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Oсновни приоритети в областта на хуманното отношение към животните в България бяха
представени на III-та среща на Платформата на Европейската Комисия за хуманно
отношение към животните.
На 21.06.2018 г., Българското Председателство на Съвета на ЕС представи част от приоритетите
и дейностите си в рамките на хуманното отношение към животните (ХОЖ) по време на III-та
среща на Платформата на Европейската Комисия за хуманно отношение към животните.
Хуманното отношение по време на транспорт е един от основните приоритетите на Българското
Председателство на Съвета на ЕС по ветеринарните въпроси.
Над 45% от износа на ЕС на живи животни към страните от Близкия Изток преминава през
сухопътната граница на България – Капитан Андреево. България има силна позиция да участва в
подобряването на хуманното отношение към животните по време на транспорт, като осигурява
по-добро прилагане на законодателството на ЕС, улесняване и подпомагане на участниците в
транспорта на животни за спазването на разпоредбите на ЕС.
Българското Председателство организира Конференция за хуманно отношение по време на
транспорт, където компететните власти на държавите членки, представители на Европейската
Комисия и Световната организация по здравеопазване на животните (OIE) дискутираха и
обмениха своя опит и най-добри практики при прилагането на законодателството по ХОЖ при
транспорт. Конференцията приключи с Препръки за подобряване прилагането на настоящето
законодателство и насърчаване прилагането на изискванията и стандартите на ЕС за ХОЖ сред
всички заинтересовани страни, които бяха разгледани и на заседания на Главните ветеринарни
сужители. За повече информация от Конференцията, тук:
Отбелязва се положителна тенденция и прогрес в процента съответствие с изисванията на ЕС при
превоз на животни към страните от Близкия Изток, което доказва високата ангажираност и
отговорност на държавите членки за правилно прилагане на законодателството и подобряване
условията на траснпорт.
Други основен национален приоритет на страната е нелегалното движение и незаконната
търговия с домашни любимци. В допълнение към мерките, които прилага на национално ниво,
България приветства и ще се присъедини към всяка инциатива на Европейската Комисия за
засилване контрола по този въпрос. По време на дискусия с дъвржавите члнеки ясно бе
изтъкнато, че това е криминално деяние от компетенциите на различни власти на страната.
Правилното прилагане на законодателството за хуманно отношение към свинете е следващ
приоритет на страната, а именно редуциране броя прасета с купирани опашки и подобряване
зооигиенните условия на отглеждане. Разработен е План за действие за повишаване контрола от
страна на ветринарните власти, критерии, на които фермите трябва да отговарят, споделят се найдобрите практики в Европа и се работи в тясно сътрудничество с индустрията в тази област.
Повече информация тук:
Презентацията Българското Председателство на Съвета на ЕС може да бъде открита тук:

