/EB)
Paršavedžių laikymo grupėmis įgyvendinimo planas ir vykdymo užtikrinimo veiksmai (Direktyva 2008/120/EB)
Skerdimo reglamento įgyvendinimo planas (Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1099/2009)
Ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai:
dėl įvairių paukščių svaiginimo metodų1
dėl Reglamento (EB) Nr. 1523/2007, draudžiančio pateikti rinkai kačių ir šunų kailius, taikymo1
dėl genetinės atrankos poveikio mėsai veisiamų ir laikomų viščiukų gerovei1
dėl galvijų suvaržymo sistemos juos apverčiant ar pastatant į kitą nenatūralią padėtį1
dėl galimybės nustatyti tam tikrus žudomų žuvų apsaugos reikalavimus1
dėl Direktyvos 2007/43/EB taikymo ir dėl jos poveikio mėsai veisiamų ir laikomų viščiukų gerovei1
dėl ataskaitos Tarybai dėl Direktyvos 98/58/EB įgyvendinimo1
dėl ataskaitos dėl tarptautinės veiklos gyvūnų gerovės srityje poveikio Europos gyvulių augintojų konkurencingumui
viso pasaulio mastu
Tyrimas:
dėl ūkiuose auginamų žuvų gerovės jas užmušant
dėl galimybės teikti vartotojams reikalingą informaciją apie gyvūnų apsvaiginimą1
dėl švietimo ir informavimo veiklos, skirtų plačiajai visuomenei ir vartotojams gyvūnų gerovės srityje
dėl ūkiuose auginamų žuvų gerovės jas vežant
dėl komercinės praktikos veikiamų šunų ir kačių gerovės
ES įgyvendinimo taisyklės arba gairės:
dėl gyvūnų apsaugos juos vežant
dėl gyvūnų apsaugos juos žudant
dėl kiaulių apsaugos
Galimas teisėkūros pasiūlymas dėl supaprastinto ES gyvūnų gerovę reglamentuojančių teisės aktų pagrindo
1 Reikalaujama pagal ES teisės aktus.

Terminas1 /
planuojama
2012
2012
2012

Įvykdyta
2012
2012
2012

2013
2012
2012
2014
2015
2015
2013

2013
2013
2016
2016
2018
2018
2016

2014

2018

2012
2013
2013
2013
2014

2017
2015
2016
2017
2016

2012
2014
2013
2014

2017
2017
2016
atsisakyta

1
II priedas

Informacijos, įtrauktos į ūkių inspektavimo ataskaitas, kurias Komisijai pateikė audituotos valstybės narės, apžvalga

Šalis

Vokietija

Prancūzija

Italija

Lenkija

Rumunija

Metai

2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016

Vištos
Vidutinė
Vištos
Vištos
dedeklės,
kontrolės dedeklės, dedeklės,
laikomos
norma
laikomos laikomos
pagerintomis
laisvai
tvarte
sąlygomis
5%

7%

1%
1%

60%
61%

12%
22%
18%

11%
3%
1%

5%
5%
5%
5%
74%
63%
50%

16%
10%
12%
15%
0%
14%
50%

8%

Neatitikimų turinčių objektų dalis palyginti su bendru inspektuotų objektų skaičiumi

Kalakutai

Naminiai
paukščiai

Antys

11%

14%

13%

8%

38%
46%

25%
32%

49%
42%

38%
32%

11%
6%
4%

12%
13%
3%

22%
0%
1%

12%
8%
3%

14%
10%
10%
8%
30%
18%
25%

8%
10%
13%
10%
22%
33%
9%

2%
4%
6%
5%
0%
20%
13%

14%
12%
19%
15%
25%
62%
15%

12%
7%
12%
9%
0%
0%

Žąsys

n.d.
n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

n.d.

n.d.

Beketeriai
paukščiai

Kiaulės

Galvijai
(išskyrus Veršeliai
veršelius)

Avys

Ožkos

Visų
Kailiniai
kategorijų
gyvūnai
gyvūnai

11%

3%

26%

20%

22%

17%

15%

31%

19%

47%
44%

50%
67%

58%
56%

41%
39%

33%
30%

46%
48%

56%
52%

54%
50%

44%
41%

0%
0%
11%

15%
11%
7%

13%
6%
4%

9%
16%
5%

9%
4%
3%

9%
3%
3%

14%
8%
0%

12%
8%
4%

0%
0%
3%
6%
100%
50%
100%

18%
16%
13%
14%
25%
20%
16%

17%
17%
16%
15%
41%
29%
25%

17%
17%
13%
12%
36%
45%
36%

22%
17%
16%
16%
37%
21%
29%

87%
16%
14%

15%
10%
7%

14%
13%

0%
0%

11%
7%
10%
3%
0%

Šaltinis: Ataskaitos dėl oficialios gyvūnų gerovės kontrolės ūkiuose, pateiktos Sveikatos ir vartotojų apsaugos generaliniam direktoratui.

17%
17%
14%
13%
33%
28%
22%

1
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Valstybių narių patikros ir duomenys apie gyvūnų skerdimą be apsvaiginimo
Valstybė
narė

Vokietija

Ar yra speciali procedūra, skirta išimties taikymo pagrindimui patikrinti?
Taip, kompetentingos institucijos leidžia taikyti išimtį dėl gyvūnų skerdimo
be apsvaiginimo remdamosi religinių asociacijų sekėjų prašymu. Pareiškėjai
turi būti įsikūrę šalyje ir turi įrodyti, kad pagal jų religinius nuostatus
privaloma vartoti tokią mėsą.

Taip, kompetentingos institucijos reikalavo, kad skerdyklos išsaugotų įrašus
su išimties taikymą atitinkančiais skerdyklų komerciniais užsakymais.
Prancūzija Prancūzijos institucijų išimties dėl gyvūnų skerdimo be apsvaiginimo vidaus
vertinime nurodyta, kad komercinių užsakymų ir išimties taikymo atitikimo
nebuvo galima patikrinti.
Italija
Lenkija

Ar nacionaliniu lygmeniu yra informacijos, parodančios gyvūnų
skerdimo be apsvaiginimo mastą?
Taip. Valdžios institucijų vertinimai, kurie paremti 2014 ir
2015 m. duomenimis, rodo, kad Vokietijoje be apsvaiginimo
buvo paskersta labai nedaug gyvūnų (180 avių ir ožkų, 186
paukščiai) ir kad apie 24 % avių ir ožkų buvo paskersta religinių
bendruomenių poreikiams taikant apsvaiginimo elektros srove
metodus, kurie nėra įtraukti į galiojantį ES reglamentą. Praktiškai,
religinių bendruomenių poreikius Vokietijoje patenkina importas
iš kitų šalių.
Yra ribota apžvalga, remiantis nepatikrintais veiklos vykdytojų
įverčiais, kurie parodė, kad jie šį metodą taikė 14 % galvijų ir
30 % avių, paskerstų 2015 m. Nėra informacijos apie paukščius
arba ožkas.

Taip, egzistuoja panaši leidimų išdavimo procedūra kaip Rumunijoje, tačiau Ribota: yra tik nedaug duomenų apie skerdyklų, kurioms
nėra reikalavimo dėl informacijos apie susijusių gyvūnų skaičių.
leidžiama taikyti išimtį, skaičių.
Lenkijoje gyvūnų skerdimas be apsvaiginimo buvo draudžiamas pagal nacionalinius teisės aktus nuo 2012 m. iki 2014 m., kai Konstitucinis
Teismas nusprendė, kad šios nuostatos neatitinka Konstitucijos. Nuo 2014 m. buvo taikoma ES teisės aktuose nustatyta išimtis.

2

Rumunija

Ne. Kompetentingos institucijos tik patikrina, ar skerdimas atliekamas
skerdykloje ir ar gyvūnai yra suvaržomi. Nėra reikalavimo patikrinti, ar yra
šią išimtį pagrindžiančių tokiai mėsai skirtų komercinių užsakymų

Ribota: tik keli neoficialūs galvijams ir paukščiams skirti įverčiai.

Taip, kompetentingos institucijos leidžia taikyti išimtį, remdamosi
skerdyklos prašymu ir religinės institucijos pažyma, kurioje nurodoma
susijusių gyvulių rūšis, skaičius ir skerdimo data (-os).

Taip. 2016 m. valdžios institucijos leido taikyti išimtį dėl
apytiksliai 6 % jautienos produkcijos, 9 % avienos produkcijos ir
4 % viščiukų mėsos produkcijos.

1
IV priedas

Kompleksinio paramos susiejimo patikros aplankytose valstybėse narėse 1

Reikalavimas
11 TANVR
12 TANVR
13 TANVR

Reikalavimas
11 TANVR
12 TANVR
13 TANVR

Reikalavimas
11 TANVR
12 TANVR
13 TANVR

Reikalavimas
11 TANVR
12 TANVR
13 TANVR

Vokietija (2016 m.)
Neatitikimų pasiskirstymas pagal išmokų sumažinimo
Kontrolės Neatitikties
kategoriją
norma
lygis
0%
1%
3%
5%
1,7%
5,1%
8%
5%
70%
18%
2,2%
9,1%
11%
9%
66%
14%
1,4%
9,3%
4%
27%
46%
23%
Italija (2016 m.)
Neatitikimų pasiskirstymas pagal išmokų sumažinimo
Kontrolės Neatitikties
kategoriją
norma
lygis
0%
1%
3%
5%
2,6%
3,9%
73%
5%
8%
14%
2,3%
6,7%
75%
3%
13%
9%
5,9%
2,1%
70%
10%
10%
10%
Lenkija (2016 m.)
Neatitikimų pasiskirstymas pagal išmokų sumažinimo
Kontrolės Neatitikties
kategoriją
norma
lygis
0%
1%
3%
5%
1,4%
2,8%
0%
2%
95%
3%
1,4%
1,8%
0%
0%
91%
9%
1,8%
1,5%
0%
1%
92%
7%
Rumunija (2016 m.)
Neatitikimų pasiskirstymas pagal išmokų sumažinimo
Kontrolės Neatitikties
kategoriją
norma
lygis
0%
1%
3%
5%
13,3%
0,01%
0%
0%
0%
100%
13,3%
0,01%
0%
50%
0%
50%
13,3%
0,01%
0%
0%
0%
100%

Pastaba: Audito metu Prancūzijos duomenų dar nebuvo galima gauti, nes 2015 m. buvo padaryti
pakeitimai, susiję su tiesioginių išmokų sistema Prancūzijoje, ir Integruota administravimo ir
kontrolės sistema buvo pritaikoma prie naujų BŽŪP ir kompleksinio paramos susiejimo taisyklių
(pradėtų taikyti 2015 m.).
Šaltinis: Kompleksinės paramos kontrolės statistiniai duomenys, kuriuos valstybės narės pateikė
Komisijai.

1

TANVR (teisės aktuose nustatyti valdymo reikalavimai) apima reikalavimus ir standartus,
nustatytus Direktyvoje 2008/119/EB dėl veršelių apsaugos (11 TANVR), Direktyvoje
2008/120/EB dėl kiaulių apsaugos (12 TANVR) ir Direktyvoje 98/58/EB dėl ūkinės paskirties
gyvūnų apsaugos (13 TANVR). Neatitikties lygis ir neatitikimų pasiskirstymas pagal išmokos
sumažinimo kategoriją neapima pakartotinės neatitikties arba tyčinės neatitikties atvejų.

KOMISIJOS ATSAKYMAI Į EUROPOS AUDITO RŪMŲ SPECIALIOSIOS
ATASKAITOS
„GYVŪNŲ GEROVĖ EUROPOS SĄJUNGOJE: ATOTRŪKIO TARP TOLI SIEKIANČIŲ
TIKSLŲ IR PRAKTINIO ĮGYVENDINIMO PANAIKINIMAS“ PASTABAS
SANTRAUKA
III. Komisija stengiasi tikslingiau teikti paramą, kad būtų skatinama laikytis aukštesnių gyvūnų
gerovės standartų, kaip nustatyta siūlomoje BŽŪP po 2020 m. teisinėje sistemoje.
Taip pat žr. Komisijos atsakymą į IX dalies pastabas.
V. Tai, kokių veiksmų reikia, turi įtakos tam, per kiek laiko valstybėse narėse gali būti padaryta
pažanga. Komisija toliau stebi šiuos klausimus ir imasi tolesnių veiksmų.
VII. Kompleksinio paramos susiejimo teisės aktuose nustatytos bendrosios nuobaudų taisyklės,
valstybių narių taikytinos siekiant užtikrinti, kad nuobaudos būtų proporcingos ir atgrasančios (žr.
Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 57 konstatuojamąją dalį), nes jas skiriant reikia atsižvelgti į
nustatyto reikalavimų nesilaikymo sunkumą, mastą, pastovumą ir pasikartojimą (žr. Reglamento
(ES) Nr. 1306/2013 99 straipsnio 2 dalį). Laikantis pasidalijamojo valdymo principo, už nuobaudų,
skiriamų pavieniams ūkininkams, kurie, kaip nustatyta, nevykdo kompleksinės paramos susiejimo
įpareigojimų, dydžio nustatymą ir už jų išieškojimą atsako valstybės narės. Jeigu Žemės ūkio ir
kaimo plėtros GD auditu nustatoma, kad sankcijų sistemos yra negriežtos, imamasi tolesnių
veiksmų vykdant atitikties patvirtinimo procedūrą ir valstybėms narėms gali būti taikomos
finansinės pataisos.
VIII. Kadangi gyvūnų gerovės priemonė nėra privaloma, pačios valstybių narių institucijos,
atsižvelgdamos į savo poreikių vertinimą nusprendžia, ar ketina tokią paramą įtraukti į programas.
Jos taip pat gali remti gyvūnų gerovę skirdamos kitų lėšų, taip pat ir nacionalinių.
Jau šiuo 2014–2020 m. laikotarpiu teisinėje sistemoje nustatyta aiški galimybė siūlyti integruotas
priemones (priemonių derinį). Kelios valstybės narės naudojasi šia galimybe ir taiko kitas
priemones, pavyzdžiui, susijusias su investicijomis arba žinių perdavimu, – pastarąja priemone
skatinama keistis gyvūnų gerovės srities gerąja patirtimi.
IX. Komisija, atsižvelgdama į teisėkūros institucijų ir suinteresuotųjų subjektų prašymus
supaprastinti ir modernizuoti BŽŪP, o kompleksinį paramos susiejimą pakeisti nustatytomis
sąlygomis, paskelbė savo pasiūlymą dėl naujosios BŽŪP po 2020 m. Valstybės narės galės
lanksčiau spręsti, kaip sieks apibrėžtų tikslų ir uždavinių, nustatytų pagal naująją BŽŪP, taikant
naują įgyvendinimo modelį. Gyvūnų gerovės skatinimas dabar yra įtrauktas į platesnį prioritetą,
susijusį su maisto grandinės organizavimu. Kaimo plėtros politika siūloma lanksti sistema,
suteikianti galimybę valstybėms narėms, laikantis subsidiarumo ir pasidalijamojo valdymo principų,
spręsti, kaip geriausia padėti didinti gyvūnų gerovę.
Nustačius, kad gyvūnų gerovė yra vienas iš konkrečių kaimo plėtros 2021–2027 m. tikslų, kaimo
plėtros srityje gyvūnų gerovei turėtų būti skirta daugiau dėmesio.
Komisija rengia gyvūnų gerovės rodiklių ir kokybės kontrolės projektą, siekdama išnagrinėti
gyvūnų gerovės rodiklių naudingumą. Bus įvertintos kompleksinio paramos susiejimo sistemos ir
gyvūnų gerovės oficialios kontrolės tarpusavio sąsajos, taip pat rodiklių tinkamumas kaimo plėtros
programų veiksmingumui vertinti.
ĮVADAS
8. Komisija primena, kad reikalavimų, kuriuos apima kompleksinis paramos susiejimas, sąrašą
nustato teisėkūros institucijos, t. y. valstybės narės per Tarybą ir Europos Parlamentas. Be to,

1

kompleksinis paramos susiejimas nėra priemonė, skirta sektoriaus teisės aktų vykdymui užtikrinti,
juo veikiau siekiama, kad BŽŪP labiau atitiktų visuomenės lūkesčius, nurodant reikalavimus,
pakankamai susijusius su vykdoma žemės ūkio veikla ir valdos plotu (žr. Reglamento (ES) Nr.
1306/2013 54 konstatuojamąją dalį). Tuo paaiškinama, kodėl ne visi gyvūnų gerovės reikalavimai
savaime įtraukti į kompleksinio paramos susiejimo sistemą. Kelerius praėjusius metus teisėkūros
institucijos nuolat ragino supaprastinti kompleksinio paramos susiejimo sistemą ir sutrumpinti
reikalavimų sąrašą.
9. Ūkininkai gali priimti verslo sprendimą, kaip valdyti savo ūkį, pvz., laikyti kiaules ir paukščius
tuo pat metu nevaldant žemės. Be to, žemės neturintiems ūkininkams gali būti taikomi
kompleksinio paramos susiejimo reikalavimai, jeigu jie yra tam tikrų kaimo plėtros priemonių
naudos gavėjai.
10. Komisija nurodo, kad, jeigu sektoriaus teisės aktuose reikalaujama didesnės kontrolės normos,
ta norma yra taikoma.
PASTABOS
28. Keliais atvejais nustatytas aiškus įvairių veiksmų ir strateginių tikslų ryšys. Pavyzdžiui, tikslas
„remti valstybes nares ir imtis veiksmų siekiant pagerinti atitiktį“, yra aiškiai susijęs su įvairiais
veiksmais, siejamais su vištomis dedeklėmis, paršavedžių grupavimu, skerdyklų reglamentavimu,
gyvūnų apsauga juos vežant ir kiaulių apsauga.
Į gyvūnų gerovės strategiją buvo įtrauktas įsipareigojimas apsvarstyti galimybę nustatyti
supaprastintą ES teisėkūros pagrindą. Tai padėjo 2017 m. priimti oficialios kontrolės reglamentą ir
vėliau, 2018 m. kovo mėn., įsteigti pirmąjį ES gyvūnų gerovės etaloninį centrą.
31. Gyvūnų gerovės strategijos priede buvo nustatytas tikslus veiksmų, kuriais stebima, kaip
pasiekti tikslai, sąrašas. ES gyvūnų gerovės politikos vertinimas buvo atliekamas 2010 m., o keli į
strategijos priedo sąrašą įtraukti veiksmai atspindi strategijos tikslus, pavyzdžiui, „remti valstybes
nares ir imtis veiksmų siekiant pagerinti atitiktį“.
Komisija pripažįsta, kad nebuvo apibrėžta tikslinių rodiklių visiems strategijos tikslams įvertinti.
Strategijos veiksmai dar nebuvo vertinti, nes jie buvo užbaigti tik 2018 m. pradžioje, todėl visų
veiksmų poveikis dar nepasireiškė.
Nuo 2017 m. Komisija dar nenustatė naujos oficialios strategijos. Tačiau buvo įgyvendinama kelių
rūšių veikla dėmesį sutelkiant į šias tris prioritetines sritis:
− geresnį ES gyvūnų gerovės taisyklių taikymą,
− savanoriškų įsipareigojimų gyvūnų gerovės srityje rengimą ir taikymą įmonėse, siekiant dar
labiau didinti gyvūnų gerovę,
− ES gyvūnų gerovės standartų taikymo skatinimą pasauliniu lygmeniu.
39. Taikydamos ES bandomąją schemą (EU Pilot) Europos Komisijos tarnybos ir valstybių narių
institucijos gali palaikyti dialogą, kad anksti nustatytų ir greičiau bei geriau reaguotų į klausimus
dėl ES teisės aktų neteisingo aiškinimo, įgyvendinimo ir taikymo. Nors šis dialogas nėra oficiali
pažeidimo nagrinėjimo procedūra, jis vyksta laikantis apibrėžto proceso.
3 langelis. Lėta pažanga vykdant tam tikras Komisijos rekomendacijas
Komisija mano, kad, nors praėjo palyginti daug laiko, kol Prancūzija atnaujino, persvarstė ir
paskelbė kontrolės vadovus, oficialią kontrolę vykdantiems darbuotojams buvo pateikta tam tikrų
nurodymų, taip pat buvo imtasi tam tikrų veiksmų nustatytiems trūkumams šalinti. Todėl oficiali
kontrolė Prancūzijoje per tą laikotarpį nebūtinai neatitiko ES reikalavimų. Prancūzijos kontrolės
postų tikrinimo vadovas 2017 m. dar buvo baigiamas rengti, bet Prancūzijos valdžios institucijos
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vykdė inspektavimus kontrolės postuose. Sveikatos ir maisto saugos GD toliau stebi, kaip
sprendžiamas šis klausimas.
Komisija atsižvelgė į Audito Rūmų nurodytą rekomendaciją ir 2012 m. atliko dar vieną auditą, ir ta
rekomendacija buvo pakeista to audito rekomendacija. 2017 m. balandžio 27 d. ministerija, kuriai
priklauso žemės ūkio portfelis, paskelbė kvietimą dalyvauti konkurse dėl įrangos, skirtos visoms
Prancūzijos veterinarijos tarnyboms. Rekomendacija laikyta įvykdyta, kai Prancūzijos institucijos
pateikė įrodymų, kad įranga buvo nupirkta ir buvo parengti ją naudojantiems darbuotojams skirti
nurodymai.
Amoniako kvapą vištidėse galima jausti net ir tada, kai amoniako kiekis neviršija teisės aktais
nustatytos ribos.
Komisija mano, kad, nors nuo 2014 m. imantis tolesnių veiksmų buvo pateiktas atitinkamo
Rumunijos vyriausybės sprendimo pakeitimų projektas, Komisija dar negavo patvirtinimo, kad
pakeitimai jau priimti. Sveikatos ir maisto saugos GD toliau stebi, kaip sprendžiamas šis klausimas.
Iš tikrųjų, per nurodytą laikotarpį padėtis gerokai pagerėjo, kaip aprašyta 2017 m. balandžio mėn.
paskelbtoje šalies ataskaitoje.
− Vėlesniuose atsakymuose centrinė kompetentinga institucija siūlė įvairius veiksmus.
− 2016 m. centrinė kompetentinga institucija Nacionalinio gyvūnų gerovės etaloninio centro
paprašė paramos siekiant persvarstyti ministerijos rašte nurodytų ribų tinkamumą.
− Centrinė kompetentinga institucija nurodė planuojanti ankstesnes vertes suderinti su nauja
nacionalinio etaloninio centro nuomone.
Rekomendacija laikyta įvykdyta remiantis patvirtinamaisiais dokumentais, ir tai bus atspindėta
kitoje atnaujintoje šalies ataskaitoje, kurią numatoma paskelbti 2019 m.
45. Komisija mano, kad šis klausimas yra sudėtingas ir turi būti kruopščiai išnagrinėtas dėl to, kad
su juo yra susijusios įvairios religinės bendruomenės.
Nuo 2012 m. kelios valstybės narės patvirtino griežtesnes nacionalines priemones dėl gyvūnų
skerdimo be apsvaiginimo (BE, EL, DK, LT) ir papildė valstybių narių, jau įdiegusių tokias
nacionalines priemones, gretas (AT, CZ, DE, FI, FR, HU, SE, SI).
54. ES gyvūnų gerovės teisės aktai daugiausia skirti dideliems gyvūnus (kiaules, veršelius, vištas
dedekles, broilerius) intensyviai auginantiems ūkiams, taigi pagrįsta, kad institucijos savo ribotus
išteklius naudoja didesniems ūkiams inspektuoti, užuot inspektavusios daug ūkių, kuriuose gyvūnai
laikomi prie namų1. Tačiau toks pasirinkimas turėtų būti tinkamai pagrįstas valstybių narių rizikos
analizėje ir dėl jo negali būti atleidžiama nuo kontrolės vykdymo.
55. Keliose valstybėse narėse taikomos vežimo planavimo, gyvūnų pakrovimo tikrinimo ir patikros
keliuose pirmumo nustatymo sistemos. Komisija su kitomis valstybėmis narėmis pasidalijo gerosios
patirties pavyzdžiais, nustatytais Austrijoje, Danijoje, Nyderlanduose ir Jungtinėje Karalystėje2.
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Pavyzdžiui, Tarybos direktyvos 2008/120/EB preambulėje pabrėžti šie dalykai: 6) skirtumai, galintys iškraipyti konkurencijos
sąlygas, ir tai, kad 7) dėl to būtina nustatyti <...> standartus, kad būtų galima užtikrinti racionalų gamybos plėtojimą, taigi
labiau akcentuojama didelio masto gamyba.
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Žr. Apžvalginės ataskaitos 2014-7350 6 skirsnį.
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57. Nors tiesa, kad rizikos analizę dažniausiai paliekama atlikti vietos lygmeniu, yra kelios svarbios
išimtys, kaip nurodyta pirmiau pateiktame Komisijos atsakyme į 55 dalies pastabas, ir tos išimtys
yra susijusios su vežimo patikromis Danijoje, Nyderlanduose ir Jungtinėje Karalystėje.
59. Praktiškai nustatyta, kad per penkerių metų ciklą atlikti tinkamą visų temų auditą su turimais
ištekliais yra neįmanoma. Siekiant išspręsti šią sudėtingą problemą, neprivalomame gairių
dokumente buvo pateikta daugiau gairių. Gairių dokumente paaiškinta, kad kiekviena tema,
patenkanti į Maisto ir pašarų oficialios kontrolės reglamento taikymo sritį, turi būti apsvarstyta ir
apžvelgta atliekant reguliarų (metinį) rizikos vertinimą. Temą įtraukus į reguliaraus tikrinimo
procesą, laikoma, kad įvykdytas reikalavimas tą temą aprėpti per penkerių metų ciklą.
60. Atitinkamose Komisijos audito ataskaitose pateiktos rekomendacijos valstybėms narėms, kai
tolesni audito rezultatų priežiūros veiksmai buvo nepakankami; Komisija, vykdydama įprastas
procedūras, stebės, kaip laikomasi tų rekomendacijų.
61. Nors skundai gali būti naudingi nustatant problemas, paprastai juose nenurodomos visos
pagrindinės susirūpinimą keliančios sritys. Daug neatitikties atvejų galimiems skundų teikėjams
lieka nepastebimi; be to, skundai taip pat gali turėti požymių, lemiančių galimą šališkumą.
62. Teisės aktuose nėra reikalavimo, kad valstybės narės turėtų centrinį skundų registrą; tai, kad
tokio registro nėra, savaime nereiškia, kad skunduose pateikta informacija nebuvo tinkamai
panaudota arba kad sprendimų priėmimas nebuvo tinkamai pagrįstas informacija apie riziką gyvūnų
gerovei (ši informacija gali būti gaunama iš daug įvairių šaltinių).
64. Ne visiems į strategiją įtrauktiems gyvūnų gerovės elementams, pvz., gyvūnų vežimui, taikomi
kompleksinio paramos susiejimo ir kaimo plėtros reikalavimai. Taigi, galima BŽŪP ir apskritai
gyvūnų gerovės teisės aktų sinergija yra ribota.
65. Taikant valstybių narių ir Komisijos pasidalijamojo valdymo principą, siekiant mažinti
administracinę valstybių narių naštą, kompleksinio paramos susiejimo teisės aktais valstybėms
narėms suteikiama galimybė naudoti jau turimas administravimo ir kontrolės sistemas, užuot taikius
išimtinę kompleksinio paramos susiejimo sistemą (žr. Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 98 straipsnio
1 dalį). Reglamente tiksliai nenurodyta, kaip valstybės narės turėtų tai padaryti ir koks būtų
veiksmingiausias būdas.
66. Tokie informacijos mainai yra tikrinami Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD atliekant kompleksinio
paramos susiejimo auditus. Nustačius trūkumų, valstybėms narėms nustatomos finansinės pataisos.
70. Komisija neturi įgaliojimų į savo atliekamus kompleksinio paramos susiejimo auditus įtraukti
visų rūšių patikras, susijusias su gyvūnų gerove. Nacionalinių kontrolės institucijų vykdomos
gyvūnų gerovės patikros, nepatenkančios į 1 proc. kompleksinio paramos susiejimo imtį, yra
pagrįstos su BŽŪP sritimi nesusijusiais teisės aktais, taigi negali patekti į Žemės ūkio ir kaimo
plėtros GD atliekamų auditų sritį.
Konkrečiose ataskaitų teikimo taisyklėse, įtrauktose į kompleksinio paramos susiejimo teisės aktus,
nurodoma kontrolė, vykdoma tik kompleksinio paramos susiejimo srityje.
Tačiau, jeigu mokėjimo agentūra gauna informacijos apie galimus pažeidimus, nustatytus ne
vykdant kompleksinio paramos susiejimo kontrolę, bet kitais būdais, tokios pastabos taip pat gali
būti laikomos vertinimo ir galbūt vėlesnio kompleksinio paramos susiejimo nuobaudų skyrimo
pagrindu. Jeigu apie minėtus pažeidimus pranešama mokėjimo agentūrai ir ši vėliau juos įvertina, į
Komisijos auditus jie įtraukiami tada, kai atliekamas jų auditas.
73. Taikant pasidalijamojo valdymo principą, kompleksinio paramos susiejimo teisės aktuose
nustatyta, kad regionų arba valstybių narių vertinimo lenteles rengia atitinkamos nacionalinės arba
regioninės įstaigos. Tačiau Europos teisės akte nustatyta sistema – nurodyta, kad sankcijos turi būti
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„proporcingos, veiksmingos ir atgrasomos“ (žr. Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 57
konstatuojamąją dalį). Be to, minėto reglamento 99 straipsnyje nustatyta, kad apskaičiuojant
nuobaudas atsižvelgiama į nustatyto reikalavimų nesilaikymo sunkumą, mastą, pastovumą ir
pasikartojimą. Taip pat, visų pirma Reglamento (ES) Nr. 640/2014 38–40 straipsniuose ir
Reglamento (ES) 809/2014 73–75 straipsniuose pateikta daugiau informacijos apie tai, į ką
valstybės narės turi atsižvelgti taikydamos nuobaudas.
74. Komisija mano, kad kontrolės statistiniai duomenys patys savaime nėra įrodymas, kuriuo galėtų
būti grindžiamas teiginys, kad kontrolės arba sankcijų sistema turi trūkumų (yra negriežta) ir kad
Teismo sprendimas byloje T-506/15 (224 punktas) reiškia, jog nedidelis klaidų lygis gali būti
naudojamas (tik) didelei auditoriaus abejonei pagrįsti.
Kalbant apie pastabą, kad „ūkis, kuriame inspektoriai nustato, kad neatitikimai sudaro iki 30 %
reikiamų tikrinimo punktų, būtų laikomas visiškai atitinkančiu reikalavimus“ (Rumunija), Komisija
mano, kad tokie specifiniai atvejai jos audite būtų pastebėti.
75. Komisija atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabą, bet primena, kad sankcijų sistemą savo
nuožiūra turi nustatyti valstybės narės.
Komisija atkreipia dėmesį, kad valstybių narių vertinimo lentelėse (pvz., tokiose, kaip Lenkijos)
paprastai, atsižvelgiant į reikalavimų nesilaikymo sunkumą, t. y. į sunkumo, masto ir pastovumo
derinį, skiriamas skirtingas balų skaičius. Todėl pažeidimų skaičius ne visada yra veiksnys,
nulemiantis administracinę nuobaudą pagal kompleksinio paramos susiejimo sistemą.
Be to, „nuolaidi“ sankcijų sistema (t. y. sistema, kai nesilaikoma reikalavimo, kad paprastai
sankcija turi būti 3 %, kaip nustatyta Deleguotojo reglamento (ES) 640/2014 39 straipsnyje) būtų
pastebėta per Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD atliekamus auditus; žr. Komisijos atsakymą į 76
dalies pastabas.
76. Komisija patvirtina, kad atliekant Audito Rūmų pastabos išnašoje nurodytus auditus buvo
nustatytos sankcijų sistemos, dėl kurių nebuvo galima taikyti proporcingų sankcijų (pvz., keliais
atvejais nebuvo įmanoma taikyti 5 %, kitais atvejais nebuvo galima taikyti 3 % arba 5 %). Po
kiekvieno iš tų auditų buvo nustatytos finansinės pataisos ir valstybės narės paprašyta atnaujinti
sankcijų lentelę, kad būtų deramai atsižvelgta į visų taikytinų kompleksinio paramos susiejimo
reikalavimų nesilaikymo sunkumą, mastą ir pastovumą.
Reikėtų pabrėžti, kad, atsižvelgiant į pasidalijamojo valdymo principą, valstybės narės turi parengti
vertinimo lenteles, kurios atitiktų vietos ūkininkavimo praktiką. Teisės aktų nuostatose nenurodyta,
kaip už konkrečius pažeidimus apskaičiuoti mažinamą dalį, jose pateiktos tik bendrosios taisyklės.
Taigi, Komisija neturi tvirtinti vertinimo lentelių. Siekdama padėti valstybėms narėms, Komisija
reguliariai rengia ekspertų posėdžius, per juos dalijamasi geriausios patirties pavyzdžiais.
79. Nors gyvūnų gerovė nėra aiškiai įtraukta į 3A prioritetinę sritį, nereikia suprasti, kad ji yra
neįtraukta, nes tikslu didinti gyvūnų gerovę padedama siekti tikslo užtikrinti žemės ūkio produktų
pridėtinę vertę, ir tai patenka į 3A prioritetinę sritį.
80. Valstybės narės arba regionai rengia savo atitinkamas kaimo plėtros programas, pagrįstas tos
konkrečios programos srities SSGG analize ir poreikių vertinimu. Todėl parama kaimo plėtrai
tenkinami labai įvairūs poreikiai, susiję ne vien su gyvūnų gerove.
81. Be paramos investicijoms į ūkius, kokybės schemoms arba ekologiniam ūkininkavimui, reikėtų
paminėti ir žinių perdavimo, mokymo ir konsultavimo paslaugų pavidalu teikiamą paramą. Tos
priemonės dažnai derinamos su 14 priemone (gyvūnų gerovė), siekiant didinti ūkininkų
informuotumą ir skleisti geriausią patirtį, kad būtų gerinamas gyvūnų gerovės valdymas.
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84. Komisijos prašymu reikalaujama, kad valstybės narės parengtų veiksmų planus, kuriuose būtų
nustatyta, kaip bus galima įgyvendinti teisės aktais nustatytą draudimą trumpinti uodegas. Šiaurės
Reinas-Vestfalija veiksmų planą parengė 2018 m. pradžioje, ir dabar juo remiamasi vykstant
išsamesnėms konsultacijoms valstybės, nacionaliniu ir ES lygmenimis.
Kompleksinio paramos susiejimo taisyklės taip pat taikomos gyvūnų gerovei remti pagal kaimo
plėtros programą, įskaitant įstatymus dėl kiaulių apsaugos, o nesilaikant tokių taisyklių turėtų būti
taikomos sankcijos ir (arba) administracinės nuobaudos, atsižvelgiant į reikalavimų nesilaikymo
sunkumą.
85. Komisija skatina kelių įsipareigojimų ar net kelių priemonių derinį (t. y. integruotąsias
priemones) gyvūnų gerovei didinti, siekdama užtikrinti, kad kartu būtų pagerinti keli parametrai.
Tačiau galiausiai nuo valstybių narių sprendimo priklauso, kuriuos parametrus jos nori pagerinti
naudodamos kaimo plėtros lėšas ir kokiomis priemonėmis ir kuriomis lėšomis tai darytų. Riboti
turimi ištekliai taip pat gali būti viena iš priežasčių, dėl kurių dėmesys skiriamas būtiniausiems
parametrams.
86. Valstybės narės priemonių programavimą grindžia savo atlikta sektoriaus SSGG analize ir
poreikių vertinimu. Be to, tikimasi, kad su 14 priemone susijusius įsipareigojimus jos apibrėš taip,
kad būtų galima nustatyti bazinį lygį ir viršyti ūkiuose taikomą įprastą praktiką. Prieš patvirtinant
naują gyvūnų gerovės priemonę pagal kaimo plėtros programą, standartine tvarka konsultuojamasi
su Sveikatos ir maisto saugos GD ir taip pagrindžiamas Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD požiūris,
kuriuo siekiama nustatyti veiksmingas gyvūnų gerovės priemones ir imtis veiksmų didžiausių
poreikių srityse.
Kalbant apie kompleksinį paramos susiejimą, sistemingo kiaulių uodegų trumpinimo draudimas yra
dalis reikalavimų, todėl tai kaimo plėtros priemonių bazinio lygio dalis. Tačiau reikia atkreipti
dėmesį, kad daugelyje valstybių narių, visų pirma intensyvaus kiaulių auginimo ūkiuose,
netaikomas kompleksinis paramos susiejimas vien dėl to, kad jie savaime nėra BŽŪP paramos
gavėjai. Šie kiaulių auginimo ūkiai paprastai neturi žemės ūkio paskirties žemės. Taigi, jie
nepasinaudoja tiesioginėmis išmokomis (1 ramstis), nes tos išmokos skiriamos pagal turimą žemę.
Tačiau šie ūkiai gali prašyti paramos kaimo plėtrai (2 ramstis), bet tai būtų daroma savanoriškai.
Todėl kompleksinis paramos susiejimas negali būti laikomas įgyvendinimo priemone, taikytina
kitose politikos srityse, nes jos poveikį pajunta tik BŽŪP paramos gavėjai.
87. Valstybės narės su 14 priemone susijusius įsipareigojimus turėtų apibrėžti taip, kad būtų viršyta
įprasta ūkiuose taikoma praktika ir būtų užtikrinta reali pridėtinė paramos vertė bei išvengta
kompensacijos permokos. Tokia gyvūnų gerovės paramos struktūra siekiama pašalinti galimybę
remti praktiką, kuri atitinkamoje valstybėje narėje ir (arba) regione laikoma įprasta ūkininkavimo
praktika.
Kalbant apie savaimingumo riziką, Komisija mano, kad ūkininkams reikia finansinės paramos, kad
jie laikytųsi įsipareigojimų, didesnių nei baziniai gyvūnų gerovės reikalavimai.
Informacijos apie galimą dubliavimąsi su privačiosiomis kokybės schemomis pateikta Komisijos
atsakyme į 88 dalies pastabas.
88. Reikėtų pabrėžti, jog dalyvavimas kokybės schemose nebūtinai reiškia, kad dubliuojama 14
priemonė, net jeigu abi priemonės yra susijusios su valdymo įsipareigojimais. Taip būna tada, kai
skiriasi pagal įvairias priemones remiamų įsipareigojimų kokybinės ir (arba) kiekybinės sąlygos
(toks atvejis buvo Sardinijoje) arba jeigu vykdant tokius įsipareigojimus patirtos sąnaudos ir
prarastos pajamos kompensuojamos neviršijant 100 %. Informacijos apie priemokos apskaičiavimą
pateikta Komisijos atsakyme į 90 dalies pastabas.
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Laikantis tokio požiūrio finansinę naštą galima paskirstyti įvairiems mechanizmams ir priemonėms,
net jeigu dėl to institucijoms gali tekti didesnė administracinė našta.
90. Tvirtindama programas Komisija vertina metodiką, pagal kurią apskaičiuojamos išmokos, taip
pat bazinį siūlomų įsipareigojimų lygį, siekdama užtikrinti, kad programos apimtų tik veiksmus,
kuriais papildomi privalomi reikalavimai ir įprastai taikoma praktika. Valstybės narės taip pat
privalo užtikrinti, kad skaičiavimai būtų tinkami ir patvirtinti arba būti atlikti funkciniu požiūriu
savarankiškos įstaigos.
Atliekant auditą, galimas dubliavimasis su ES fondais arba nacionaliniais viešaisiais fondais
tikrinamas taikant kontrolės sistemą, apimančią visas priemones ir (arba) visą veiklą, kurios auditas
turi būti atliekamas. Audito duomenis Komisija naudos atlikdama bendrą vertinimą, ar priemonės ir
(arba) veikla įvykdytos teisingai, ir šie duomenys bus įtraukti į atitikties patvirtinimo procedūrą, o
tam tikrais atvejais dėl jų gali būti iš dalies pakeista kaimo plėtros programa.
92. Bendra stebėjimo ir vertinimo sistema (BSVS) apibrėžiami rodikliai, pagal kuriuos vertinamas
BŽŪP veiksmingumas, tačiau į dabartinę sistemą neįtraukta jokių specialių gyvūnų gerovės
rodiklių. Vis dėlto produkto rodikliai yra renkami priemonių lygmeniu ir priskiriami prie atitinkamų
prioritetinių sričių.
Reikalinga stebėsenos rodiklių apibrėžimo ir jų išlaidų efektyvumo bei duomenų prieinamumo
pusiausvyra. Vertinant priemonių plataus masto rezultatus turi būti atsižvelgiama į vertinimo
aplinkybes: atliekant šį vertinimą BSVS rodikliai atlieka tik pagalbinę funkciją ir valstybės narės
gali savo nuožiūra nustatyti papildomų rodiklių.
93. Paramos gyvūnų gerovei vertinimą geriausia atlikti atsižvelgiant į vertinimo aplinkybes. 2007–
2013 m. buvo parengta 215 priemonės „gyvūnų gerovės išmokos“ įvertinimo suvestinė, pagrįsta
priemonę įgyvendinusių valstybių narių ex post vertinimu. Vertinimą, kartu su pridedamu
Komisijos tarnybų darbiniu dokumentu, numatyta paskelbti 2018 m. paskutinį ketvirtį.
95. 215 priemonė (gyvūnų gerovė) buvo įgyvendinta 11 valstybių narių (30 regionų), EŽŪFKP tam
iš viso skyrė 1 mlrd. EUR. Ex post vertinimų suvestinėje priemonės poveikis įvertintas kaip ribotas,
iš dalies dėl mažo regionų, kuriuose priemonė buvo įgyvendinta, skaičiaus.
IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
99. Į gyvūnų gerovės strategiją buvo įtrauktas įsipareigojimas apsvarstyti galimybę nustatyti
supaprastintą ES teisėkūros pagrindą. Tai padėjo 2017 m. priimti oficialios kontrolės reglamentą ir
vėliau, 2018 m. kovo mėn., įsteigti pirmąjį ES gyvūnų gerovės etaloninį centrą.
Komisija pripažįsta, kad į strategiją neįtraukti tiksliniai rodikliai, pagal kuriuos būtų galima įvertinti
visus strateginius tikslus (žr. Komisijos atsakymą į 28 ir 31 dalių pastabas). Veiksmai dar nebuvo
vertinti nuo tada, kai buvo užbaigti 2018 m. pradžioje, todėl visų veiksmų poveikis dar nepasireiškė.
Nuo 2017 m. Komisija vykdė kelių rūšių veiklą, dėmesį sutelkdama į tris prioritetines sritis:
− geresnį ES gyvūnų gerovės taisyklių taikymą,
− savanoriškų įsipareigojimų gyvūnų gerovės srityje rengimą ir taikymą įmonėse, siekiant dar
labiau didinti gyvūnų gerovę,
− ES gyvūnų gerovės standartų taikymo skatinimą pasauliniu lygmeniu.
100. Komisija mano, kad gyvūnų skerdimo be apsvaiginimo klausimas yra sudėtingas ir turi būti
kruopščiai išnagrinėtas dėl to, kad su juo yra susijusios įvairios religinės bendruomenės.
1 rekomendacija. Strateginis Komisijos gyvūnų gerovės politikos pagrindas
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a) Komisija sutinka su 1 rekomendacijos a punkto pastabomis ir planuoja atlikti 2012 m. gyvūnų
gerovės strategijos vertinimą. Nustatant tokio vertinimo trukmę reikia atsižvelgti į tai, kad ne visų
veiksmų poveikis jau pasireiškė, kartu atsižvelgiant į išteklių svarbą atliekant tokį sudėtingą darbą.
b) Komisija sutinka su 1 rekomendacijos b punkto pastabomis. Tai bus atlikta apibrėžiant sritis arba
sektorius ir parengiant valstybių narių rezultatų lyginimo metodiką.
c) Komisija sutinka su 1 rekomendacijos c punkto pastabomis.
102. Tai, kokių veiksmų reikia, turi įtakos tam, per kiek laiko valstybėse narėse gali būti padaryta
pažanga. Komisija toliau stebi šiuos klausimus ir imasi tolesnių veiksmų.
Žr. Komisijos atsakymą į 3 langelio ir 59–62 dalių pastabas.
2 rekomendacija. Komisijos vykdymo užtikrinimo ir konsultavimo veiksmai atitikties srityje
a) Komisija sutinka su 2 rekomendacijos a punkto pastabomis. Jau nustatyta tvarka, kaip imtis
tolesnių veiksmų atsižvelgiant į audito rekomendacijas ir užtikrinti ES teisės aktų vykdymą.
Komisija jau 2005 m. nustatė sistemingas tolesnių veiksmų atsižvelgiant į audito rekomendacijas
procedūras, ir vykdymo užtikrinimo veiksmų gali būti imamasi tais atvejais, kai nuolat nesilaikoma
ES taisyklių. Procedūrų veiksmingumas reguliariai tikrinamas.
Tačiau Komisija pripažįsta, kad galėtų būti padaryta didesnė pažanga siekiant sutrumpinti laiką, per
kurį imamasi tinkamų veiksmų, reaguojant į jos rekomendacijas, pateiktas atlikus auditą, ir
užtikrinti teisės aktų nuostatų, visų pirma jau seniai galiojančių nuostatų, taikymą.
Todėl Komisija stengiasi gerinti savo procedūras, taikomas vykdant visų maisto ir sveikatos sričių
teisės aktų stebėseną ir vykdymo užtikrinimą, ir tai, žinoma, apims tolesnius veiksmus, susijusius su
rekomendacijoms, teikiamomis Komisijai atlikus auditus.
b) Komisija sutinka su 2 rekomendacijos b punkto pastabomis ir su valstybėmis narėmis aptars,
kaip būtų galima pagerinti TRACES sistemą siekiant padėti rengti gyvų gyvūnų vežimo
inspektavimams skirtą rizikos analizę.
3 rekomendacija. Pagerinti koordinavimą tarp oficialių inspektavimų ir kompleksinio
paramos susiejimo
Komisija su 3 rekomendacijos a punkto pastabomis nesutinka.
Komisija laikosi nuomonės, kad tais atvejais, kai šis Audito Rūmų nurodytas oficialus
inspektavimas atliekamas tam, kad būtų pasiekta minimali 1 % paramos gavėjų, kurių atitiktį
kompleksinio paramos susiejimo reikalavimams reikia patikrinti, tikrinimo norma (Reglamento
(ES) 809/2014 68 straipsnis), tas inspektavimas iš tikrųjų patenka į Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD
auditų sritį, o atitinkamos ataskaitos vertinamos, be kitų aspektų, vertinant ir jų išsamumą. Tačiau,
kai tas oficialus inspektavimas atliekamas viršijant minimalią kontrolės normą, t. y. kai jis
nebepatenka į kompleksinio paramos susiejimo sistemą, inspektoriams nenustatyta teisinė prievolė
apibūdinti ir įvertinti savo nustatytus faktus atsižvelgiant į kompleksinio paramos susiejimo
taisykles ir vėliau pateikti ataskaitas. Todėl, išskyrus atvejus, kai apie jų rezultatus pranešama,
tokios patikros arba jų ataskaitų išsamumas negali būti vertinami Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD
atliekant auditus.
b) Komisija su rekomendacija sutinka ir imsis su ja susijusių tolesnių veiksmų, pasitelkdama
kompleksinio paramos susiejimo srities ekspertų grupę.
104. Gyvūnų gerovės skatinimas yra įtrauktas į platesnį prioritetą, susijusį su maisto grandinės
organizavimu. Pagal kaimo plėtros politiką sukurta lanksti sistema ir priemonių rinkinys,
leidžiantys valstybėms narėms, laikantis subsidiarumo ir pasidalijamojo valdymo principų,
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vadovaujantis ES politikos tikslais ir, atsižvelgiant į konkrečias valstybių narių ir regionų
aplinkybes, galimybes ir poreikius, spręsti, kaip geriausia padėti didinti gyvūnų gerovę. Ši priemonė
įtraukta į beveik trečdalį visų 2014–2020 m. kaimo plėtros programų ir tai parodo paramą
gaunančių paramos gavėjų skaičių.
Kalbant apie savaimingumo riziką, Komisija mano, kad ūkininkams reikia finansinės paramos, kad
jie laikytųsi įsipareigojimų, didesnių nei baziniai gyvūnų gerovės reikalavimai. Manoma, kad dėl
priemonės struktūros, nustatytos remiantis principu, kad pagal gyvūnų gerovės priemonę būtų
remiami tik veiksmai, kuriais papildomi privalomi reikalavimai ir įprastai taikoma praktika,
užkertamas kelias savaimingumo rizikai.
Komisija ir toliau skleidžia gerąją patirtį ir gyvūnų gerovės didinimo pavyzdžius, taip pat tinkamai
derindama tai su kitomis kaimo plėtros priemonėmis, visų pirma žinių perdavimu ir mokymu, taip
pat investicijomis.
4 rekomendacija. Kaimo plėtros paramos naudojimas siekiant gyvūnų gerovės tikslų
a) Komisija sutinka su šia rekomendacija, pagrįsta dabartinio programavimo laikotarpio patirtimi.
Valstybės narės su 14 priemone susijusius įsipareigojimus turėtų apibrėžti taip, kad būtų tinkamai
nustatytas bazinis lygis ir viršyta įprasta ūkiuose taikoma praktika, siekiant užtikrinti realią
pridėtinę paramos vertę bei išvengti kompensacijos permokos. Jeigu programa bus iš dalies pakeista
arba einamuoju programavimo laikotarpiu bus nustatyta nauja priemonė, Komisija ir toliau ragins
valstybes nares įgyvendinti šią priemonę, visų pirma sektoriuose, kuriuose esama didžiausių
poreikių. Pavyzdžiui, visomis kiaulių sektoriaus priemonėmis taip pat prisidedama prie geresnio
atitinkamos direktyvos laikymosi. Prieš patvirtinant naują gyvūnų gerovės priemonę pagal kaimo
plėtros programą, standartine tvarka konsultuojamasi su Sveikatos ir maisto saugos GD.
Nustačius, kad gyvūnų gerovė yra vienas iš konkrečių kaimo plėtros 2021–2027 m. tikslų, kaimo
plėtros srityje gyvūnų gerovei turėtų būti skirta daugiau dėmesio.
b) Komisija sutinka su rekomendacija paskatinti valstybių narių keitimąsi gerąja patirtimi, susijusia
su papildomais (t. y. neprivalomais) gyvūnų gerovės priemonės rezultatų ir poveikio rodikliais.
Reikia pažymėti, kad pasiūlymuose dėl BŽŪP po 2020 m. nustatytas konkretus tikslas: „siekti, kad
ES žemės ūkio sektorius labiau atitiktų visuomenės poreikius, susijusius su maistu bei sveikatos
priežiūra (įskaitant saugius, maistingus ir tvarius maisto produktus) ir gyvūnų gerove“ ir pagrindinis
O.16 rodiklis „Sutartinių ūkinių gyvūnų, už kuriuos teikiama parama gyvūnų gerovės, sveikatos
arba didesnio biologinio saugumo priemonėms įgyvendinti, skaičius“. Be to, į pasiūlymą įtrauktas
bendrasis rezultatų rodiklis R.38 „Gyvūnų gerovės didinimas. Sutartinių ūkinių gyvūnų, kuriems
taikomi remiami gyvūnų gerovės didinimo veiksmai, dalis“. Todėl Komisija gali įsipareigoti raginti
ateityje keistis gerąja patirtimi, susijusia su gyvūnų gerovės rodikliais.
c) Komisija sutinka su šia rekomendacija, pagrįsta einamojo programavimo laikotarpio patirtimi.
Europos kaimo plėtros tinklo svetainėje pateikta daug gerosios patirties, susijusios su projektais,
kuriais siekiama didinti gyvūnų gerovę, įskaitant investicinius projektus, pavyzdžių.
(https://enrd.ec.europa.eu/search/site/animal%20welfare_en).
Nustačius, kad gyvūnų gerovė yra vienas iš konkrečių kaimo plėtros 2021–2027 m. tikslų, kaimo
plėtros srityje gyvūnų gerovei turėtų būti skirta daugiau dėmesio. Tačiau, atsižvelgiant į siūlomą
naują BŽŪP po 2020 m. įgyvendinimo modelį, Komisija dabar negali pateikti konkretesnių
įsipareigojimų, susijusių su valstybėms narėms teikiamomis gairėmis.
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ES taiko vienus aukščiausių pasaulyje gyvūnų gerovės
standartų, kurie galiojo ne vieną dešimtmetį, ir gyvūnų
gerovės tikslai yra neatsiejama Bendros žemės ūkio
politikos (BŽŪP) dalis. Naujausios Komisijos gyvūnų
gerovės strategijos tikslas buvo išspręsti atitikties
problemas ir pagerinti sinergijas su BŽŪP. Mes
nustatėme, kad ES veiksmai, kuriais buvo siekiama
pagerinti gyvūnų gerovę, buvo sėkmingi kai kuriose
srityse, tačiau buvo vėlavimų juos įgyvendinant ir tebėra
trūkumų tam tikrose srityse, susijusiose su gerovės
klausimais ūkyje bei vežimo ir skerdimo metu. Mes
teikiame rekomendacijas, susijusias su gyvūnų gerovės
strateginiu pagrindu, Komisijos įgyvendinimo
užtikrinimo ir rekomendacijų teikimo veiksmais, skirtais
atitikčiai užtikrinti, bei veiksmais, kuriais siekiama
sustiprinti ryšius tarp gyvūnų gerovės ir žemės ūkio
politikos.
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