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IZVADAK IZ SAŽETOG IZVJEŠĆA

GLAVNE UPRAVE ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE
O
PRIPRAVNOSTI VETERINARSKIH SLUŽBI ZA IZVANREDNA STANJA U SLUČAJU PRIRODNIH
KATASTROFA

NAPOMENA: OVO JE PRIJEVOD SAŽETKA DIJELA IZVORNOG REVIZIJSKOG IZVJEŠĆA (REF. BR. DG(SANTE)/2018-6518).
PREDVIĐEN JE KAO POMOĆ POSJETITELJIMA OVIH INTERNETSKIH STRANICA, ALI NEMA SLUŽBENI STATUS. UPUĆUJEMO NA
CIJELI TEKST IZVORNOG IZVJEŠĆA.

SAŽETAK
U ovom sažetom izvješću o pripravnosti veterinarskih službi za prirodne katastrofe analiziraju se
odgovori 20 država članica na internetski upitnik (2017.) i dodatne pojedinosti o kojima se
raspravljalo tijekom informativnih posjeta Francuskoj i Italiji (2018.). Detaljne informacije o
zaključcima iz Francuske i Italije nalaze se u Prilogu II., a odgovori na internetski upitnik
navedeni su u Prilogu III.
Na razini EU-a postoji dobro razvijen okvir suradnje i koordinacije civilne zaštite i humanitarne
pomoći, koji nadopunjuje nacionalne kapacitete. Veterinarske službe država članica na
različitim su stupnjevima pripravnosti. Zadaće veterinarske službe u slučaju prirodne katastrofe
kreću se od potpore drugim službama spašavanja do aktivnog sudjelovanja u planiranju i
provedbi operacija spašavanja i preseljenja životinja. Veterinarska služba tu djeluje kao
informacijsko središte za vlasnike životinja i proizvođače hrane i olakšava brz oporavak
poljoprivrednog sektora.
Spašavanje kućnih i proizvodnih životinja na području pogođenom (prirodnom) katastrofom nije
uvijek među zadaćama nacionalnih mehanizama civilne zaštite. U hitnim slučajevima, kao što su

prirodne katastrofe, vlasnici životinja vjerojatno će pomoć i podršku potražiti kod svojeg
veterinara. Životinje imaju veliku emocionalnu vrijednost za većinu građana, a životinje za
proizvodnju vrlo su važne, osobito za brz oporavak ruralnih područja. Stoga je važno da vlasnici
životinja, organizacije dionika i veterinarske službe znaju tko na njihovu području za što
odgovara i da u „razdoblju mira” planiraju kako bi bili spremni za kriznu situaciju i imali
realna očekivanja od službi spašavanja i nadležnih tijela.
U pet država članica koje su zadnjih godina pogođene prirodnim katastrofama za veterinarske
službe pripremljeni su posebni planovi upravljanja katastrofama. Zahvaljujući kombiniranju
obuke i vježbi te dostupnosti planova upravljanja katastrofama koje su izradila njihova ili druga
tijela, u šest država članica veterinarske su službe posebno dobro pripremljene i testirale su svoj
sustav postupanja sa životinjama u teškim uvjetima stvarne prirodne katastrofe. Od država
članica koje su odgovorile na upitnik, veterinarske službe u njih deset nemaju pristup ciljanoj
obuci ili vježbama za upravljanje prirodnim katastrofama. Četiri veterinarske službe nemaju
nikakve smjernice osim planova za slučaj nepredviđenih bolesti životinja. Iako su neke
komponente tih planova korisne i u slučaju prirodne katastrofe, tih deset veterinarskih službi možda
u prirodnoj katastrofi neće uspjeti pružiti brzu i odgovarajuću potporu građanima i službama za
spašavanje.

Kad se dogodi katastrofa, dobrovoljne organizacije i privatne osobe često žele pomoći, ali
postoji opasnost da se organiziranjem volontera i upravljanjem nepredviđenim, a ponekad i
nepotrebnim donacijama (npr. hranom za kućne ljubimce) uzalud troše resursi organiziranih
službenih operacija spašavanja. Učinkovite mjere u slučaju prirodne katastrofe temelje se na
dobroj suradnji s nevladinim organizacijama, volonterima i dionicima u „razdoblju mira”.
Na radionici u okviru programa Bolja izobrazba za sigurniju hranu u prosincu 2018.
predstavnici država članica dobit će zaključke ovog izvješća i o njima raspravljati.

