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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

към 

ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА 

относно въздействието на международните дейности в областта на хуманното 

отношение към животните върху конкурентоспособността на европейските 

производители на селскостопански животни в един глобализиран свят 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Списък на международните стандарти за хуманно отношение към 

животните, приети от ОІЕ   

 

Сухоземни животни 

Раздел 7 Хуманно отношение към животните съгласно Здравния кодекс за 

сухоземните животни на ОІЕ 

 Въведение към препоръките за хуманно отношение към животните 

(Определение и ръководни принципи) 

 Транспортиране на животни по море 

 Транспортиране на животни по суша 

 Транспортиране на животни по въздуха 

 Клане на животни 

 Умъртвяване на животни с цел борба с дадена болест 

 Контрол на популацията от бездомни кучета 

 Използване на животни за изследвания и образование 

 Хуманно отношение към животните и системи за производство на говеда за 

месо 

 Хуманно отношение към животните и системи за производство на бройлери 

 Хуманно отношение към животните и системи за производство на млекодайни 

животни 

 Хуманно отношение към работни еднокопитни животни 

Водни животни 

Раздел 7 Хуманно отношение към    

риба от рибовъдни стопанства съгласно Здравния кодекс за водните животни на 

ОІЕ 

 Въведение към препоръките за хуманно отношение към риба от рибовъдни 

стопанства 

 Хуманно отношение към риба от рибовъдни стопанства по време на 

транспортиране 

 Аспекти на хуманното отношение при зашеметяване и умъртвяване на риба от 

рибовъдни стопанства за човешка консумация 

 Умъртвяване на риба от рибовъдни стопанства с цел борба с дадена болест 

 

Други документи на ОІЕ 

 Основни насоки относно справяне с бедствени ситуации и намаляване на риска 

във връзка със здравето на животните и хуманното отношение към тях и 

ветеринарни аспекти на общественото здравеопазване 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Двустранни споразумения с държави извън ЕС, включително за 

хуманно отношение към животните и други форми на техническо 

сътрудничество в областта на хуманното отношение към животните 

Вече подписани двустранни търговски споразумения 

 Споразумение за асоцииране между ЕС и Чили (СА) 

 Всеобхватно икономическо и търговско споразумение между Канада и ЕС (ВИТС)
 1

 

 Споразумение за търговия със земеделски продукти между ЕС и Конфедерация 

Швейцария
2
  

 Споразумение за свободна търговия (ССТ) между ЕС и Южна Корея 

 Споразумение за асоцииране между ЕС и Централна Америка: текущи обсъждания 

с Централна Америка за създаване на регионална работна група по въпросите на 

хуманното отношение към животните и план за действие съгласно подписаното 

споразумение 

 Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан  

 ССТ между ЕС и Перу/Колумбия 

 СА между ЕС и Украйна 

 СА между ЕС и Грузия 

 СА между ЕС и Република Молдова 

 

Други форми на техническо сътрудничество в областта на хуманното отношение 

към животните освен търговски споразумения 

 Форум за сътрудничество в областта на хуманното отношение към животните 

между Европейската комисия  и Нова Зеландия 

 Форум за сътрудничество в областта на хуманното отношение към животните 

между Европейската комисия и Австралия 

 Административен меморандум за разбирателство в областта на хуманното 

отношение към животните между Европейската комисия и Бразилия 

 Административно споразумение за техническо сътрудничество в областта на 

хуманното отношение към животните между Европейската комисия и Аржентина 

 

Двустранни търговски споразумения в процес на подписване 

 ССТ между ЕС и Сингапур  

 ССТ между ЕС и Виетнам 

 ССТ между ЕС и Япония 

 Ново Рамково споразумение между ЕС и Армения 

 

                                                            
1 Преди ВИТС сътрудничеството в областта на хуманното отношение към животните се извършваше в 

рамката на Ветеринарното споразумение между ЕС и Канада. Дори ако хуманното отношение към 

животните не беше включено във Ветеринарното споразумение, през 2004 г. страните се договориха 

чрез разменени официални писма да включат хуманното отношение към животните в обхвата на 

споразумението и да си сътрудничат под егидата на Съвместния управителен комитет. 
2 Сътрудничеството с Швейцария в областта на хуманното отношение към животните не беше 

официално договорено, но въпреки това се провежда ежегоден обмен на становища по този въпрос. 


