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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА  

ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

НОВИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЕПУТАТИ ИЗИСКВАТ 

ЗАКОНОДАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ 

БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО НА ЖИВОТНИТЕ 

 

Пет новоизбрани 

членове на Европейския 

парламент (ЕП) споделиха, 

най-важните приоритети, 

които са си поставили по 

отношение подобряване 

благосъстоянието на 

животните в Европа, на 

годишното събрание на 

Еврогрупата за животни1 

през юни (21 юни 2019 г.) в 

Брюксел.  

Всички те се обединяват около позицията, че са необходими нови и 

усъвършенствани законодателни мерки за подобряване на кризата в хуманното 

отношение към животните в Европейския съюз (ЕС). 

Досегашното законодателство в сферата е много добра основа, върху която да се 

гради и да се решават новите предизвикателства. Въпреки спешността на промените и 

широката подкрепа на гражданското общество, животните не са в списъка на 

приоритетите в европейските институции, а през последните осем години е постигнат 

много малък законодателен напредък. Някои от проблемите, които Европа трябва да 

решава са: 

 силното увеличаване на индустриалното животновъдство,  

 увеличаване броя на опитните животни, използвани в науката,  

 конкурентния натиск върху европейските пазари поради от вноса на 

животинска продукция с ниски ли без никакви стандарти за благосъстояние 

на животните и 

 увеличаване на законната и незаконната търговия с животни. 

Четири политически групи в ЕП са поели ангажимент за подобряване на 

хуманното отношение към животните. 

Sirpa Pietikäinen (EPP, Финландия), председател на Интергрупата за хуманно 

отношение към животните в Европейския парламент, поставя за свой приоритет 

разработването на рамков закон на ЕС за хуманно отношение към животните – 

                                                           
1 Eurogroup for animals – https://www.eurogroupforanimals.org/  
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„защото той обхваща всички видове“ и би допринесъл за подобряване на 

благосъстоянието на най-голям брой животни, а в частност ще работи и смята за 

възможно да се постигнат и по-високи стандарти за хуманно отношение към 

пилетата бройлери. Тя смята, че трябва да се използва възможността в новата Обща 

селскостопанска политика да се въведе и извърши преминаване към съществено по-

добри фермерски практики насочени към повишаване благосъстоянието на животните. 

Аня Хазекамп (GUE/NGL, Нидерландия), заместник-председател на Интергрупата 

за хуманно отношение към животните в ЕП, заяви, че кампанията VoteforAnimals20192 

по време на европейските избори – която подписаха и поеха обещание за подобряване 

благосъстоянието на животните 1000 кандидат депутати, от които 1173 бяха избрани и 

влязоха в ЕП – показа ясно силното желание на гражданите на ЕС да се постигне реална 

промяна и подобряване благосъстоянието на животните. Като свой абсолютен 

приоритет за този нов политически мандат тя определя, че най-малкото, което може да 

се направи за животните, е транспортирането на живи животни на дълги разстояния 

да се замени с транспортирането на месо и продукти, като това е постижимо до 2024 г. 

Мартин Бушман, нов германски 

евродепутат и член на Партията за защита на 

животните, който се присъедини към групата 

GUE/NGL в ЕП, определя като свои главни 

приоритети прекратяването на 

транспортирането на живи животни и 

замяната на използването на опитни животни с 

алтернативни методи. 

Мартин Хойсик (RE-Reform Europe), нов 

словашки евродепутат от Прогресивна Словакия, 

заяви, че ще продължи работата на евродепутата Павел 

Поц по прекратяване на нелегалната търговия с 

кученца в Европа и, че се надява, че Словакия може 

да бъде следващата страна, която да забрани 

отглеждането на животни с ценни кожи след 

изборите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Германският евродепутат Klaus Buchner (Greens/EFA) смята, че прякото влияние 

на членовете на ЕП е малко, но че те непряко могат да направят много, което той 

демонстрира чрез своята дейност по Инициативата на европейските граждани „Края на 

                                                           
2 Кампания 2019 „Гласувайте за животните“ – Обещание за хуманно отношение към животните – 

VoteforAnimals2019 campaign https://www.voteforanimals2019.eu/bg/home/  
3 Подписали обещанието кандидати и настоящи вече депутати в ЕП – https://www.voteforanimals2019.eu/supportive-

candidates/  
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https://www.voteforanimals2019.eu/supportive-candidates/
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ерата на клетките“ (End the Cage Age European Citizens’ Initiative,)4 със събирането на 

2500 подписи. 

 

Corine Pelluchon5, редовен професор по 

философия и приложна етика в Университета Paris-

Est-Marne-La-Vallé, в изказването си на срещата 

разви възможността да се изгради глобална теория, 

която да отчита, както нуждите на животните, така и 

човешките нужди. „Ние споделяме Земята с други 

видове, но действаме така, сякаш сме сами и сякаш 

животните са само средство за постигане на нашите 

собствени цели… и видизмът е също толкова 

несправедлив като расизма или сексизма.“  

 

Алберто Алемано6, професор Жан Моне по 

европейско право в Бизнес университета HEC в 

Париж, смята, че всеки гражданин на ЕС може да защитава каузата на животните и да 

изрази мнението си, особено с помощта на европейския „инструментариум за 

лобиране”, включващ платформата „Попитай Европейските институции“ 

(asktheEU.org)7, Европейските граждански инициативи (ECIs)8 и европейския 

омбудсман, тъй като общество, което утвърждава изразяването и съобразяването с 

гражданските позиции е едно по-щастливо общество. 

Всички членове на ЕП се съгласиха, че ще бъде много важно новият председател 

на Комисията да поеме твърд ангажимент за хуманно отношение към животните в 

защита на исканията на европейските граждани, които са ясно изразени в 

Окончателния доклад от първата европейска консултация на гражданите относно 

бъдещите приоритети на ЕС9. 

За европейските граждани хуманното отношение към животните е също 

толкова важно, колкото и свободата на изразяване, и е дори по-важно от борбата с 

корупцията, при степенуването на приоритетите за бъдещето на Европа. Гражданите 

класифицират хуманното отношение към животните почти толкова високо, колкото 

данъчното облагане и борбата с климатичните промени. 

1 от всеки 7 граждани на въпроса какви са надеждите им за бъдещите приоритети 

на ЕС посочват хуманното отношение към животните. 13% от гражданите заявяват 

също, че решенията, взети на равнище ЕС за подобряване благосъстоянието на 

животните, ще ги направят по-горди от това, че са европейци. 

 

                                                           
4 End the Cage Age European Citizens’ Initiative – инициативата скоро достигна 1 127 114 подписа, и до 11 септември 

2019 г. се смята, че ще постигне поне още 300 000 подписа. https://ciwf-int.endthecageage.eu/bg-BG/live  
5 https://fr.wikipedia.org/wiki/Corine_Pelluchon  
6 https://en.wikipedia.org/wiki/Alberto_Alemanno  
7 https://www.asktheeu.org/  
8 Европейски граждански инициативи (ECIs) е механизъм на Европейския съюз, насочен към увеличаване на пряката 

демокрация, като дава възможност на “гражданите на ЕС да участват пряко в развитието на политиките на ЕС“, 

въведена с Договора от Лисабон през 2007 г. http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=bg  
9 Online consultation on the Future of Europe; Second interim report – https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-

political/files/online-consultation-report-april-2019_en.pdf  

http://corhv.government.bg/
mailto:corhv.mail@mzh.government.bg
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https://ciwf-int.endthecageage.eu/fr-BE/live
https://ciwf-int.endthecageage.eu/bg-BG/live
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corine_Pelluchon
https://en.wikipedia.org/wiki/Alberto_Alemanno
https://www.asktheeu.org/
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=bg
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/online-consultation-report-april-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/online-consultation-report-april-2019_en.pdf
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Снимка: © European Commission, 2019 

На въпроса на кои конкретни действия ЕС трябва да даде приоритет „за бъдещето 

на селското стопанство, рибарството и производството на храни в Европа“, като водещи 

са посочени зачитането на: 

 биологичното разнообразие,  

 насърчаването на биологичното земеделие и вегетарианството,  

 разумния риболов,  

 намаляването на транспорта на живи животни и  

 хуманното отношение към животните. 

 

 

Заключенията в доклада са в подкрепа и на заключенията на проучването на 

Евробарометър през 2016 г. 10, когато голям брой граждани на ЕС изразяват огромна 

подкрепа за хуманното отношение към животните и подчертават продължаващата и 

неотложна необходимост от действия в светлината на доклада на Европейския 

парламент от 2017 г. „Хуманно отношение към животните в Европейския съюз“11, 

който разкри, че въпреки силната подкрепа от страна на населението, правото на ЕС 

изключва или отказва законодателна защита на няколко важни вида животни (млечни 

крави, коне и магарета, работни животни и др.), а голяма част от съществуващото 

законодателство в областта на благосъстоянието на животните вече е остаряло и не 

отговаря на съвременните стандарти. 

                                                           
10 Special Eurobarometer 442, Attitudes of Europeans towards Animal Welfare, Survey requested by the European 

Commission, Directorate-General for Health and Food Safety and co-ordinated by the Directorate-General for 

Communication 

http://eurogrourb.cluster020.hosting.ovh.net/wp-content/uploads/Eurobarometer-2016-Animal-Welfare.pdf 
11 Animal Welfare in the European Union; supervised and published by the Policy Department for Citizens’ Rights and 

Constitutional Affairs; European Parliament; © European Union, 2017 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583114/IPOL_STU(2017)583114_EN.pdf  

http://corhv.government.bg/
mailto:corhv.mail@mzh.government.bg
http://eurogrourb.cluster020.hosting.ovh.net/wp-content/uploads/Eurobarometer-2016-Animal-Welfare.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583114/IPOL_STU(2017)583114_EN.pdf
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Резултати от социологическото проучване на Евробарометър през 2016 г. 

 

Заключенията на доклада ще бъдат взети под внимание от държавните и 

правителствените ръководители на заседанията на Европейския съвет относно общите 

насоки, които Европейският съюз трябва да предприеме, като следваща стъпка в по-

широкия дебат „Бъдещето на Европа“. 

Това би следвало да е и ангажимент на новия президент на Европейската комисия 

(след изборите за ЕП), който трябва да поеме отговорностите си пред гражданите и 

животните в Европа и да преобърне застоя за хуманното отношение към животните като 

отговор на ясно изразената позиция на европейците – решенията за хуманно 

отношение към животните (които в основата си са морални решения) са базови 

ценности за европееца, а също така би следвало да са базови ценности и на цялата 

човешка култура. 

 

 

Използвана литература: 

1. Online consultation on the Future of Europe; Second interim report – 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/online-consultation-report-april-2019_en.pdf  

2. Special Eurobarometer 442, Attitudes of Europeans towards Animal Welfare, Survey requested by the 

European Commission, Directorate-General for Health and Food Safety and co-ordinated by the 

Directorate-General for Communication 

http://eurogrourb.cluster020.hosting.ovh.net/wp-content/uploads/Eurobarometer-2016-Animal-

Welfare.pdf  

3. Animal Welfare in the European Union; supervised and published by the Policy Department for 

Citizens’ Rights and Constitutional Affairs; European Parliament; © European Union, 2017; 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583114/IPOL_STU(2017)583114_EN.pdf 

4. Eurogroup for animals – https://www.eurogroupforanimals.org/new-meps-want-to-see-legislative-

improvements-for-animals  
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http://eurogrourb.cluster020.hosting.ovh.net/wp-content/uploads/Eurobarometer-2016-Animal-Welfare.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583114/IPOL_STU(2017)583114_EN.pdf
https://www.eurogroupforanimals.org/new-meps-want-to-see-legislative-improvements-for-animals
https://www.eurogroupforanimals.org/new-meps-want-to-see-legislative-improvements-for-animals
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Други научни становища и актуална информация от 

областта на здравето, хуманното отношение и 

благосъстоянието на животните, антимикробната 

резистентност, както и оценка на риска по цялата 

хранителна верига може да намерите на сайта на 

Центъра за оценка на риска по хранителната верига: 

 

http://corhv.government.bg/  

http://corhv.government.bg/?cat=27 

http://corhv.government.bg/?cat=71 

 

ИЗГОТВИЛ: 

Мадлен Василева 

Дирекция Оценка на риска по хранителната верига 

Център за оценка на риска по хранителната верига 

8.07.2019 г. 
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