ПОМОЩЕН ПРАВЕН ТЕКСТ ЗА ДОКЛАДИ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 A
Частите от текста в курсив по-долу могат да бъдат редактирани и копирани по
целесъобразност в доклад относно констатациите и да бъдат допълвани с други
факти (вж. приложение 4) и подкрепяща документация (информационен документ
за хранителната верига, оценка на ятото, сертификат за отхвърляне и т.н.):
Правни изисквания във връзка с транспорта: „Нито едно лице не транспортира
животни или не може да накара да бъдат транспортирани животни по начин, който
вероятно би могъл да им причини нараняване или незаслужено страдание“1 (член 3
от Регламент (ЕО) № 1/2005), „Нито едно животно не може да бъде транспортирано,
ако не е годно за предвиденото пътуване, и всички животни трябва да бъдат
транспортирани в такива условия, които гарантират, че няма да им да бъде
причинено нараняване или ненужно страдание“, точка 1 от приложение I.
„Разпоредбите на посочените членове не бяха спазени, тъй като по време на моята
проверка:
в кланица (име, дата и час) бе установена завишена смъртност (...%)2 или ненужно
страдание (> ...%)3 сред бройлерите (транспортирани с превозно средство с
регистрационен номер ... от ято номер....). В качеството ми на ветеринарен лекар
смятам, че страданието и смъртта се дължат на атмосферните условия (температура
> …
⁰C, влажност >... %). При транспортирането на тези бройлери
неблагоприятните атмосферни условия не са били отчетени в достатъчна степен,
което е причинило на животните ненужно страдание и нараняване.
Тъй като констатирах, че (например): „товарът не е бил намален/не е бил намален
достатъчно, така че да се избегне топлинния стрес; или продължителността на
пътуването не е била сведена до минимум и по време на пътуването не са били
задоволени потребностите на животните; и/или транспортирането не е било
извършено незабавно и условията за хуманно отношение към животните не са били
надлежно поддържани (различни части от член 3 от Регламент (ЕО) № 1/2005)“.
Правни изисквания в кланиците:
животните получават физическо удобство и защита, като се поддържат чисти,
държат се при подходящи температурни условия... (член 3, параграф 2, буква а) от
Регламент (ЕО) № 1099/2009);
и/или животните се разтоварват възможно най-бързо след пристигането им и се
заколват след това без необосновано забавяне (член 15, параграф 1 и приложение
III, точка 1.2); и/или
условията за хуманно отношение към партидата животни се оценяват системно от
служителя, отговарящ за хуманното отношение към животните, или ... при
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Неспазване на разпоредбите от уводното изречение от член 3 от Регламент (ЕО) № 1/2005 (и на

приложение I, глава I, точка 1). Невинаги е възможно да се посочи конкретно кои допълнителни
изисквания на член 3 не са били изпълнени, но би могло да става въпрос за член 3, буква а), член 3,
буква в) или член 3, буква е) например, като това може да се дължи на „недостатъчна координация“ от
страна на организатора (често това е кланицата) — вж. член 5, параграф 3, буква а), или на превозвача
(кланицата също може да бъде превозвач, а операторът в кланицата може да бъде организатор) — вж.
член 6, параграф 3.
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в кланицата, за да се установят приоритетите, по-специално чрез
на това кои животни имат специфични нужди, свързани с хуманното
към тях, и какви са съответните мерки, които трябва да бъдат
(член 15, параграф 1 и приложение III, точка 1.1).

„Бе установено неспазване на разпоредбите на посочените по-горе членове, тъй
като аз видях например, че на животните в контейнерите в превозното средство не
им достига въздух..., но не бяха разтоварени незабавно, нито им бе осигурена
допълнителна вентилация; животните трябваше да чакат ... часа в кланицата, като в
зоната, където чакаха, беше топло и влажно..., а не всеки контейнер разполагаше с
допълнителна вентилация). Видях ... контейнера, до които не достигаше въздух от
вентилатора/вентилаторите“.

