КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ХУМАННОТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ
ПО ВРЕМЕ НА ТРАНСПОРТ
(СОФИЯ, 24 АПРИЛ 2018 Г.)
ВЪВЕДЕНИЕ
Българското Председателство на Съвета на ЕС определи темата за хуманното отношение
към животните (ХОЖ) по време на транспорт като един от своите приоритети на сесията
във ветеринарната област.
Прилагането на законодателството на Европейския съюз (ЕС), по-специално по време на
транспорт, продължава да бъде сериозно предизвикателство за ЕС и много страни срещат
трудности при износа на животни в страни от Близкия изток.
В този контекст Българското председателство организира конференция по ХОЖ по време
на транспорт, на 24 април 2018 г., в гр. София. Конференцията имаше за цел да засили
прилагането на действащото законодателство, свързано с ХОЖ по време на транспорта в
ЕС, като популяризира стандартите за ХОЖ и подкрепи тяхното единно прилагане от
всички заинтересовани страни на международно равнище.
КОНФЕРЕНЦИЯТА
На 24 април в гр. София, България, се проведе Конференция за хуманното отношение към
животните (ХОЖ) по време на транспорт
Събитието събра експерти по хуманното отношение към животните и национални
контактни точки по ХОЖ по време на транспортиране от компетентните органи, Главни
ветеринарни служители от Австрия, Белгия, България, Кипър, Хърватия, Чехия, Дания,
Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия,
Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения,
Испания, Швеция, Швейцария и Обединеното кралство, заедно с представители на
Европейската комисия и Световната организация за здравеопазване при животните.
Целите на конференцията бяха да се предостави възможност за споделяне на опит,
предизвикателства, най-добри практики и други необходими приоритетни действия, за да
се гарантира правилното прилагане на законодателството за ХОЖ и защита на животните
по време на транспорт. Беше проведена дискусия и за подходите за осигуряване на
равнопоставеност в прилагането на международните стандарти за ХОЖ.
Конференцията включваше три сесии:
- национални примери - бяха представени примери от Унгария и Чехия като водещи по
отношение на износа на живи животни в Турция и България като основен сухоземен
изходен пункт при износ на живи животни от ЕС за страните от Близкия изток.
В рамките на дискусията ключовата роля на организаторите и превозвачите, тяхното
разбиране и ангажираност бяха подчертани като основни слабости, които трябва да бъдат
допълнително подобрени.

Участниците изразиха загрижеността си относно трудностите при прилагането на
Регламента за ХОЖ при транспорта по цялата транспортна верига, особено извън ЕС. Също
така до голяма степен бе призната необходимостта от продължаване на работата по
насърчаване на правилата на ХОЖ и осигуряване на тяхното правилно и еднакво прилагане
в международен мащаб.
Бяха дадени много примери за по-добра комуникация, сътрудничество и координация,
както и обмен на информация и знания за прилагането на Регламент 1/2005. Всички тези
въпроси, съчетани с високото ниво на обучение, компетенции и контрол, бяха определени
като ключови елементи за по-добро прилагане на съответното законодателство.
Един от главните въпроси, които бяха подробно обсъждани, е свързан с спазването на
температурните условия в случай на транспортиране на дълги разстояния и способността да
се гарантира, че за животните в камиона се поддържат под 35° С, когато температурата на
околната среда е над 30° C. Прилагането на национална забрана и / или избягването на
транспортирането на дълги разстояния, планирането на по-дълга почивка в пунктовете за
спиране и пътуванията през определени часове от деня бяха няколко от планираните от
страните инициативи, за да се справим с този проблем и да избегнем бъдещи нарушения на
регламента.
Представяне от Европейската комисия и Световната организация за здравеопазване
при животните
Европейската комисия (ЕК) представи най-добрите практики, дейности и бъдещи
перспективи за укрепване на прилагането на законодателството на ХОЖ по време на
транспорт.
Подобряването на изпълнението и прилагането на законодателството на ЕС (поспециално за транспорта на живи животни), засилването на диалога със заинтересованите
страни и насърчаването на хуманното отношение към животните и лоялната конкуренция в
световен мащаб бяха подчертани като основни приоритети в рамките на ХОЖ от страна на
ЕК.
Специално внимание бе отделено на Проекта за насоки за транспортиране на
животни. Проектът има за цел да подобри хуманното отношение към животните около
транспорта, като разработи и разпространи Ръководства за по-добра практика за транспорт
на животни, предназначени за клане, угояване и разплод в рамките на Европейския съюз и
трети страни.
Бяха представени и основните резултати от проучвателните посещения/одити на
дирекция F на ЕС за условията на транспорт на животни в страните членки на ЕС и Турция.
Беше подчертано, че въпреки отбелязания напредък в спазването на правилата за транспорт
ХОЖ през границата на ЕС, все още има много недостатъци и въпроси, които трябва да
бъдат разгледани, а държавите-членки следва да продължат да работят за подбряване
прилагането на Регламента за ХОЖ при транспорт.
Световната организация за здравеопазване при животните представи своята дейност по
отношение на насърчаването и подкрепата за прилагането на стандартите на OIE по
отношение на хуманното отношение към животните по време на транспорт. OIE признава
разликата между стандартите за хуманно отношение към животните и изпълнението им в
много страни и в тази връзка са стартирали регионални стратегии и планове за прилагане на
стандартите по хуманно отношение към животните в страните.
Транспортирането на селскостопански животни беше определено като приоритетна тема на
Платформата на OIE за благосъстоянието на животните в Европа (Платформата на OIE),

създадена, за да подкрепи европейските държави-членки на OIE при предприемането на
действия в областта на хуманното отношение към животните в съответствие със
стандартите на OIE.
- Заключение
Въз основа на представените презентации и интензивните дискусии бяха договорени
следните препоръки в контекста на засилването на прилагането на действащото
законодателство относно хуманното отношение към животните по време на
транспортирането в ЕС, насърчаването и еднаквото прилагане на стандартите за ХОЖ
извън ЕС.
Направените Препоръки са публикувани тук:
- На български език
- На англииски език (English version)

