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Revizorji EU bodo preučili ukrepe za dobrobit živali
Evropsko računsko sodišče bo preučilo, ali so Evropska komisija in države članice uspešno prispevale
k doseganju ciljev EU v zvezi z dobrobitjo živali. Revizorji se tako prvič osredotočajo izključno na
dobrobit živali. Ocenili bodo ukrepe, ki so bili sprejeti za dosego skladnosti z zakonodajo na
področju dobrobiti živali ter za izboljšanje uskladitve dejavnosti na tem področju s skupno
kmetijsko politiko.
Revizija bo omejena na rejne živali, ki so predmet večjega dela zakonodaje EU. V EU je po ocenah
4,5 milijarde piščancev, kokoši nesnic in puranov ter približno 330 milijonov krav, prašičev, koz in ovac.
Pri reviziji se bo upoštevala življenjska doba živali na kmetijah, pa tudi njihov prevoz in zakol.
Iz skladov EU za razvoj podeželja je bilo za obdobje 2014–2020 dodeljenih 1,5 milijarde EUR za plačila
v zvezi z dobrobitjo živali. Z ukrepi naj bi se spodbujalo doseganje ravni dobrobiti živali, ki presega
najmanjše zahteve, določene na ravni EU in na nacionalni ravni.
„Državljani EU so vse bolj zaskrbljeni zaradi dobrobiti živali. EU ima na tem področju nekatere najvišje
regulativne standarde na svetu. Revizija bo priložnost, da se preveri, ali se ti standardi uporabljajo v
praksi,“ je povedal član Evropskega računskega sodišča Janusz Wojciechowski, ki je pristojen za
revizijo.
Revizorji bodo obiskali pet držav članic: Romunijo, Poljsko, Francijo, Italijo in Nemčijo. Revizijsko
poročilo naj bi bilo objavljeno proti koncu leta 2018.
Pojasnila za urednike
Današnja napoved revizije sovpada s svetovnim dnevom živali, 4. oktobrom, katerega namen je
izboljšati standarde za dobrobit živali po vsem svetu in s tem položaj živali.
Odgovornost za izvrševanje zakonodaje na področju dobrobiti živali si delijo Evropska komisija in
države članice. Komisija je februarja 2012 sprejela strategijo za obdobje 2012–2015, katere cilj je
zagotoviti, da se veljavni standardi na področju dobrobiti živali dosledno uporabljajo in izvršujejo po
vsej EU, da je dobrobit živali vključena v mednarodne ukrepe, da so potrošniki dobro obveščeni in da
je to področje popolnoma usklajeno s skupno kmetijsko politiko.
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