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Ukrepi EU na področju dobrobiti živali: zmanjšati je treba 
vrzeli med ambicioznimi cilji in izvajanjem na terenu, 
priporočajo revizorji EU 
Evropsko računsko sodišče v svojem novem poročilu ugotavlja, da so ukrepi EU za dobrobit živali 
uspešni na pomembnih področjih, vendar pa so še vedno prisotne slabosti v zvezi z rejnimi živalmi. 
Komisija je izdala smernice o prevozu in zakolu živali ter dobrobiti prašičev, vendar pa njihovo 
izvajanje na terenu še vedno spremljajo težave. Države članice ponavadi upoštevajo priporočila 
Evropske komisije, za kar pa po mnenju Sodišča porabijo veliko časa. 

Standardi Evropske unije o dobrobiti živali so med najvišjimi na svetu in vsebujejo pravila o vzreji, 
prevozu in zakolu rejnih živali. V okviru skupne kmetijske politike so plačila kmetom pogojena z 
doseganjem minimalne ravni glede dobrobiti živali, v okviru politike razvoja podeželja pa se jih 
spodbuja k doseganju višjih standardov. Za obdobje 2014–2020 je 18 držav članic dodelilo 
1,5 milijarde EUR za plačila v zvezi z dobrobitjo živali v okviru razvoja podeželja. 

Da bi preučilo preglede v zvezi z dobrobitjo rejnih živali in splošno izvajanje strategije EU o dobrobiti 
živali, je Sodišče obiskalo pet državah članic, in sicer Nemčijo, Francijo, Italijo, Poljsko in Romunijo. 
Sodišče je zaključilo, da so bili ukrepi EU uspešni na nekaterih področjih, vendar pa doseganje 
skladnosti z minimalnimi standardi še vedno zaznamujejo slabosti. Usklajenost s pregledi navzkrižne 
skladnosti bi bilo mogoče izboljšati, skupno kmetijsko politiko pa bolje uporabiti za spodbujanje višjih 
standardov za dobrobit živali. 

„Dobrobit živali je pomembna tema za državljanke in državljane EU,“ je dejal član Evropskega 
računskega sodišča Janusz Wojciechowski, pristojen za poročilo. „Evropska komisija je dejavna pri 
reševanju težav deležnikov, vendar še vedno ni premostila vrzeli med ambicioznimi cilji in izvajanjem v 
praksi.“ 

Komisija daje navodila in uveljavlja izvrševanje, da bi dosegla skladnost. Njeni ukrepi so bili uspešni na 
pomembnih področjih, predvsem pri skupni hlevski reji svinj in prepovedi kletk, ki omejujejo kokoši 
nesnice. Komisija in države članice so pripravile smernice za boljše razumevanje in izvajanje zakonskih 
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zahtev ter jih posredovale velikemu številu deležnikov. Obiskane države članice so na splošno 
upoštevale priporočila Komisije, vendar pa so za to porabile veliko časa.  

Sodišče meni, da so na nekaterih področjih še vedno prisotne slabosti, zlasti v zvezi z rutinskim 
krajšanjem repov prašičev, kršitvijo pravil o prevozu na dolge razdalje in prevozu živali, neprimernih za 
prevoz, ter uporabo metod omamljanja pri zakolu.  

Sistemi uradnega nadzora držav članic so ključni dejavnik. Sodišče je odkrilo dobre prakse, zlasti pri 
doslednosti uradnih inšpekcijskih pregledov,vendar pa je opazilo tudi potrebo po osredotočenju na 
področja in nosilce dejavnosti z večjim tveganjem neskladnosti s pravili. Države članice bi lahko bolje 
uporabile informacije, pridobljene na podlagi notranjih revizij in pritožb, za izboljšanje upravljanja 
politike za dobrobit živali.  

Sodišče je mnenja, da so države članice na splošno vzpostavile ustrezne ureditve za preglede 
navzkrižne skladnosti v zvezi z dobrobitjo živali, vendar pa obstaja možnost za izboljšanje uskladitve z 
uradnimi inšpekcijskimi pregledi. Poleg tega v nekaterih primerih kazni, ki so jih izrekle plačilne 
agencije, niso bile sorazmerne z resnostjo nepravilnosti. 

Sodišče Evropski komisiji izreka vrsto priporočil za izboljšanje upravljanja politike za dobrobit živali. 
Priporočila zajemajo strateški okvir za dobrobit živali, uspešnejše uveljavljanje izvrševanja, dajanje 
navodil za dosego skladnosti s pravili, krepitev povezanosti med navzkrižno skladnostjo in dobrobitjo 
živali ter ukrepe za boljše doseganje dobrobiti živali v okviru politike za razvoj podeželja. 

Pojasnila za urednike 

Živinorejski sektor EU predstavlja 45 % celotne kmetijske dejavnosti, vrednost njegove proizvodnje 
znaša 168 milijard EUR na leto in zagotavlja približno 4 milijone delovnih mest. Povezani sektorji 
(predelava mleka in mesa, krma za živino) na leto ustvarijo promet v višini približno 400 milijard EUR. 
Dosledno izvajanje standardov za dobrobit živali prispeva k doseganju enakih konkurenčnih pogojev v 
teh sektorjih. 

Evropsko računsko sodišče predstavlja svoja posebna poročila Evropskemu parlamentu in Svetu EU ter 
zainteresiranim stranem, kot so nacionalni parlamenti, deležniki v gospodarstvu in predstavniki civilne 
družbe. Velika večina priporočil Sodišča se izvede, kar dokazuje, da je delo Sodišča koristno za 
državljane EU. 

Posebno poročilo 31/2018 – Dobrobit živali v EU: zmanjševanje vrzeli med ambicioznimi cilji in 
izvajanjem v praksi – je na voljo na spletišču Sodišča (eca.europa.eu) v 23 jezikih EU. 
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