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ES auditoriai nagrinės gyvūnų gerovės priemones
Europos Audito Rūmai ketina nagrinėti, ar Europos Komisija ir valstybės narės veiksmingai prisidėjo
prie ES gyvūnų gerovės tikslų įgyvendinimo. Tai pirmas kartas, kai auditoriai visą dėmesį skyrė
gyvūnų gerovei. Jie įvertins veiksmus, kurių buvo imtasi siekiant užtikrinti gyvūnų gerovės teisės
aktų laikymąsi ir pagerinti su gyvūnų gerove susijusios veiklos ir bendros žemės ūkio politikos
koordinavimą.
Auditas apsiribos ūkiniais gyvuliais, kuriems taikoma dauguma ES teisės aktų. Apytiksliu vertinimu,
Europos Sąjungoje auginama 4,5 milijardo viščiukų, vištų dedeklių ir kalakutų bei apie 330 milijonų
karvių, kiaulių, ožkų ir avių. Be gyvūnų auginimo ciklo ūkyje, atliekant auditą taip pat bus nagrinėjamas
transportas ir skerdimas.
2014–2020 m. laikotarpiu ES kaimo plėtros lėšos, skirtos „gyvūnų gerovės mokėjimams“, sudaro apie
1,5 milijardo eurų. Priemonės yra skirtos skatinti aukštesnį, minimalius ES ir nacionalinius reikalavimus
viršijantį, gerovės lygį.
„ES piliečiai vis labiau domisi gyvūnų gerovės klausimais ir ES šioje srityje turi vienus aukščiausių
reglamentavimo standartų pasaulyje. Mūsų auditas bus gera proga patikrinti, ar šie standartai yra
taikomi praktiškai“, – pasakė už auditą atsakingas Europos Audito Rūmų narys Janusz
Wojciechowski.
Auditoriai aplankys penkias valstybes nares: Rumuniją, Lenkiją, Prancūziją, Italiją ir Vokietiją. Tikimasi,
kad audito ataskaita bus paskelbta 2018 m. pabaigoje.
Pastabos leidėjams
Šio šiandien, spalio 4 d., paskelbto audito data sutampa su Pasaulio gyvūnų diena, kuria siekiama
suteikti didesnę svarbą gyvūnų problemų sprendimui siekiant pagerinti gerovės standartus visame
pasaulyje.
Už gyvūnų gerovės teisės aktų vykdymo užtikrinimą bendrai atsako Europos Komisija ir valstybės
narės. 2012 m. vasario mėn. Komisija priėmė savo strategiją laikotarpiui 2012–2015 m., kuria siekiama
užtikrinti, kad esami gyvūnų gerovės standartai vienodai galiotų ir jų būtų laikomasi visoje ES, kad
gyvūnų gerovės klausimas būtų nagrinėjamas vykdant tarptautinius veiksmus, kad būtų gerai
informuojami vartotojai ir kad būtų kiek galima pasinaudota koordinavimu su žemės ūkio politika.
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