ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ

Домашни птици,
птици, отглеждани
в плен, и яйца за
люпене

Знаете ли, че...?
домашни птици са птици, които се развъждат или
отглеждат в плен за производството на месо, яйца за
консумация и други продукти, за възстановяване на
запасите от пернат дивеч или за целите на разплод
на птици, използвани за видовете производство (включително яйца за люпене);

Подобно на другите животни, птиците са възприемчиви
към болести, чието въздействие варира значително според конкретната болест. Освен отрицателните последици за здравето на инфектираното животно, болестта може да доведе до увеличаване на разходите на
земеделските стопани и промишлеността, произтичащи
от необходимостта от лечение на болестта и от нарушаване на стопанската дейност. Огнищата на болести
често могат да окажат значително и дълготрайно въздействие върху международната търговия с животни
и животински продукти, поради което е важно всички
заинтересовани страни да са запознати със своите
отговорности.
В зависимост от целта, с която се отглеждат, птиците
се определят като домашни птици, птици, отглеждани
в плен, или птици за домашни любимци:

птици, отглеждани в плен, са всички птици, които се
отглеждат в плен поради причини, различни от тези
за домашните птици, включително отглежданите за
представления, надбягвания, изложения, състезания,
разплод или продажба;
птици за домашни любимци са птици, които се отглеждат за лични нетърговски цели.1
Лицата, които отглеждат домашни птици или птици,
отглеждани в плен, са оператори, а лицата, които
отглеждат птици за домашни любимци, са собственици
на домашни любимци.

Какви са правилата на ЕС за
здравеопазването на животните?
Регламент (ЕС) 2016/429 за заразните болести по
животните (Законодателство за здравеопазването на
животните) е в сила от 21 април 2021 г., допълнен с
няколко други регламента. Повече информация можете
да намерите и в информационния документ „Ново законодателство за здравеопазването на животните“.
1 Някои видове птици (домашни кокошки, пуйки, токачки, патици, гъски, пъдпъдъци, гълъби, фазани, яребици и щраусови птици) не могат да се считат за
домашни любимци.

Здравео
пазване и
безопасност
на храните

Регистрация и одобряване на
животновъдните обекти
Законодателството за здравеопазването на животните
изисква от операторите да регистрират животновъдните обекти, в които постоянно или временно се отглеждат домашни птици, птици, отглеждани в плен, или яйца
за люпене. Освен това операторите на следните животновъдни обекти за домашни птици следва да подадат
заявление за одобрение до компетентния орган:
люпилни за домашни птици, от които към друга
държава членка се придвижват яйца за люпене или
домашни птици;

Какви са основните ми отговорности
като оператор съгласно
новото законодателство?

животновъдни обекти, в които се отглеждат домашни
птици, от които към друга държава членка се придвижват домашни птици, предназначени за различни
от клане цели, или яйца за люпене.

Като оператор на животновъден обект, в който се
отглеждат домашни птици или птици, отглеждани в
плен, или на люпилня съгласно Законодателството
за здравеопазването на животните трябва да имате
основни познания за здравеопазването на животните
и определени отговорности за профилактика и контрол
на болестите. Сред вашите отговорности са:
здравеопазването на животните ви;
разумното и отговорно използване на ветеринарните
лекарствени продукти;
добрите животновъдни практики;
регистрирането на вашите животни, дейности и животновъден обект и воденето на дневници;
биологичната сигурност, профилактиката и контрола
на болестите в животновъдния ви обект;
сътрудничеството с компетентните органи във връзка
с различни мерки;
надзора на болестите по животните ви;
гарантирането, че движението на животни не създава
риск от разпространение на болести по животните, и
осигуряването на необходимите документи за движението.

В допълнение към регистрацията или одобряването на
техните животновъдни обекти, операторите имат определени задължения за водене на дневници във връзка
с животните или яйцата за люпене в тези обекти. Специални изисквания за идентификация се прилагат за:
яйцата за люпене, които се придвижват към друга
държава членка, като всяко яйце за люпене следва
да е маркирано с уникалния номер на одобрението
на животновъдния обект на произход на яйцата за
люпене;

Въвеждане в ЕС
Движението на домашни птици, птици, отглеждани в плен, или яйца за люпене към ЕС от държава
извън ЕС се урежда в рамките на Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 и в съответните актове за изпълнение, както е обяснено в информационния документ
„Въвеждане в Съюза“.

Как е уреден въпросът с профилактиката,
контрола и надзора на болестите?
Болестите, за които се прилагат правилата за профилактика и контрол за птиците, са посочени в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1882.
птиците, отглеждани в плен, от семейство Psittaci
dae (същински папагали), които се придвижват към
друга държава членка, следва да са идентифицирани
индивидуално посредством идентификационен пръстен, инжектируем транспондер или татуировка.
Допълнителните правила относно регистрацията и
одобряването на животновъдните обекти за домашни
птици, птици, отглеждани в плен, или яйца за люпене,
задълженията за водене на дневници и проследимостта
на яйцата за люпене и на птиците, отглеждани в плен,
са определени в Делегиран регламент (ЕС) 2019/2035.

Движение в рамките на ЕС
В Законодателството за здравеопазването на животните и Делегиран регламент (ЕС) 2020/688 се съдържат
подробни правила за движението в рамките на ЕС на
домашни птици, птици, отглеждани в плен, и яйца за
люпене, включително:
мерките за биологична сигурност, които се прилагат
по време на транспортиране;
ветеринарно-здравните изисквания (включително
някои дерогации), които се прилагат за всяка категория домашни птици, птици, отглеждани в плен, или
яйца за люпене, когато те се придвижват към друга
държава членка;
подробните правила относно здравните сертификати
и кога се изискват.

Как е уреден въпросът с птиците,
отглеждани в плен, придвижвани за
участие в изложение или спортна
проява в друга държава членка?
С Делегиран регламент (ЕС) 2020/688 се установяват
специални разпоредби за здравеопазване на животните във връзка с движението на птици, отглеждани в
плен, за участие в изложения и на състезателни гълъби
за участие в спортни прояви в други държави членки.

Какво следва, когато животните се разболеят?
В законодателството са определени подробни правила
за огнище на болест по птиците от категория А (високопатогенна инфлуенца по птиците, инфекция с вируса
на нюкасълската болест). Тези правила определят специални мерки за контрол на болестите, отнасящи се до:
инфектирания животновъден обект, както и други
животновъдни обекти в рамките на ограничителните
зони;
движенията във и извън ограничителните зони и някои
дерогации по отношение на тях;
разширяването на обхвата на мерките за контрол на
болестта от компетентния орган, ако това се счита за
необходимо за успешното овладяване на огнището;
срока на действие на мерките;
извеждане на животните, почистване и дезинфекция
на заразените животновъдни обекти.

За повече информация относно Законодателството за здравеопазването на животните или
ако се интересувате от други информационни документи, посетете нашия уебсайт:
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-health/animal-health-law_bg
#AnimalHealthLaw #AnimalHealth #OneHealth #DGSante

