ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ
НА ЖИВОТНИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ТРАНСПОРТ.

УКАЗАНИЯ ЗА ТРАНСПОРТ НА ЕДРИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ

София, Юли 2012

Въведение:
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1/2005 НА СЪВЕТА, относно защита 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 се прилага от 05.01.2007г.
При транспортиране на говеда, трябва да се знае, че се спазват правила и процедури,
които засягат превозвачите на животните.
Тези правила са предназначени за подобряване на хуманното отношение на животните
по време на транспорт и се отнасят за всички, които транспортират живи гръбначни
животни във връзка с икономическа цел.
За кого се отнасят изискванията на Регламент 1/2005/ЕО:
Регламентът установява нови правила за всички лица, които транспортират животни
във връзка с дадена икономическа дейност.
Правилата се отнасят и следва да се прилагат за всяко едно транспортиране на животни,
предприети като част от бизнес или с търговска дейност, която има за цел постигане на
финансова печалба, независимо дали е пряко или косвено за всяко лице или дружество,
което участва с транспорта.
Регламентът не се прилага за:
·
·

превоз на животни, които не са с дадена икономическа дейност.
Транспорт до или от ветеринарни кабинети или клиники под ветеринарен
контрол.

Регламент 1/2005/ЕО касае ВСЕКИ, който транспортира живи животни:

Регламентът изисква при транспорт на живи животни да спазват следните
изисквания:
·
·
·
·
·
·

Никой не може да транспортира животни или да ги накара да бъдат
транспортирани по начин, който може да ги нарани или да доведе до ненужно
страдание.
Времето за пътуване трябва да бъде сведено до минимум.
Животните трябва да бъдат годни за транспортиране.
Придружителите на животни трябва да бъдат компетентни и обучени.
Превозните средства и оборудванията трябва да бъдат конструирани и
проектирани така, че да се избягва ненужното страдание и болка на животните.
На животните трябва да бъде подсигурена вода, храна и нужните почивки както
се изисква а така също и необходимата височина и пространство в транспортното
средство.

2

Превозвачите, които транспортират животни до 8ч. и с приблизителна скорост
65 км./ч. трябва да:
·
·
·

Използват превозно средство което е одобрено за кратки разстояния.
Шофьорите и придружителите на животни да са компетентни и да са
изкарали курс за хуманно отношение.
Да докажат, че разполагат с подходящото оборудване и принадлежности при
товарене и разтоварване на животните, а също така и че не са имали
нарушения на пътя свързани с хуманното отношение за предходните 3
години.

Превозвачите, които транспортират животни над 8ч. (продължителни пътувания)
трябва да:
·
·
·
·

използват транспортно средство което е одобрено за продължителни
пътувания.
се използва транспортно средство, което е одобрено за съответният вид
животни-говеда.
имат план за спешни действия.
Дневникът за пътуване да бъде завършен и попълнен на мястото на крайната
дестинация.

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ:
Време за пътуване:
Максимално време за пътуване (часове)

говеда
неотбити
телета
·
·

Транспортно средство за продължителни
стандартно
пътувания
тр. с-во (за
кратки
пътуване
почивка
пътуване
пътувания)
8
14
1
14
8
9
1
9

Пътуването на животните се смята от първото натоварено животно и последното
разтоварено.
Времето прекарано на корабите “Ро - ро” се смята към общото време за транспорт
на животите.

РАМПИ И ЪГЛИ НА ТОВАРЕНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ:
Регламентът предвижда нов максимален ъгъл на рампата.
· За телета 20°00′ (36,4% наклон)
· За говеда 26°34′ (50% наклон)
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РАЗДЕЛЯНЕ (СЕПАРИРАНЕ) НА ЖИВОТНИТЕ:
Говедата трябва да бъдат разделени от други видове животни, ако има такива в дадено
транспортно средство.
А самите едри преживни животни трябва да бъдат разделени по:
· Размер и възраст
· По пол (мъжки и женски)
· Животни с рога и без рога
· Такива, които са настроени враждебно към други животни
· Вързани от не вързани
За такива животни, които са от една ферма или стопанство и които са отглеждани
заедно както и за малки теленца със своите майки- тези разделения не се отнасят, тъй
като това допълнително може да им допринесе страдание и болка.
ПРОСТРАНСТВЕНИ ПЛОЩИ:
вид
Малки телета
Средно тежки телета
Тежки телета
Средно тежки говеда
Тежки говеда
Много тежки говеда

приблизително тегло
50
110
200
325
550
>700

площ (м²/животно)
0,30-0,40
0,40-0,70
0,70-0,95
0,95-1,30
1,30-1,60
>1,60

Температурни показатели в транспортното средство:
Температурата не трябва да пада под 0°С в дадено транспортно средство при
продължителни пътувания.
ТРАНСПОРТ НА ТЕЛЕТА:
·
·
·
·

Определението за теле според Европейското законодателство, е животно от вид
ЕПЖ което е на възраст до или под 6 месечна възраст.
Телета, на които пъпната връв не е паднала не могат да бъдат транспортирани.
Телета, които са на възраст 10 или по-малко от 10 дена, могат да пътуват
единствено до 100км. Те не са годни за продължителни пътувания.
Телета, които са на възраст 14 дена, трябва да бъдат придружени от майките си,
за да могат да пътуват повече от 8ч. (продължителни пътувания).

ТРАНСПОРТ НА БРЕМЕННИ КРАВИ И НА ТАКИВА, КОИТО СКОРО СА
РОДИЛИ:
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·
·
·

Крави, които са в последните 10% от бременността си (27 дена преди да родят) и
такива които са родили 1 седмица преди очакваното пътуване, не са годни за
продължително пътуване, а така също и не могат да бъдат продавани на пазари.
Бременни крави, които са реагирали положително на тест за Туберкулоза, могат
да бъдат транспортирани единствено под прякото присъствие на ветеринарни
органи.
Когато се транспортират млечни крави (по време на лактация) без своите малки
телета, те трябва да бъдат издоявани на всеки (не по-късно) 12ч.

ПРЕГРАДИ В ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА:
В Регламент 1/2005 никъде не е посочено и отбелязано какви трябва да бъдат
преградите, но въпреки всичко те трябва да отговарят на следното:
·
·

Да бъдат достатъчно здрави, за да издържат теглото на животните.
Да бъдат с принадлежности предназначени за бърза и лесна работа.

За превозни средства, които ще се ползват за продължителни пътувания, преградите
трябва да отговарят на следното:
·
·

Да бъдат монтирани така, че да могат да се правят отделни преграждания в
транспортното средство.
Да бъдат регулируеми и да отговарят на необходимите нужда на животните по
време на транспорт.

Размери на отделенията в транспортните средства:
В Регламент 1/2005 не е посочено максималните и минималните размери на това какви
трябва да бъдат отделенията, но въпреки всичко те трябва да бъдат:
·
·

Препоръчителната максимална височина за възрастни говеда да е 3,7 метра.
Препоръчителната максимална височина за телета да е 2,5 метра.

Забележка: Тези указания, съдържат кратък преглед на основните изисквания
на Регламент 1/2005 г. за хуманно отношение на животните по време на
транспорт, но Регламента следва да се спазва в своята цялост
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