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ES veiksmai gyvūnų gerovės srityje: svarbu panaikinti 
atotrūkį tarp toli siekiančių tikslų ir praktinio 
įgyvendinimo, teigia auditoriai 
ES veiksmai gyvūnų gerovės srityje buvo sėkmingi kai kuriais svarbiais aspektais, tačiau tebėra su 
ūkiniais gyvūnais susijusių trūkumų, teigiama naujoje Europos Audito Rūmų ataskaitoje. Komisija 
paskelbė rekomendacijas dėl kiaulių gerovės ir dėl to, kaip reikia vežti ir skersti gyvulius, tačiau dar 
yra problemų, susijusių su praktiniu jų įgyvendinimu. Valstybės narės paprastai imasi veiksmų, 
atsižvelgdamos į Europos Komisijos rekomendacijas, teigia auditoriai, tačiau jie gali ilgai užtrukti. 

ES taiko vienus aukščiausių pasaulyje gyvūnų gerovės standartų, kurie apima ūkinių gyvūnų auginimo, 
vežimo ir skerdimo taisykles. Taikant Bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP), išmokos ūkiams susiejamos 
su minimaliais gyvūnų gerovės lygiais, o pagal kaimo plėtros politiką ūkininkai skatinami siekti 
aukštesnių standartų. 2014–2020 m. laikotarpiu 18 valstybių narių skyrė 1,5 milijardo eurų gyvūnų 
gerovės išmokoms pagal kaimo plėtros politiką. 

Siekdami išnagrinėti, kaip tikrinama ūkinių gyvūnų gerovė, ir bendrą ES gyvūnų gerovės strategijos 
įgyvendinimą, auditoriai apsilankė penkiose valstybėse narėse: Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje, 
Lenkijoje ir Rumunijoje. Jie padarė išvadą, kad ES veiksmai buvo sėkmingi kai kuriose srityse, tačiau vis 
dar yra trūkumų, susijusių su minimalių standartų laikymusi. Dar yra galimybių pagerinti koordinavimą 
su kompleksinio paramos susiejimo patikromis ir galėtų būti geriau panaudojama BŽŪP siekiant 
skatinti aukštesnius gyvūnų gerovės standartus. 

„Gyvūnų gerovė yra svarbus klausimas ES piliečiams, – teigė už ataskaitą atsakingas Europos Audito 
Rūmų narys Janusz Wojciechowski. – Europos Komisija užbėgdama už akių aktyviai sprendė 
suinteresuotosioms šalims susirūpinimą keliančius klausimus, tačiau mes vis dar turime panaikinti 
atotrūkį tarp toli siekiančių tikslų ir praktinio įgyvendinimo.“ 

Siekdama užtikrinti atitiktį, Komisija taikė tiek rekomendacijas, tiek reikalavimus. Jos veiksmai buvo 
sėkmingi svarbiose srityse, kurių pagrindinės – paršavedžių laikymas grupėmis ir draudimas naudoti 
narvus, varžančius vištų dedeklių judėjimą. Komisija ir valstybės narės įdėjo pastangų rengdamos 
gaires, kuriomis siekė pagerinti teisinių reikalavimų suprantamumą ir taikymą, bei jas plačiai 
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paskleidė. Mūsų aplankytos valstybės narės paprastai laikėsi Komisijos rekomendacijų, tačiau kartais 
prireikė nemažai laiko, kad jos būtų įvykdytos.  

Auditoriai teigia, kad dar išliko trūkumų kai kuriose srityse, visų pirma susijusiose su sistemingai 
vykdomu kiaulių uodegų trumpinimu, taisyklių, susijusių su vežimu tolimais atstumais ir nepajėgių 
gyvūnų vežimu, laikymusi ir netinkamų apsvaiginimo procedūrų taikymu.  

Pagrindinis veiksnys yra valstybių narių oficialios kontrolės sistemos. Auditoriai nustatė gerą praktiką, 
susijusią su oficialių inspektavimų nuoseklumu, tačiau taip pat nustatė būtinybę sutelkti dėmesį į tas 
sritis ir veiklos vykdytojus, kuriems iškyla didesnė neatitikties rizika. Valstybės narės galėtų geriau 
panaudoti informaciją, gautą atliekant vidaus auditus ir nagrinėjant skundus, kad pagerintų savo 
gyvūnų gerovės politikos valdymą.  

Auditoriai teigia, kad valstybės narės paprastai buvo nustačiusios tinkamą kompleksinio paramos 
susiejimo patikrų, susijusių su gyvūnų gerove, tvarką. Tačiau yra galimybių pagerinti koordinavimą su 
oficialiais inspektavimais. Be to, buvo atvejų, kai mokėjimo agentūrų skirtos nuobaudos nebuvo 
proporcingos pažeidimų sunkumui. 

Auditoriai teikia rekomendacijų Europos Komisijai, kuriomis siekiama pagerinti gyvūnų gerovės 
politikos valdymą. Jos yra susijusios su gyvūnų gerovės strateginiu pagrindu, veiksmingesniu vykdymo 
užtikrinimu, rekomendacijomis siekiant užtikrinti atitiktį, ryšio tarp kompleksinio paramos susiejimo ir 
gyvūnų gerovės stiprinimu bei veiksmais, kuriais siekiama geriau atsižvelgti į gyvūnų gerovę vykdant 
kaimo plėtros politiką. 

Pastabos leidėjams 

ES gyvulininkystės sektorius sudaro 45 % visos žemės ūkio veiklos, jame kasmet pagaminama 168 
milijardai eurų vertės produkcijos ir išlaikoma apie 4 milijonai darbo vietų. Susijusių sektorių (pieno ir 
mėsos perdirbimo, gyvulių pašarų) metinė apyvarta sudaro apytiksliai 400 milijardų eurų. Nuoseklus 
gyvūnų gerovės standartų taikymas leidžia suvienodinti veiklos sąlygas šiuose sektoriuose. 

Europos Audito Rūmai pristato savo specialiąsias ataskaitas Europos Parlamentui ir ES Tarybai bei 
kitoms suinteresuotosioms šalims, kaip antai nacionaliniams parlamentams, pramonės 
suinteresuotiesiems subjektams ir pilietinės visuomenės atstovams. Didžioji dauguma mūsų 
ataskaitose pateikiamų rekomendacijų yra praktiškai įgyvendinamos. Šis aukštas įgyvendinimo lygis 
atspindi mūsų darbo naudą ES piliečiams. 

Specialiąją ataskaitą Nr. 31/2018 „Gyvūnų gerovė Europos Sąjungoje: atotrūkio tarp toli siekiančių 
tikslų ir praktinio įgyvendinimo panaikinimas“ rasite 23 ES kalbomis EAR interneto svetainėje 
(eca.europa.eu). 
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