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Οι ελεγκτές δημοσιεύουν ενημερωτικό έγγραφο σχετικά 
με τα μέτρα που λαμβάνει η ΕΕ για την καλή μεταχείριση 
των ζώων 
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) δημοσιεύει σήμερα ενημερωτικό έγγραφο 
σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει η ΕΕ, προκειμένου να επιτευχθεί η συμμόρφωση 
με τη νομοθεσία για την καλή μεταχείριση των ζώων και να βελτιωθεί ο συντονισμός 
των δραστηριοτήτων για την καλή μεταχείριση των ζώων με την κοινή γεωργική 
πολιτική. Τα ενημερωτικά έγγραφα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με ένα ελεγκτικό 
έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη, και έπονται της εξαγγελίας του σχετικού ελέγχου. 
Στόχος τους είναι να χρησιμεύουν ως πηγή πληροφόρησης για όσους ενδιαφέρονται 
για την υπό έλεγχο πολιτική ή/και τα υπό έλεγχο προγράμματα. Στα έγγραφα αυτά 
υπάρχει ειδικό μέρος στο οποίο κάθε ενδιαφερόμενο μέρος καλείται να 
επικοινωνήσει με το κλιμάκιο ελέγχου μέσω ειδικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης σε μια 
προσπάθεια προαγωγής μιας ακόμη περισσότερο συμμετοχικής προσέγγισης. 

Το εν προκειμένω ενημερωτικό έγγραφο αφορά τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη 
στο πλαίσιο ελέγχου για την αποτελεσματικότητα της δράσης της ΕΕ για την καλή 
μεταχείριση των ζώων. Ο έλεγχος περιορίζεται στα ζώα εκτροφής, τα οποία αποτελούν 
το αντικείμενο ρύθμισης του μεγαλύτερου μέρους της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ. Στην 
ΕΕ εκτιμάται ότι υπάρχουν 4,5 δισεκατομμύρια κοτόπουλα, όρνιθες ωοπαραγωγής και 
γαλοπούλες, καθώς και περίπου 330 εκατομμύρια αγελάδες, χοίροι, αίγες και πρόβατα. 
Εκτός από τη διαβίωση των ζώων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, στο πλαίσιο του 
ελέγχου θα εξεταστούν επίσης η μεταφορά και η σφαγή τους.  

Όσον αφορά την περίοδο 2014-2020, τα κονδύλια αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ που 
διατίθενται σε «ενισχύσεις για την καλή μεταχείριση των ζώων» ανέρχονται σε περίπου 
1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Σκοπός των μέτρων είναι να ενθαρρύνουν την περαιτέρω 
βελτίωση της μεταχείρισης των ζώων, κατά τρόπον ώστε αυτή να υπερβαίνει τόσο τις 
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ενωσιακές όσο και τις εθνικές ελάχιστες απαιτήσεις. 

Στο πλαίσιο του ελέγχου διοργανώθηκαν επισκέψεις ελέγχου σε πέντε κράτη μέλη: τη 
Ρουμανία, την Πολωνία, τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Γερμανία. Επικεφαλής του ελέγχου 
είναι ο Janusz Wojciechowski, Μέλος του Συνεδρίου, και η σχετική έκθεση προβλέπεται 
να δημοσιευθεί στα τέλη του 2018. 

 


