Движение на животни, зародишни
продукти и продукти от животински
произход
Законодателство за здравеопазването на животните засяга
както движението на животни, зародишни продукти и продукти
от животински произход в рамките на Европейския съюз , така
и въвеждането в ЕС на тези животни и продукти от чужбина.

В рамките на ЕС
Операторът трябва да гарантира, че, когато се придвижват в рамките на ЕС, животните, зародишните продукти или
продуктите от животински произход отговарят на ветеринарно-здравните изисквания. Основното правило е, че движението
не следва да застрашава здравето на животните или на хората
на местоназначението или по трасето. Това може да включва:
основна биологична сигурност при транспортиране;
задължения за регистрация и идентификация;
животните следва да са здрави;
ветеринарни здравни сертификати, които да придружават
животните, зародишните продукти или продуктите от животински произход;
ако животните се придвижват в друга държава членка, може
да се наложи те да отговарят на други ветеринарно-здравни
изисквания, като например допълнителни тестове и скрининг
за определени болести.

Мерки за контрол на болести
В законодателството за здравеопазването на животните
са определени правилата, които трябва да се спазват при
огнище на опасни болести,viii като шап, африканска чума
по свинете или класическа чума по свинете. Освен изискванията за уведомяване на компетентния орган за появата на
огнище на болест по животните, в законодателството също
са предвидени редица мерки за контрол на болестта, които
ще се прилагат:
в животновъдния обект, в който възниква болестта; както и
в ограничителните зони около мястото на възникване на
болестта.

Тези мерки може да включват ограничения на движението,
почистване, дезинфекция на животновъдните обекти и евентуално тестване и ваксиниране и т.н. Във всички тези случаи
всеки трябва да следва стриктно инструкциите, получени от
компетентните органи.
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Болестите по животните се класифицират в зависимост от риска от разпространението им,
икономическото им въздействие върху животновъдния сектор и необходимите мерки за
контрол. Най-опасната е „категория А“, като за тези болести съществуват мерки за контрол.

Въвеждане в ЕС от чужбина

ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ
Е ВАШЕТО ЗДРАВЕ

Всички животни, зародишни продукти и продукти от животински
произход (напр. прясно месо, яйца, млечни продукти, продукти
от водни животни) могат да се въвеждат в ЕС само ако:
отговарят на всички приложими ветеринарно-здравни изисквания;
държавата на произход има разрешение за съответната стока
и е включена в списък на допустими трети държави;
са с произход от регистриран животновъден обект в трета
държава (ако е приложимо);
съответният компетентен орган удостоверява съответствието
с придружаващ ветеринарен здравен сертификат.

Научете повече
За повече информация
относно законодателството за
здравеопазването на животните
посетете уебсайта:
https://ec.europa.eu/food/animals/
animal-health/animal-health-law_bg
#AnimalHealthLaw #AnimalHealth #OneHealth #DGSante
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Какво представлява новото
законодателство за здравеопазването
на животните?
От април 2021 г. в ЕС се прилага новото законодателство за
здравеопазването на животните1 за заразните болести по
животните. С новата стабилна и съвременна правна уредба се
въвежда единна политика на ЕС в областта на здравеопазването на животните и се осигуряват ясни, хармонизирани мерки
за профилактика и контрол на болестите по животните, които се
предават на животни и на хора. Законодателството се прилага
за животни, зародишни продукти и продукти от животински
произход, отглеждани или произвеждани в стопанства или
други животновъдни обекти, както и за диви животни. В него
също така се определят правила за движението на животни
и продукти от тях между държавите членки или към Съюза
от чужбина, насочени към опазване на здравния статус на
животните в Съюза.
Законодателството за здравеопазването на животните засяга
операторите, специалистите по отглеждане на животни и стопаните на домашни любимци, както и ветеринарните лекари
и компетентните органи на държавите членки. Чрез законодателството се укрепват здравето и безопасността, като се
актуализират правилата за профилактика и контрол на заразните болести. Всяко огнище на болести, независимо дали то е
сред животните, или се разпространява сред хората, може да
окаже значително въздействие върху обществото, да наруши
доставките на храни и да увеличи разходите в целия хранително-вкусов сектор, сред земеделските стопани, промишлеността,
публичния сектор и дори извън него. Поради това в законодателството за здравеопазването на животните се поставя акцент
върху профилактиката на болестите, включително биологичната сигурност, надзора и проследимостта, за да се сведат до
минимум рисковете от болести по животните, които засягат
обществото.

Регламент (ЕС) 2016/429 за заразните болести по животните
(Законодателството за здравеопазването на животните)
заменя 39 предишни директиви и регламенти на ЕС с единна
политика на ЕС за здравеопазването на животните, с което
правилата за профилактика и контрол на болестите се хармонизират в целия ЕС. Законодателството за здравеопазването
на животните се основава на стратегията на ЕС за здравето
на животните По-добре превенция, отколкото лечение и
е в съответствие с по-широката стратегия От фермата до
трапезата, която е залегнала в Европейския зелен пакт.

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 органи2 във връзка с различни мерки;
надзора на болестите по вашите животни;
гарантирането, че движението на животни не създава риск от
разпространение на болести по животните и че придвижваните
животни са придружени от необходимите документи.

180 милиона зайци в 4 500 стопанства с търговска цел и
+/- 161 000 дребни производителиii

Повече от 1 400 зоологически градиниiii

16 милиона пчелни кошера и 630 000 пчелариiv

Аквакултури: 1,32 милиона тона — предимно атлантическа
сьомга, дъгова пъстърва, лаврак, зъбар, стриди и миди — на
стойност 4,8 милиарда евроvi vii
i
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Регламент (ЕС) 2016/429

Като оператор, стопанин или собственик на животни или
като оператор на животновъден обект, носите отговорност за
здравеопазването на животните ви и имате ключова роля за
профилактиката и контрола на разпространението на болести
— както от животно на животно, така и от животно на човек.
Следва да имате основни познания за здравеопазването на
животните и да имате определени други отговорности, включително за:

70 милиона кучета и 80 милиона коткиi

Селскостопански животни: 143 милиона свине, 77 милиона говеда,
62 милиона овце и 12 милиона кози и 400 милиона пилетаvv
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Вашите отговорности
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2020 г., ЕС—27, https://www.statista.com/statistics/515010/pet-population-european-union-euby-animal/
2017 г., https://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/act_getPDF.cfm?PDF_
ID=1193#:~:text=Rabbit%20farming%20is%20highly%20concentrated,an%20estimate%20
of%2024.5%20million.
2021 г., http://zoos.media/zoo-facts/how-many-zoos-are-there/?lang=en
2020 г., https://ec.europa.eu/food/animals/live-animals-trade-imports/honey-bees/eu-effortsbee-health_en
2019 г., ЕС—27, https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20200923-1
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/blue-economy/aquaculture/overview-eu-aquaculture-fish-farming_en
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/aquaculture-production-4/assessment

Регистриране, идентифициране и
водене на дневници
Операторите трябва да информират компетентните органи
за животновъдните обекти, в които отглеждат животни или
събират, произвеждат, преработват или съхраняват зародишни
продукти. Операторите трябва също така да водят дневници,
за да осигурят проследимост на отглежданите животни и на
продуктите, както и да позволят на компетентните органи да
разполагат с актуална информация за животновъдните обекти,
техните дейности, здравния статус и риска, който те могат да
представляват.
Освен това отглежданите в животновъдния обект животни и
придвижваните животни следва да бъдат надлежно идентифицирани и регистрирани, за да се гарантира тяхната
проследимост. Нивото на изискванията за идентификация и
проследимост зависи от видовете и категориите животни. Това
може да означава поставяне на ушна марка, маркировъчен
знак, татуиране или имплантиране на транспондер в допълнение към предоставянето на придружаващ документ, като
например паспорт на животното, когато животните се придвижват, и регистрация в база данни, когато това е необходимо
за даден вид.

2.

Компетентният орган се отнася до централния ветеринарен орган на съответната държава
членка.

