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ANEXA I 

Lista standardelor internaționale de bunăstare a animalelor adoptate de 

OIE  

 

Animale terestre 

Secțiunea 7 „Bunăstarea animalelor” din Codul sanitar pentru animale terestre al OIE 

 Introducere la recomandările privind bunăstarea animalelor (Definiție și principii 

directoare) 

 Transportul animalelor pe cale maritimă 

 Transportul animalelor pe cale terestră 

 Transportul animalelor pe cale aeriană 

 Sacrificarea animalelor 

 Uciderea animalelor în scopul ținerii sub control a bolilor 

 Controlul populației de câini fără stăpân 

 Utilizarea animalelor în cercetare și educație 

 Bunăstarea animalelor și sistemele de producție a bovinelor de carne 

 Bunăstarea animalelor și sistemele de producție a puilor de carne 

 Bunăstarea animalelor și sistemele de producție a vacilor de lapte 

 Bunăstarea ecvideelor folosite ca animale de povară 

Animale acvatice 

Secțiunea 7 „Bunăstarea peștilor de crescătorie” din Codul sanitar pentru animale 

acvatice al OIE 

 Introducere la recomandările privind bunăstarea peștilor de crescătorie 

 Bunăstarea peștilor de crescătorie în timpul transportului 

 Aspecte legate de bunăstare în momentul asomării și uciderii peștilor de crescătorie în 

vederea consumului uman 

 Uciderea peștilor de crescătorie în scopul ținerii sub control a bolilor 

 

Alte documente ale OIE 

 Orientări în materie de gestionare a dezastrelor și de reducere a riscurilor în ceea ce 

privește sănătatea și bunăstarea animalelor și sănătatea publică veterinară 
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ANEXA II 

Acordurile bilaterale cu țări terțe, inclusiv în ceea ce privește bunăstarea 

animalelor, și alte forme de cooperare tehnică în materie de bunăstare a 

animalelor 

Acorduri comerciale bilaterale deja semnate 

 Acordul de asociere (AA) UE-Chile 

 Acordul economic și comercial cuprinzător (CETA) UE-Canada
 1

 

 Acordul dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind comerțul cu produse 

agricole
2
  

 Acordul de liber schimb (ALS) UE-Coreea de Sud 

 Acordul de asociere UE-America Centrală: discuții în curs cu America Centrală în 

vederea creării unui Grup de lucru pentru bunăstarea animalelor la nivel regional și a 

elaborării planului de acțiune în temeiul acordului semnat 

 Acordul de parteneriat și cooperare UE-Kazahstan  

 ALS UE-Peru/Columbia 

 AA UE-Ucraina 

 AA UE-Georgia 

 AA UE-Republica Moldova 

 

Alte forme de cooperare tehnică în materie de bunăstare a animalelor în afara 

acordurilor comerciale 

 Forumul de cooperare privind bunăstarea animalelor Comisia Europeană-Noua Zeelandă 

 Forumul de cooperare privind bunăstarea animalelor Comisia Europeană-Australia 

 Memorandumul de înțelegere administrativ privind bunăstarea animalelor Comisia 

Europeană-Brazilia 

 Acordul administrativ privind cooperarea tehnică în materie de bunăstare a animalelor 

Comisia Europeană-Argentina 

 

Acorduri comerciale bilaterale în curs de semnare 

 ALS UE-Singapore  

 ALS UE-Vietnam 

 ALS UE-Japonia 

 Noul acord-cadru UE-Armenia 

 

                                                            
1 Înainte de încheierea CETA, cooperarea în materie de bunăstare a animalelor s-a desfășurat în cadrul 

Acordului veterinar UE-Canada. Chiar dacă bunăstarea animalelor nu era menționată în Acordul veterinar, 

părțile au convenit printr-un schimb de scrisori oficiale în 2004 să includă bunăstarea animalelor în 

domeniul de aplicare a acordului și să coopereze sub auspiciile Comitetului mixt de gestionare. 
2 Cooperarea cu Elveția în ceea ce privește bunăstarea animalelor nu a fost oficializată, însă au loc schimburi 

anuale. 


