
 
Защита на животните: законодателството на ЕС
 
Европейският съюз има едни от най-високите стандарти в света за защита на
животните – селскостопански, лабораторни, диви или домашни любимци.
 

От над 40 години ЕС утвърждава правила за защита на животните и е признат световен
лидер в тази сфера, като неговите действия са повлияли на законодателството в други
страни. Нормите на ЕС касаят главно селскостопанските животни (относно условията
на живот във фермите, при превоз и клане), но също и дивите и лабораторните
животни, както и домашните любимци.
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Селскостопански животни 
 
Социологическо проучване от май 2021 г. показва, че над 80% от европейците смятат,
че селскостопанските животни трябва да бъдат по-добре защитени.
 
 
Първите европейски правила в тази област датират от 70-те години на ХХ век.
Директива от 1998 г. установява общи стандарти за защита на всички животни,
отглеждани за производство на храни, вълна, кожени изделия или за други
селскостопански цели. Директивата обхваща и рибите, земноводните и влечугите и се
основава на Европейската конвенция за защита на животните, отглеждани за
селскостопански цели, от 1978 г.
 

Други правила на ЕС налагат стандарти за зашеметяването и клането на животни,
както и за условията за отглеждане на конкретни видове животни - телета, свине и
кокошки носачки.
 
 
Парламентът одобри през октомври 2018 г. нов регламент за продуктите за
ветеринарна медицина, който ограничава използването на лекарства за компенсиране

" [...]  Европейският съюз и държавите членки
държат  изцяло  сметка  за  изискванията  за
хуманно  отношение  към  животните  като
същества  с  усещания  [...].  "
Член 13 от Договора за функционирането на ЕС

Правилата на ЕС за защита на животните отразяват т.нар. "пет свободи":
• Свобода от глад и жажда

• Свобода от дискомфорт

• Свобода от болка, нараняване и заболявания

• Свобода да изразяват естественото си поведение

• Свобода от страх и стрес
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https://data.europa.eu/data/datasets/s2096_84_4_442_eng?locale=en
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_infograph_40-years-of-aw.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A31998L0058
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680076da6
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680076da6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0119
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0120
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A31999L0074
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/zashchita-na-zhivotnite/20181018STO16580/ustoychivost-km-antibiotitsi-novi-pravila-reghlamentirat-lechenieto-na-zhivotni
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/zashchita-na-zhivotnite/20181018STO16580/ustoychivost-km-antibiotitsi-novi-pravila-reghlamentirat-lechenieto-na-zhivotni


на лоши условия на отглеждане или за стимулиране на растежа на животни.
 
 
Във връзка с представянето на стратегията "От фермата до трапезата" за развитие на
устойчиво селско стопанство Европейската комисия прави преглед на цялото
законодателство за отношението към селскостопанските животни.
 

Защита на животни по време на превоз 
 
Правилата на ЕС за защита на животните по време на превоз са приети през 2004 г. В
резолюция от февруари 2019 г. Парламентът призова за по-доброто им прилагане на
практика, санкции за нарушителите и намаляване на дължината на превозите.
 
 
Депутатите създадоха анкетна комисия през юни 2020 г. за проучване на
предполагаеми нарушения на правилата за отношението към животните при превоз в
рамките на ЕС и извън него.
 
 
По време на дебат на 2 декември 2020 г. депутатите поискаха от еврокомисаря по
земеделието Януш Войчеховски по-добра защита на животните при транспортиране. Те
призоваха за съкращаване на веригата на доставки, насърчаване на транспортирането
на месо вместо на живи животни и съобразяване на изискванията към вноса със
стандартите за отношението към животните в ЕС.
 
 
Анкетната комисия на Парламента за защитата на животни при транспортиране откри
системни слабости при прилагането на правилата за транспортиране на животните в
ЕС. Докладът на комисията бе приет в пленарна зала през януари 2022 г.
 
 

Превоз на животни
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/welfare-of-transported-animals_N01-PUB-190207-ANIM_ev
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20200519STO79425/ot-fermata-do-trapezata-strateghiiata-na-es-za-ustoychivi-khranitelni-verighi
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/welfare-of-transported-animals_N01-PUB-190207-ANIM_ev
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32005R0001
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20190206STO25113/parlamentt-nastoiava-za-po-dobra-zakrila-na-transportiranite-zhivotni
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20190206STO25113/parlamentt-nastoiava-za-po-dobra-zakrila-na-transportiranite-zhivotni
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200619IPR81604/protection-of-transported-animals-parliament-establishes-inquiry-committee
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20201202IPR92918/meps-to-wojciechowski-eu-farm-policy-must-improve-animal-welfare-in-transport
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/zashchita-na-zhivotnite/20211215STO19501/transportirane-na-zhivotni-razkriti-sa-sistemni-slabosti-interviu
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/zashchita-na-zhivotnite/20211215STO19501/transportirane-na-zhivotni-razkriti-sa-sistemni-slabosti-interviu
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20220114IPR21025/zhivotnite-triabva-da-bdat-po-dobre-zashchiteni-po-vreme-na-transportirane


Спиране на отглеждането на животни в клетки 
В отговор на гражданска инициатива, подкрепена от 1,4 млн. европейци, Парламентът
призова Комисията на 10 юни 2021 г. да предложи забрана в ЕС на отглеждането на
селскостопански животни в клетки до 2027 г.
 
 
Научете как можете да се включите или да дадете начало на европейска гражданска
инициатива.
 
Защита на дивите животни 
Около 500 вида диви птици, чиито естествени местообитания са в ЕС, са защитени от
директива за птиците, а директива за местообитанията цели да опази редки,
застрашени или уникални за Европа видове и характерни типове местообитания.
 
Инициатива на ЕС от 2018 г. си поставя за задача да спре спада при дивите пчели и
други насекоми, опрашващи растения. Парламентът призовава за по-малко използване
на пестициди и финансиране на изследвания. В по-ранен доклад от януари 2018 г.
Парламентът се обяви за по-добра защита на регионалните и местните видове пчели.
 
В доклад за стратегията на ЕС за биоразнообразието, приет през юни 2021 г.,
Парламентът се обяви за спешни промени в Инициативата на ЕС за опрашителите и
въвеждане на нови индикатори за следене на популациите и ясни цели за
подобряването им.
 
Китовете и делфините са защитени от улов и убиване във води на ЕС. Освен това
Европейският съюз призовава за пълното прилагане на международния мораториум за
търговски улов на китове, въведен през 1986 г.
 
Регламент на ЕС забранява търговията с продукти от тюлени.
 
Съществуват и правила за поставянето на капани, които забраняват използването на
капани за улавянето за крака на диви животни в ЕС.

Резистентност спрямо антимикробни препарати
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/tackling-the-spread-of-drug-resistance-from-animals-to-humans_N01-PUB-181009-
VETI_ev

Статия

BG Генерална дирекция за комуникация
Европейски парламент - говорител: Jaume Duch Guillot
Контакт: webmaster@europarl.eu

4 I 7

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/tackling-the-spread-of-drug-resistance-from-animals-to-humans_N01-PUB-181009-VETI_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/tackling-the-spread-of-drug-resistance-from-animals-to-humans_N01-PUB-181009-VETI_ev
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2018/000004_bg
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210604IPR05532/ep-podkrepia-evropeyskata-ghrazhdanska-initsiativa-kray-na-kletkite
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210604IPR05532/ep-podkrepia-evropeyskata-ghrazhdanska-initsiativa-kray-na-kletkite
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210604IPR05532/ep-podkrepia-evropeyskata-ghrazhdanska-initsiativa-kray-na-kletkite
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210604IPR05532/ep-podkrepia-evropeyskata-ghrazhdanska-initsiativa-kray-na-kletkite
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0147
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A31992L0043
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/zashchita-na-zhivotnite/20200519STO79424/zastrasheni-vidove-v-evropa-danni-i-fakti-infoghrafika
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/zashchita-na-zhivotnite/20200519STO79424/zastrasheni-vidove-v-evropa-danni-i-fakti-infoghrafika
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/zashchita-na-zhivotnite/20191129STO67758/kakvo-ubiva-pchelite-i-drughite-oprashiteli-infoghrafika
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/zashchita-na-zhivotnite/20191129STO67758/kakvo-ubiva-pchelite-i-drughite-oprashiteli-infoghrafika
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/zashchita-na-zhivotnite/20191213STO69018/kak-parlamentt-iska-da-zashchiti-pchelite-i-drughi-oprashiteli-video
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/zashchita-na-zhivotnite/20191213STO69018/kak-parlamentt-iska-da-zashchiti-pchelite-i-drughi-oprashiteli-video
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/zashchita-na-zhivotnite/20180122STO92210/pchelarstvo-deputati-iskat-merki-sreshchu-vnosa-na-falshiv-med
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/pollinators/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/animal_welfare/whaling.htm
https://iwc.int/commercial
https://iwc.int/commercial
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20150907STO91833/iep-priiema-po-strogha-zabrana-za-trghoviiata-s-produkti-ot-tiulieni
https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/animal_welfare/hts/index_en.htm


•
•

•

Европейският съюз прилага и допълва изискванията в Конвенцията по международната
търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора. Регламентите на ЕС за
търговия с диви животни целят да гарантират, че търговията с диви животни не
поставя под заплаха оцеляването на животински видове.
 
 
През юни 2021 г. Парламентът прие позицията си относно стратегията за
биоразнообразие на ЕС до 2030 г., която е част от Зеления пакт за постигане на
климатична неутралност в Европа. Депутатите подкрепиха въвеждането на
задължителни цели за защита от държавите в ЕС на дивата природа.
 
Зоологически градини 
Правилата на ЕС за отглеждане на диви животни в зоологически градини утвърждават
ролята на зоопарковете в опазването на биоразнообразието и налагат стандарти за
защита, включително за настаняване на животните по подходящ начин.
 
Изследвания върху животни за научни цели 
Европейският съюз е създал правна рамка, която регламентира изследванията върху
животни за разработване на нови лекарства, за физиологични изследвания и за
тестване на хранителни добавки и химически продукти. Правилата се основават на три
принципа:
 

заместване (насърчаване на използването на алтернативни методи) 
намаление (стремеж към използване на по-малко животни за постигане на
целите) 
подобрения (усилия за минимизиране на болката и страданията).
 

Тестването на козметични продукти върху животни и продажбата на тествани продукти
в ЕС са забранени. В резолюция от 2018 г. Европейският парламент призова за
световна забрана на тестването на козметични продукти върху животни.
 
 
 
Парламентът иска да бъдат направени още крачки напред. През септември 2021 г.
депутатите призоваха за финансиране на нови алтернативни методи за тестване, за да
може използването на животни в научните изследвания постепенно да бъде
прекратено.
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https://www.cites.org/
https://www.cites.org/
https://ec.europa.eu/environment/cites/legislation_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/cites/legislation_en.htm
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210604IPR05513/bioraznoobrazie-ep-iska-zadlzhitelni-tseli-za-zashchita-na-divata-priroda-i-khorata
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210604IPR05513/bioraznoobrazie-ep-iska-zadlzhitelni-tseli-za-zashchita-na-divata-priroda-i-khorata
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20200618STO81513/zeleniiat-pakt-ptiat-km-klimatichno-neutralen-i-ustoychiv-es
https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/zoos/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/index_en.htm
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/zashchita-na-zhivotnite/20180216STO98005/testove-vrkhu-zhivotni-v-kozmetikata-parlamentt-se-obiaviava-za-svetovna-zabrana
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210910IPR11926/meps-demand-eu-action-plan-to-end-the-use-of-animals-in-research-and-testing


Защита на домашните любимци 
 
Много европейци възприемат домашните си любимци като членове на семейството си и
са силно загрижени за тяхното благосъстояние. Затова Парламентът настоява за мерки
срещу незаконната търговия с кучета и котки
 
. През февруари 2020 г. депутатите приеха резолюция, която се обявява за
задължителна регистрация и за санкции при нарушения.
 

Търговията с кожа и козина на кучета и котки е забранена от 2008 г., като забраната
обхваща и вноса и износа на всякакви производни продукти.
 
Европейският съюз също така има единни правила за пътуване с домашни любимци
 
, които позволяват на хората да ги вземат със себе си в рамките на ЕС. Наличието на
паспорт или на здравен сертификат позволява пресичането на граници в ЕС с кучета,
котки и порове.
 

Тестване на козметични продукти
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/no-makeup-for-animals

Незаконна търговия с котки и кучета
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fighting-illegal-pet-trade-1_N01-PUB-200116-PETS_ev
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https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/no-makeup-for-animals
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/zashchita-na-zhivotnite/20200117STO70506/trafik-na-kucheta-i-kotki-merki-sreshchu-nezakonnata-trghoviia-s-domashni-liubimtsi
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fighting-illegal-pet-trade-1_N01-PUB-200116-PETS_ev
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX%3A32007R1523
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/zashchita-na-zhivotnite/20180703STO07128/ptuvane-s-domashni-liubimtsi-kakvi-sa-pravilata
https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement_en


С домашен любимец в чужбина
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/travelling-with-your-pet-in-europe

Отговорни парламентарни комисии
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Анкетна комисия за защитата на животните по време на транспортиране

Допълнителна информация
Материал на Изследователската служба на ЕП: Търговия и транспорт на живи животни
(февруари 2020 г.) (EN)
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https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/travelling-with-your-pet-in-europe
http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/agri/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/envi/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/anit/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)646170
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)646170

