Nicosia, 18 February 2016

Animal Welfare
Everyone’s Responsibility

The European Commission will mark the importance of the welfare of the companion animals with a panel
on Thursday, 25 February at the European Union Programme Support Office from 15:00 to 17:15. The event
will bring together local authorities, an EU expert, local experts and NGO representatives to examine the
current situation, short and long term solutions, examples from the EU countries and the EU strategy on pets
and stray animals.
Konuşmacılar AB Hayvan Refahı Stratejisi ve AB ülkelerinde evcil hayvan refahı uygulamaları, evil hayvan refahı
konusunda AB uyum süreci, evcil hayvan refahında mevcut durum ve olası çözümler, yerel hayvan refahı
uygulamaları konularını irdeleyecekler.
AB 1987 yılında imzaya açılan Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’ne taraf olmuştur. Bu
sözleşmeye taraf olan devletler ev hayvanlarına ilişkin olarak bir takım yükümlülüklere uymak zorundadırlar.
2010 yılında AB Konseyi ev hayvanları refahıyla ilgili uygulamalar açısından topluluk üyesi ülkeler arasındaki
farklılıkları araştırmak ve uyum geliştirilmesi sağlamak için çağrıda bulunmuştur. Avrupa Parlamentosu da
13/10/2011 tarihli deklarasyonuyla tüm üye ülkelere, hayvanlara eziyeti engelleyen yasaların ve köpek
popülasyon yönetim stratejilerinin kabulü için çağrıda bulunmuş, özellikle hastalıkların yayılmasını önlemek
açısından köpeklerin kimliklendirilme ve kayıt ettirilme zorunluluğunun getirilmesini istemiştir.
Kimliklendirmenin, hayvanları izleyebilmek, terk edilmelerini veya kaybolmalarını önlemek, izinsiz ticaret ve
çoğaltmaların önüne geçmek açısından da önemli olduğu vurgulanmıştır.
Genel olarak bakıldığında üye ülkelerin çoğunda hayvan koruma kanunları yürürlüktedir. Kimliklendirme ve
kayıt zorunluluğu mevcut olup hayvanların terk edilmesi yasaklanmış, hayvanlara eziyet edenlere ciddi
yaptırımlar getirilmiştir. Üye ülkelerin hemen hemen yarısında ise hayvan sahiplerine yönelik özel mevzuat
vardır; bu ülkelerde köpeklerin üretilmesi ve satılmasına kısıtlamalar getirilmiştir.
Panep
Interested individuals can get more information on this event on the EU Infopoint Facebook page f/abbilgi or
by contacting the EU Infopoint: info@abbilgi.eu, 228 2577 and 11A Hasene Ilgaz Street, Köşklüçiftlik Nicosia.
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