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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по земеделие и развитие на селските райони да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. отбелязва, че всяка година милиони животни се транспортират живи за клане или 
развъждане в рамките на ЕС и от ЕС към трети държави; счита, че когато се прилага 
и изпълнява правилно, Регламент № 1/20051 оказва положително въздействие върху 
хуманното отношение към животните по време на транспортиране; приветства 
насоките на Комисията по този въпрос, но изразява съжаление, че те и някои от 
действията, планирани от Комисията, бяха забавени с до пет години2; отбелязва, че 
все още съществуват сериозни проблеми с транспорта и че изпълнението на 
регламента, изглежда, е основната грижа на участниците в неговото прилагане;

2. изразява съжаление, че редица въпроси, свързани с Регламент (ЕО) № 1/2005, все 
още не са решени, включително пренаселеността, недостатъчната височина, 
непредоставянето на необходимата височина за почивка, храна и вода, 
неподходящата вентилация и поене, превозът при екстремна горещина, превозът на 
негодни животни, превозът на неотбити телета на дълги разстояния, 
необходимостта от установяване на състоянието на бременността при живите 
животни, степента на проверяване на дневниците на пътуването, връзката 
нарушение-правоприлагане-санкция, „смесеното“ въздействие на обучението, 
образованието и сертифицирането, както и недостигът на постелки, както е 
посочено също от Европейската сметна палата в Специален доклад № 31/20183 и от 
неправителствените организации в жалби, подадени до Комисията; призовава за 
подобряване в горепосочените области;

3. призовава държавите членки и превозвачите да подобрят значително прилагането и 
спазването на Регламент (ЕО) № 1/2005 и настоятелно призовава Комисията да 
започне процедури за нарушение срещу държавите членки, за които е установено, 
че не го спазват, за да се запази хуманното отношение към животните и да се 
гарантира лоялна конкуренция;

4. изразява съгласие с Комисията, че е добра практика компетентните органи да 
инспектират по време на товаренето всички пратки, предназначени за държави 
извън ЕС4; счита, че част от пратките в рамките на ЕС също следва да бъдат 

                                               
1 Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 г. относно защитата на животните по време на 
транспортиране и свързаните с това операции и за изменение на директиви 64/432/ЕИО и 93/119/ЕО и 
Регламент (ЕО) № 1255/97 (ОВ L 3, 5.1.2005 г., стр. 1).
2 Специален доклад № 31/2018 на Европейската сметна палата от 14 ноември 2018 г., озаглавен: 
„Хуманно отношение към животните в ЕС – преодоляване на разминаването между амбициозните цели и 
практическото изпълнение“.
3 Специален доклад № 31/2018 на Европейската сметна палата от 14 ноември 2018 г., озаглавен: 
„Хуманно отношение към животните в ЕС – преодоляване на разминаването между амбициозните цели и 
практическото изпълнение“.
4 „Окончателен доклад от одит, проведен в Нидерландия от 20 февруари 2017 г. до 24 февруари 2017 г., 
за да се направи оценка на хуманното отношение към животните по време на транспортиране до 
държави, които не са членки на ЕС“, Европейска комисия, Генерална дирекция „Здравеопазване и 
безопасност на храните“, 2017 г.
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инспектирани по време на товаренето; отбелязва, че компетентните органи следва 
да проверяват по време на товаренето дали са спазени изискванията на регламента 
относно наличието на подова площ и височина, дали системите за вентилация и за 
вода функционират правилно, дали устройствата за поене работят добре и са 
подходящи за превозваните видове, дали не се товарят негодни животни и дали се 
превозват достатъчно храна и постелки;

5. изразява загриженост относно факта, че товаренето на животните върху кораби за 
добитък често се извършва по груб начин; призовава компетентните органи да 
осъществяват правилно инспекцията на животните преди товаренето, за да се 
гарантира, че те са в състояние да продължат пътуването си, както и за да се 
провери дали операциите по товарене се извършват в съответствие с член 20 от 
Регламент (ЕО) № 1/2005 без грубо третиране и редовно използване на пръчки и 
електрически остени; призовава компетентните органи да не одобряват дневници на 
пътуването на пристанища, в които не се използват съоръжения, позволяващи 
подходяща инспекция на животните преди товаренето;

6. подчертава, че страданието на животните по време на транспортиране предизвиква 
голямо социално безпокойство и възмущение; отбелязва, че на 21 септември 2017 г. 
Комисията е получила над 1 милион подписа в подкрепа на кампанията 
# StopTheTrucks, в която европейските граждани призовават за прекратяване на 
транспортирането на дълги разстояния;

7. счита, че недостатъците при изпълнението на Регламент (ЕО) № 1/2005 са ясен 
пример за необходимостта да се направи повече за предотвратяване на сериозни 
инциденти, които имат значително въздействие върху хуманното отношение към 
животните, и да се преследват наказателно нарушителите на закона;

8. призовава Комисията да преразгледа Регламент (ЕО) № 1/2005 в съответствие със 
съображение 11 от него, за да го приведе в съответствие със съвременните научни 
познания;

9. припомня многобройните парламентарни въпроси, писма и жалби, изпратени от 
членове на ЕП до Комисията, в които те подчертават системните нарушения на 
регламента и осъждат неприемливите условия на стрес, болка, мъка и страдание на 
живите животни, транспортирани в рамките на Съюза и към трети държави;

10. изразява съжаление относно нарушенията на регламента, които се отнасят до 
неправилното прилагане на правилата относно неотбитите животни, като телета, 
агнета, ярета, прасенца и жребчета, които все още се хранят само с мляко, и 
призовава за въвеждането на по-подробни мерки, за да се гарантира, че хуманното 
отношение към тези животни е напълно защитено при тяхното транспортиране;

11. настоява за ограничаване до осем часа на времето за транспортиране на животните, 
включително времето за товарене и отчитането на специфични за видовете съвети 
от ветеринарни лекари, независимо дали транспортът се осъществява по суша, по 
море или по въздух; счита, че неотбитите животни не следва да се транспортират 
при пътувания, които надхвърлят четири часа;

12. изразява съжаление относно факта, че въпреки ясните препоръки на Европейския 
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орган за безопасност на храните (ЕОБХ) някои части от регламента не съответстват 
на съвременните научни познания относно хуманното отношение към животните 
съгласно изискванията на самия регламент; поради това призовава за актуализирани 
и подобрени правила относно:

– вентилация и охлаждане във всички превозни средства/кораби,

– подходящи системи за поене, особено за неотбити животни,

– транспортиране на негодни животни,

– увеличена минимална височина,

– намалена гъстота на животните;

13. подчертава, че в съответствие с Регламент (ЕО) № 1/2005 на животните, 
транспортирани на дълги разстояния, трябва да се предлагат подходящи за техния 
вид и възраст вода, храна и почивка на подходящи интервали; настоятелно 
призовава Комисията да наблюдава по-ефективно пълното и хармонизирано 
спазване на тези правни изисквания от страна на всички държави членки;

14. изразява съжаление за често продължителните забавяния по границите, където 
сериозната липса на съоръжения за почивка, вода и ветеринарни грижи може да 
доведе и до увеличаване на проблемите, свързани със здравето на животните и с 
хуманното отношение към тях, включително страдание и смъртни случаи; 
призовава държавите членки да гарантират, че организаторите планират своите 
пътувания по-добре, и подчертава необходимостта от подобряване на 
комуникацията между националните органи на различните държави членки, за да се 
предотврати съсредоточаването на камиони, транспортиращи животни, по 
границите;

15. отбелязва, че изпълнението е особено трудно, когато пътуването преминава през 
няколко държави членки и когато различни държави членки са отговорни за 
одобряването на дневника на пътуването, като предоставят разрешение на 
превозвача и удостоверение за правоспособност на водача; призовава всички 
държави членки, които откриват нарушения, да уведомяват другите участващи 
държави членки при първа възможност; отбелязва, че член 26 от Регламент (ЕО) 
№ 1/2005 дава на държавите членки силни правоприлагащи правомощия, 
включително правомощието да преустанови или оттегли разрешението на превозвач 
в случай на сериозни нарушения, изискването съответният превозвач да създаде 
системи за предотвратяване на повторно нарушение и за подлагане на превозвача на 
допълнителни проверки, например наличието на ветеринарен лекар по време на 
товаренето на животните; изразява загриженост, че в редица държави членки тези 
правомощия не се използват правилно и тяхното използване не се наблюдава; 
призовава държавите членки, които получават уведомления за нарушения, да 
предприемат своевременно подходящи действия с цел предотвратяване на 
повторното извършване на нарушенията;

16. изразява съжаление, че общият брой на проверките, извършвани от националните 
компетентни органи съгласно Регламент (ЕО) № 1/2005, е намалял, въпреки че 
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броят на пратките в ЕС, съдържащи живи животни, се е увеличил1; призовава 
държавите членки да увеличат значително минималния брой проверки на 
транспортирането на живи животни, за да се гарантира хуманното отношение към 
животните;

17. изразява загриженост относно условията на транспорт в трети държави; призовава 
държавите членки и превозвачите да спазват стриктно решението на Съда на 
Европейския съюз, в което се стига до заключението, че Регламент (ЕО) № 1/2005 
се прилага и по отношение на случаи на износ за държави извън ЕС2, докато 
износът стигне до крайното си местоназначение; призовава държавите членки да 
извършват допълнителни проверки на изходните пунктове на ЕС, за да проверяват 
дали всяко животно е в състояние да продължи пътуването отвъд границите на ЕС;

18. призовава Комисията да гарантира, че държавите членки увеличават и засилват 
официалните проверки на транспортирането на живи животни, и да докладва 
констатациите по подробен и прозрачен начин. за тази цел настоятелно призовава 
Комисията да осигури публичен достъп до системата TRACES;

19. подчертава значението на обучението, образованието и сертифицирането на 
компетентността на водачите, за да се подобри хуманното отношение към 
животните по време на транспортиране; призовава държавите членки с помощта на 
Комисията да гарантират наличието на подходящо и хармонизирано обучение за 
участващите оператори;

20. призовава компетентните органи на държавите членки да гарантират, че 
официалните ветеринарни лекари присъстват на изходните пунктове на Съюза със 
задачата да проверяват дали използваните за транспортиране на животни превозни 
средства съдържат отделения с достатъчно пространство, за да се избегне 
пренаселеност, дали има постелки, храна и вода в количества, подходящи за 
видовете и броя на транспортираните животни, и дали системите за вентилация и за 
прясна вода за животните функционират правилно;

21. настоятелно призовава Комисията да проучи по какъв начин земеделските 
производители, кланиците и месопреработвателната промишленост биха могли да 
бъдат стимулирани да колят животните си в най-близкото съоръжение за клане, за 
да се предотврати удължаване на времето за транспортиране на животните и да се 
намалят емисиите; призовава Комисията да улесни иновативните решения в това 
отношение, например решения за подвижни кланици, като същевременно се 
гарантират високи стандарти за хуманно отношение към животните;

22. счита, че чрез транспортирането на месо вместо на живи животни може значително 
да се подобри хуманното отношение към животните и да се намали обемът на 
свързания транспорт, което би оказало положително въздействие и върху околната 
среда; призовава държавите членки и превозвачите да разработят стратегии за 

                                               
1 Проучване – „Регламент (ЕО) № 1/2005 относно защитата на животните по време на транспортиране и 
свързаните с това операции – оценка на прилагането на европейско равнище“, Служба на ЕП за 
парламентарни изследвания (EPRS), 2018 г., стр. 31.
2 Решение на Съда от 23 април 2015 г. по дело C-424/13, Zuchtvieh-Export GmbH срещу Stadt Kempten, 
ECLI:EU:C:2015:259.
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замяна на транспортирането на живи животни с транспортирането на месни 
продукти и на кланични трупове;

23. призовава Комисията да определи изискванията за местонахождението и 
съоръженията на местата за почивка;

24. изразява съжаление, че съществуват превозни средства и кораби за превоз на 
добитък, които не би трябвало да бъдат одобрявани като пригодени за 
транспортирането на животни; признава, че изискванията, посочени в член 20 и 
член 21 от Регламент (ЕО) № 1/2005 относно транспортирането с кораби за превоз 
на добитък, често не се вземат под внимание; призовава държавите членки да не 
одобряват или да не подновяват одобрението на превозни средства и/или кораби за 
превоз на добитък, които не отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 1/2005, 
и да извършват щателно изискваните инспекции на корабите за превоз на добитък 
преди товаренето;

25. отбелязва, че земеделските стопани, превозвачите и компетентните органи в 
различните държави членки могат да имат различни тълкувания на Регламент (ЕО) 
№ 1/2005, особено по отношение на годността на животните за транспортиране; 
призовава Комисията да преразгледа регламента, за да се изяснят изискванията за 
транспортиране, когато е необходимо;

26. подчертава необходимостта да се направи задължително присъствието на 
ветеринарни лекари на борда на кораби, използвани за транспортиране на добитък 
по море, за да се докладва и да се отчита броят на животните, умрели по време на 
морските пътувания, както и да се изготвят аварийни планове за справяне със 
ситуации по море, които биха могли да имат отрицателно въздействие върху 
хуманното отношение към транспортираните животни;

27. изразява съжаление относно факта, че според Комисията данните, докладвани от 
държавите членки, невинаги са пълни, последователни, надеждни или достатъчно 
подробни, за да се направят заключения относно съответствието на равнището на 
ЕС; призовава Комисията и държавите членки да разработят надеждни показатели и 
публични данни за измерване на хуманното отношение към животните по време на 
транспортирането на живи животни;

28. настоятелно призовава Комисията, както и държавите членки, в случай на 
нарушения да хармонизират по-добре равнищата на санкциите, тъй като те могат да 
бъдат над 10 пъти по-високи в някои държави членки, отколкото в други; припомня, 
че тези санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи; 
призовава Комисията да разработи пътна карта за хармонизиране на системите за 
налагане на санкции във всички държави членки.

29 препоръчва увеличаване на процента на инвестиране на ЕС в разработването на 
местно животновъдство в по-малък мащаб и в насърчаване на здравословно хранене 
на основата на растения, което да замени днешното високо потребление на 
животински продукти;

30. призовава Комисията да изготви черен списък на оператори, които извършват 
повтарящи се и тежки нарушения на регламента, въз основа на доклади от проверки 
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и доклади за изпълнение; призовава Комисията да актуализира и да публикува често 
тези черни списъци, както и да улеснява обмена на най-добри практики между 
държавите членки в областта на транспорта и управлението;

31. отбелязва, че телетата могат да бъдат транспортирани от 14-дневна възраст; счита, 
че е невъзможно да се отговори на нуждите на много младите животни по време на 
транспортиране, включително на естествената нужда на телетата да сучат от 
майките си, и поради това призовава Комисията да сложи край на тази практика;

32. призовава Комисията да гарантира, че всяко бъдещо преразглеждане на 
законодателството относно хуманното отношение към животните по време на 
транспортиране ще се основава на обективни и научно обосновани показатели, за да 
се предотвратят произволни решения с неоправдано икономическо въздействие 
върху секторите на животновъдството;

33. призовава Комисията да извърши оценка на евентуални нарушения на
Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби 
(MARPOL 73/78);

34. призовава Комисията да извърши оценка на евентуални нарушения на разпоредбите 
на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS), 
на Директива 2009/16/ЕО относно държавния пристанищен контрол1 и на член 19 от 
Регламент (ЕО) № 1/2005;

35. изразява съжаление, че органите на държавите членки, отговарящи за 
транспортните инспекции, рядко използват информация от TRACES, за да насочат 
инспекциите с цел наблюдение на движението на животни на далечни разстояния и 
през граница в рамките на ЕС, отчасти в резултат на определени ограничения на 
достъпа на ползвателите2; призовава Комисията и държавите членки да насърчават 
и опростяват използването на инструмента за интерактивно търсене;

36. призовава за използване на система за проследяване с GPS, независимо от 
дължината на транспортирането;

37. отбелязва, че органите на държавите членки обикновено делегират на местните 
органи отговорността за извършване на анализи на риска за транспортните 
инспекции3; настоятелно призовава държавите членки да въведат системи за 
проверка на съществуването, качеството и изпълнението на местни анализи на 
риска;

38. призовава Комисията да докладва ежегодно на Парламента относно предприетите 
от нея действия по отношение на защитата на животните по време на транспорт;

                                               
1 ОВ L 131, 28.5.2009 г., стр. 57.
2 Специален доклад № 31/2018 на Европейската сметна палата от 14 ноември 2018 г., озаглавен: 
„Хуманно отношение към животните в ЕС – преодоляване на разминаването между амбициозните цели и 
практическото изпълнение“.
3 Специален доклад № 31/2018 на Европейската сметна палата от 14 ноември 2018 г., озаглавен: 
„Хуманно отношение към животните в ЕС – преодоляване на разминаването между амбициозните цели и 
практическото изпълнение“.
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39. настоятелно призовава Комисията да направи оценка на евентуалните нарушения на 
законодателството по време на транспортиране на животни от ЕС до трети държави 
по море, например забраната за изхвърляне на мъртви животни от кораби в 
Средиземно море (често с отрязани ушни белези), тъй като често няма възможност 
тези животни да бъдат изхвърлени в пристанището по местоназначение.
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