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ПРЕПОРЪКИ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по земеделие и 
развитие на селските райони да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. изразява съжаление за недоброто изпълнение на Регламент (ЕО) № 1/2005, което 
води до трайни сериозни проблеми във връзка с хуманното отношение към 
животните по време на транспортирането; счита, че изискванията на регламента 
не са спазени в достатъчна степен; изисква от Комисията да представя на 
Парламента редовни доклади относно прилагането и изпълнението на настоящия 
регламент, като използва конкретни данни;

2. отново заявява, че транспортът е един от най-чувствителните моменти от живота 
на едно животно и че дори най-добре планираният транспорт причинява стрес у 
животните; поради това счита, че транспортираните животни трябва да бъдат 
обект на възможно най-висока и най-строга правна закрила;

3. призовава за забрана на всички пътувания, които продължават над осем часа, 
независимо от вида транспорт, а пътуванията до кланици – да бъдат ограничени 
до четири часа; счита, че неотбитите животни не следва да се транспортират 
повече от четири часа;

4. подкрепя установяването на по-ефективна, икономична и по-етична транспортна 
система, при която да се дава приоритет на транспортирането на месо пред 
транспортирането на животни към кланицата;

5. подкрепя клането на животни и преработката на месо възможно най-близо до 
мястото на отглеждане и поради това призовава Комисията да насърчава 
развитието на регионални и/или подвижни кланици;

6. посочва, че около 70 – 80% от пътуванията се извършват с цел клане на животни и 
че икономическите загуби, произтичащи от лошо извършен или прекалено дълъг 
транспорт, могат да бъдат много високи и значително да намалят доброто 
състояние на животните;

7. признава, че много проблеми могат да бъдат открити и отстранени преди 
началото на пътуването, и поради това настоятелно призовава държавите членки 
да инспектират всички пратки, предназначени за държави извън ЕС, и поне 
минимален брой превозни средства по време на товарене, пропорционално на 
броя на нарушенията, докладвани от инспекциите на НПО и на Хранителната и 
ветеринарна служба; изисква подходящи съоръжения за товарене и разтоварване 
на животни в превозни средства/плавателни съдове, както и подходящо обучен 
персонал;

8. признава настоящото нарушаване на функционирането на пазара, причинено от 
различни, прилагани по отношение на живи животни и месо тарифи, което силно 
стимулира търговията с живи животни; настоятелно призовава Комисията заедно 
с нейните търговски партньори да направи преглед на това нарушение с цел 
намаляване на търговията с живи животни и при необходимост – да замени тези 
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продажби с месо;

9. изразява съжаление относно условията при граничния контрол на границите на 
трети държави, при които поради сериозната липса на съоръжения се увеличават 
опашките и прегряването, което причинява смъртни случаи и ужасни страдания 
при редица животни;

10. споделя решението на Съда на Европейския съюз (C-424/13), че търговците от ЕС 
трябва да спазват регламента до пристигането на крайното местоназначение, дори 
когато пратката е напуснала Съюза; счита, че докато спазването не бъде 
гарантирано, такова транспортиране на живи животни следва да бъде забранено; 
отправя искане към Комисията да насърчава хуманното отношение към 
животните в международен план и да провежда инициативи за повишаване на 
осведомеността сред държави извън ЕС;

11. подчертава необходимостта от това държавите членки да гарантират, че 
транспортирането на животни е организирано по подходящ начин, като се отчитат 
метеорологичните условия и видът на транспорта;

12. подчертава, че когато се изисква животните да бъдат разтоварени за 24-часов 
период на почивка в трети държави, организаторът трябва да определи място за 
почивка със съоръжения, равностойни на тези в контролен пункт на ЕС; 
призовава компетентните органи редовно да инспектират тези съоръжения и да не 
одобряват дневниците на пътуването, ако не е потвърдено, че предложеното място 
за почивка разполага със съоръжения, равностойни на тези на контролен пункт на 
ЕС;

13. призовава официалните ветеринарни лекари в изходните точки на ЕС да 
проверяват дали животните са годни да продължат пътуването си и дали 
превозните средства и/или плавателните съдове отговарят на изискванията на 
регламента;

14. подчертава необходимостта от подобряване на условията по време на морския 
транспорт, установени в настоящия регламент, и призовава:

 държавите членки и компетентните органи да прилагат по-строго 
процедурите за сертифициране и одобрение на плавателните съдове и да 
подобрят проверките преди всяко натоварване за пригодност на животните 
за пътуване;

 държавите членки да предоставят на Комисията подробни планове на своите 
съоръжения за проверка, преди да използват което и да било пристанище 
като изходна точка за животните, а Комисията да изготви списък на 
пристанищата с подходящи съоръжения за проверка на животните въз 
основа на информация от страна на държавите членки;

 да бъде осигурено присъствието на ветеринарен лекар (или поне на 
техническо лице – специалист по здравето на животните) по време на всички 
пътувания по море;



AD\1168527BG.docx 5/8 PE626.972v02-00

BG

15. подчертава допълнително лошите условия по време на морския транспорт и 
призовава:

– държавите членки да бъдат по-строги при процедурите както за 
сертифициране, така и за одобрение на превозните средства и при 
издаването на удостоверения за компетентност на водачите;

– компетентните органи да гарантират, че няма пролуки между дъното на 
отделението и пода на превозното средство, нито между външния край на 
отделението и стената на превозното средство, и че има достатъчно чисти 
постелки през цялото време на пътуването;

– операторите да гарантират цялостното обучение на водачите, което е от 
жизненоважно значение за гарантиране на правилното третиране на 
животните в съответствие с приложение IV;

16. отбелязва, че въпреки ясните препоръки на Европейския орган за безопасност на 
храните (ЕОБХ) някои части от регламента не отговарят на съвременните научни 
познания; отново призовава за актуализиране на правилата във връзка със 
съществуващите празноти между законодателството и най-новите научни 
доказателства, установени от ЕОБХ; подчертава по-специално следното:

 достатъчна вентилация и адекватен контрол на температурата във всички 
превозни средства;

 подходящи системи за поене, особено за неотбити животни;

 достатъчна и специфична минимална височина;

 намалена гъстота на животните;

17. призовава държавите членки да подобрят значително спазването на Регламент 
(ЕО) № 1/2005; настоява държавите членки, които откриват нарушения на 
правилното прилагане на регламента, да използват силните си изпълнителни 
правомощия, предвидени в член 26 от него, за да предотвратят всяко повторение 
на подобни нарушения; призовава по-специално държавите членки да 
предприемат коригиращи действия и да налагат санкции, за да се избегнат 
страданията на животните и нелоялната конкуренция, включително временно или 
окончателно отнемане на удостоверението за разрешение на превозвача, и да 
информират Комисията за това;

18. призовава Комисията, като пазител на Договорите, да предприеме действия срещу 
държавите членки, които систематично не прилагат и не изпълняват регламента, и 
да предприеме картографиране на системите за санкции, за да се гарантира, че 
санкциите са ефективни, пропорционални и възпиращи;

19. призовава Комисията, след консултации с националните звена за контакт, да 
изготви списък на оператори, които извършват повтарящи се и тежки нарушения 
на регламента, въз основа на доклади от проверки и доклади за изпълнение; 
призовава Комисията да публикува и актуализира често този списък, както и да 
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насърчава примери за най-добра практика в областта на транспорта и 
управлението;

20. призовава Комисията да продължи да сътрудничи със Световната организация по 
здравеопазване на животните (OIE), ЕОБХ и държавите членки в подкрепа на 
изпълнението и правилното прилагане на Регламент (ЕО) № 1/2005 с цел 
насърчаване на засилен диалог по въпросите на хуманното отношение към 
животните по време транспорта, като се постави особен акцент върху:

 по-добро прилагане на правилата на ЕС за хуманно отношение към 
животните по време на транспортиране чрез обмен на информация и на най-
добри практики и пряко участие на заинтересованите лица;

 подкрепа за дейностите с цел обучение, предназначени за шофьорите и за 
транспортните дружества;

 по-добро разпространение на ръководства и информационни документи за 
транспортиране на животните, преведени на всички езици на ЕС;

 разработване и използване на доброволни ангажименти от страна на 
предприятия за по-нататъшно подобряване на хуманното отношение към 
животните по време на транспортиране;

 увеличаване на обмена на информация и на най-добри практики между 
националните органи с цел намаляване на броя на нарушенията, причинени 
от транспортни дружества и шофьори;

21. изразява съжаление относно ниския и недостатъчен брой на проверките и 
официалните одити и счита, че броят на годишните проверки, провеждани от 
Хранителната и ветеринарна служба, следва да бъде увеличен; призовава за по-
ефективна и по-прозрачна система за наблюдение, включително публичен достъп 
до информацията, събрана чрез интегрираната компютризирана ветеринарна 
система (TRACES); настоятелно призовава Комисията да подкрепи проучвания 
относно техническата осъществимост и финансовата устойчивост на системите за 
геолокация на животни, за да се даде възможност за проследяване на 
местоположението им и на времетраенето на пътуванията в транспортните 
средства, както и на всяко несъответствие с транспортните графици;

22. настоятелно призовава Комисията да одобри и да представи предложение за 
преглед на Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета относно защитата на животните по 
време на транспортиране и свързаните с това операции с оглед на създаване на 
засилени механизми за гарантиране на спазването от страна на държавите членки 
на правилата за защита на живите животни по време на транспортиране.
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