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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. приветства доклада на Комисията за въздействието на Регламент (EО) № 1/2005, в 
който се прави заключението, че регламентът е оказал благоприятно въздействие 
върху хуманното отношение към животните по време на транспортиране, но все 
още има сериозни проблеми с хуманното отношение към животните1; изразява 
съжаление, че този доклад пренебрегва съображение 5 от регламента, което гласи, 
че „По причини, свързани с хуманното отношение към животните, 
транспортирането с дълга продължителност на животни би трябвало, колкото е 
възможно, да бъде ограничено“;

2. изразява съжаление във връзка с факта, че докладът пренебрегва препоръката на 
Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) за разработване на стратегии 
за намаляване на обема на транспортиране и на транспортирането на дълги 
разстояния на животни за клане и за ограничаване на времето на пътуване, за да се 
намали риска от избухване на епидемии, свързани с транспортирането2;

3. счита, че намаляването на обема на транспортиране чрез транспортирането на 
трупове вместо на живи животни би оказало положително въздействие върху 
околната среда, като намали замърсяването, ограничи въглеродните емисии от 
транспортния сектор и насърчи развиването на местно производство и потребление;

4. отбелязва, че разпоредбите на регламента относно продължителността на 
пътуванията, периодите за почивка и допустимите пространствени площи не се 
основават на научни становища на Научния комитет по здраве на животните и 
хуманно отношение към тях (SCAHAW) или на ЕОБХ, а са заимствани от 
предишната директива3; със съжаление отбелязва, че въпреки ясните заключения на 
ЕОБХ, някои части на регламента не съответстват на настоящите научни познания,
особено по отношение на транспортирането на коне, допустимите пространствени 
площи и вътрешната височина на товарните отделения, и че докладът не е 
придружен от предложение;

5. припомня, че член 32 от регламента посочва, че докладът на Комисията следва да 
взема под внимание „научните доказателства за потребностите от добро състояние 
на животните“ и може да бъде придружен, при необходимост, от подходящи 
законодателни предложения, отнасящи се до пътувания с дълга продължителност; 
поради това призовава Комисията и Съвета да преразгледат Регламент (ЕО) 

                                               
1 Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета за въздействието на Регламент (EО) 

№ 1/2005 относно защитата на животните по време на транспортиране, COM(2011) 700, стр. 9.
2 Научно становище относно хуманното отношение към животните по време на транспортиране, прието 

от ЕОБХ, Бюлетин на ЕОБХ 2011 г., 9(1), 1966, 86 стр.
3 Директива 91/628/EИО на Съвета от 19 ноември 1991 г. относно защитата на животните при 

транспортирането и за изменение на Директиви 90/425/ЕИО и 91/496/ЕИО; ОВ L 340, 11.12.1991 г., стр. 
17.
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№ 1/2005 с цел да се установи ограничение от максимално 8-часово пътуване за 
животни, транспортирани с цел да бъдат заклани;

6. счита, че докладите, които държавите членки представят всяка година, са 
изключително важни за разбирането на въздействието на законодателството и за 
предприемането на подходящи корективни действия; призовава Комисията до 1 
януари 2013 г. да приеме мерки за извършване на проверки и по-хармонизирана 
система за докладване;

7. призовава Комисията да предприеме мерки за засилване на сътрудничеството и 
комуникацията между компетентните органи на различните държави членки; 
призовава Комисията да увеличи броя на проверките на Хранителната и 
ветеринарна служба (FVO), насочени към хуманното отношение към животните и 
транспортирането на животни;

8. призовава Комисията да проучи по какъв начин новите и съществуващите 
технологии могат да се приложат към превозните средства за транспортиране на 
добитък, за да се регулира, наблюдава и отчита температурата и влажността, които 
са основни елементи за контрола и защитата на хуманното отношение към 
определени категории животни по време на транспортиране в съответствие с 
препоръките на ЕОБХ;


