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Luxembourg, 4. listopada 2017.

Revizori EU-a najavljuju ispitivanje mjera za dobrobit
životinja
Europski revizorski sud namjerava ispitati jesu li Europska komisija i države članice djelotvorno
doprinijele ostvarenju ciljeva EU-a u vezi s dobrobiti životinja. Ovo je prvi put da revizori obrađuju
dobrobit životinja kao središnju temu. Procijenit će se koje su mjere poduzete u svrhu ispunjavanja
obveza iz zakonskih akata o dobrobiti životinja i poboljšanja usklađenosti aktivnosti poveznih s dobrobiti
životinja sa zajedničkom poljoprivrednom politikom.
Revizija će biti ograničena na domaće životinje, na koje se odnosi većina zakonskih akata EU-a o dobrobiti
životinja. Procjenjuje se da u EU-u postoji 4,5 milijardi pilića, kokoši nesilica i purica te približno
330 milijuna krava, svinja, koza i ovaca. Revizijom će se razmotriti ne samo uvjeti držanja životinja na
gospodarstvu nego i njihov prijevoz te klanje.
Sredstva za ruralni razvoj koja je EU izdvojio za „plaćanja za dobrobit životinja” u razdoblju 2014. – 2020.
iznose približno 1,5 milijardi eura. Cilj je tih mjera poticati poljoprivrednike da uspostave bolje uvjete za
dobrobit životinja od onih koji su na razini EU-a i na nacionalnoj razini propisani kao minimalni zahtjevi.
„Građani EU-a sve više obraćaju pozornost na dobrobit životinja te EU u tom području ima neke od najviših
regulatornih standarda na svijetu. Revizija koju će provesti Sud bit će prilika da se provjeri provode li se ti
standardi u djelo”, izjavio je Janusz Wojciechowski, član Europskog revizorskog suda zadužen za
predmetnu reviziju.
Revizori će posjetiti pet država članica: Rumunjsku, Poljsku, Francusku, Italiju i Njemačku. Objava
revizijskog izvješća očekuje se krajem 2018. godine.
Napomene za urednike
Dan najave ove revizije, 4. listopada, ujedno je i Svjetski dan životinja, čiji je cilj povećanje prava životinja
radi poboljšanja standarda za njihovu dobrobit na svjetskoj razini.
Za provedbu zakonskih akata o dobrobiti životinja zajednički su odgovorne Komisija i države članice.
Komisija je u veljači 2012. donijela strategiju za razdoblje 2012. – 2015. čiji je cilj bio zajamčiti dosljednu
primjenu i izvršenje postojećih standarda za dobrobit životinja na razini cijelog EU-a, uključenost dobrobiti
životinja u međunarodne mjere, dobru informiranost potrošača i sveobuhvatnu usklađenost sa
zajedničkom poljoprivrednom politikom.
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