МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА
ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА

ИНФОРМАЦИЯ
ПРОГРАМАТА НА ЕСТОНИЯ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО: ПОВЕЧЕ
ВЪПРОСИ, ОТКОЛКОТО ОТГОВОРИ ЗА ХУМАННОТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ
ЖИВОТНИТЕ
Еврогрупата за животните (Eurogroup for Animals1) призовава за повече
информация относно действията, които ще бъдат предприети от естонското
председателство за подобряване на хуманното отношение към животните, тъй като
Съветът разглежда тяхната програма по отношение на ветеринарните,
фитосанитарните и хранителните въпроси на 3-ти юли 2017 г. Като начало на новото
трио от председателства (заедно с България и Австрия), тази програма ще помогне да
се определи обща посока в тези области за следващите 18 месеца.
Проектът на програмата на председателството се основава на три основни
приоритета:
 Борба с разпространението на антимикробната устойчивост;
 Предотвратяването, готовността, ограничаването и ликвидирането на
трансграничните болести по животните и;
 Постигане на политическо споразумение по законодателните предложения
относно ветеринарните лекарствени продукти и медикаментозните фуражи.
Това президентско трио е в решаващо време за хуманното отношение към
животните на равнище ЕС. През следващите две години редица делегирани актове и
актове за изпълнение ще бъдат приети със Закона за здравето на животните и
Регламента за официалния контрол, много от които биха могли да допринесат или да
възпрепятстват хуманното отношение към животните. Наред с това ще видим и
назначаването на нови Референтни центрове на Съюза за хуманно отношение към
животните, в допълнение към работата, която ще бъде поета от новата Платформа на
ЕС за хуманно отношение към животните.
Коментирайки проектопрограмата,
Еврогрупата за животните, заяви:
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"Въпреки някои топли думи тук и там, има повече въпроси, отколкото отговори
за хуманното отношение към животните. Например, казаното за борбата с
трансграничните болести по животните в най-добрия случай е неясен. Какви действия
всъщност се предвиждат, за да се справят с такива болести като син език, птичи грип,
заразния нодуларен дерматит и африканска чума по свинете, извън тези, които
понастоящем се предприемат? Самото наблюдение няма да подобри благосъстоянието.
Това, от което се нуждаем, са увеличените мерки за биосигурност, изменените
разпоредби за настаняване на животните за отглеждане и режимите на ваксиниране,
когато това е възможно. "
Еврогрупата за животните, заедно с шест от своите организации-членки, са
членове на новата платформа на ЕС за хуманно отношение към животните, а в
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Еврогрупата за животните представлява пред институциите на Европейския съюз 53 организации за защита на животните от 24
държави членки, САЩ, Сърбия и Норвегия. От създаването си през 1980 г. Еврогрупата е успяла в много от настояванията си пред
Европейските институции в приемането на по-високи стандарти за защита на животните. Еврогрупата отразява и изразява
общественото мнение чрез членуващите организации от целия ЕС и има и научна и техническа експертиза да представя
компетентни становища и съвети по проблемите на защитата на животните. За повече информация сайта: eurogroupforanimals.org
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проекто-стратегията се посочва, че председателството се ангажира да "подкрепя и
допълва" дейностите, предприети в рамките на този нов форум. "Не е ясно как това
може или би било добре, особено когато председателството на Съвета няма определена
роля в рамките на самата платформа", добави г-жа Hameleers. "Освен това, въпреки че
програмата специално споменава хуманното отношение към животните по време на
транспорт в това отношение, трябва да се отбележи, че все още не са взети решения за
Платформата и не са обявени подгрупи. Още по-тревожно е, че специалното
споменаване на транспорта на дълги разстояния е нещо, което Еврогрупата за
животните и няколко държави-членки, освен много от членовете на Европейския
парламент, искат да видят ограничено".
Повече от всичко, липсата на амбиция е впечатляваща в тази програма.
Последното трио, Холандия, Словакия и Малта, всички имаха решителни и строго
заложени теми за хуманното отношение към животните и водят проактивно тези теми,
издигаха и застъпваха ключови каузи осъзнавайки създаването на самата Платформа.
Еврогрупата за животни ги поздравява за тяхната работа в това отношение. Подобно
ниво на амбиция за настоящото председателство би могло да бъде използвано за
насърчаване на разговорите относно ролята на хуманното отношение към
животните в международната търговия, за насърчаване на нова европейска
стратегия за заместване, намаляване и усъвършенстване на изпитванията върху
животни или за стремеж към постепенно премахване на рутинното осакатяване
на селскостопански животни.
"Естонските граждани, както и другите европейци, ясно искат да направят
повече, за да защитят хуманното отношение към животните, както на национално, така
и на европейско равнище. 95% от интервюираните в миналогодишното специално
проучване на Евробарометър относно хуманното отношение към животните смятат, че
защитата на селскостопанските животни е важна. По същия начин 74% искат да видят,
че ЕС прави повече, за да насърчи по-доброто познаване на хуманното отношение към
животните в международен план и повече от половината биха били склонни да плащат
повече за продуктите, произхождащи от производствени системи за хуманно
отношение към животните. Надяваме се, че председателството ще отчете
загрижеността на собствените си граждани, ще покаже как някои от техните планове
по-горе ще променят и подобрят хуманното отношение към животните и преди всичко
ще предприемат конкретни допълнителни действия по проактивен начин. Дотогава
имаме повече въпроси, отколкото отговори."
В този ред на мисли би било добре да се обмисли и засили тази така важна тема
за подобряване хуманното отношение към животните в програмата на предстоящото
Българско председателство.
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