Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protec ia animalelor în
timpul transportului i al opera iunilor conexe i de modificare a Directivelor 64/432/CEE i
93/119/CE i a Regulamentului (CE) nr. 1255/97
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
având în vedere Tratatul de instituire a Comunit ii Europene, în special articolul 37,
având în vedere propunerea Comisiei,
având în vedere avizul Parlamentului European [1],
având în vedere avizul Comitetului Economic i Social European [2],
dup consultarea Comitetului Regiunilor,
întrucât:
(1) Protocolul privind protec ia i bun starea animalelor anexat la tratat dispune ca la formularea i
punerea în aplicare a politicii agricole i politicii transporturilor, Comunitatea i statele membre s ia
în considerare toate aspectele cerin elor de bun stare a animalelor.
(2) În temeiul Directivei 91/628/CEE a Consiliului din 19 noiembrie 1991 privind protec ia
animalelor în timpul transportului [3], Consiliul adopt norme în domeniul transportului animalelor
cu scopul de a elimina obstacolele tehnice din calea schimburilor cu animale vii i de a permite o
bun func ionare a organiza iilor de pia , asigurând în acela i timp un nivel satisf
tor de
protec ie a animalelor respective.
(3) Raportul Comisiei c tre Parlamentul European i Consiliu privind experien a dobândit de
statele membre de la punerea în aplicare a Directivei 95/29/CE a Consiliului din 29 iunie 1995 de
modificare a Directivei 91/628/CEE privind protec ia animalelor în timpul transportului [4], în
conformitate cu Directiva 91/628/CEE, a recomandat modificarea legisla iei comunitare existente în
acest domeniu.
(4) Majoritatea statelor membre au ratificat Conven ia european privind protec ia animalelor în
timpul transportului interna ional, iar Consiliul a mandatat Comisia s negocieze, în numele
Comunit ii, Conven ia european revizuit privind protec ia animalelor în timpul transportului
interna ional.
(5) Din considerente de bun stare a animalelor, transportul animalelor în c torii de lung durat ,
inclusiv al animalelor pentru sacrificare, ar trebui limitat în cea mai mare m sur posibil .
(6) La 19 iunie 2001 [5], Consiliul a invitat Comisia s prezinte propuneri pentru asigurarea unei
puneri în aplicare eficiente i a unui control strict al legisla iei comunitare existente, pentru
îmbun
irea protec iei i bun st rii animalelor, precum i pentru prevenirea apari iei i r spândirii
bolilor animale infec ioase i pentru adoptarea unor cerin e mai stricte pentru a evita durerea i
suferin a animalelor, astfel încât s se asigure bun starea i s
tatea animalelor în timpul
transportului i dup transport.
(7) La 13 noiembrie 2001, Parlamentul European a solicitat Comisiei s prezinte propuneri de
modificare a reglement rilor comunitare existente privind transportul animalelor, în special cu
scopul:
- de a consulta comitetul tiin ific competent cu privire la durata transportului de animale;
- de a prezenta un model european armonizat de certificat pentru transportatori; de a armoniza
planurile de itinerar pentru c toriile de lung durat ;
- de a se asigura c fiecare membru al personalului îns rcinat cu manipularea animalelor în timpul
transportului a beneficiat de un curs de preg tire recunoscut de autorit ile competente i

- de se asigura c respectivele controale sanitar - veterinare la punctele de control la frontier ale
Comunit ii includ un control am nun it al condi iilor de bun stare în care sunt transportate
animalele.
(8) La 11 martie 2002, Comitetul tiin ific pentru s
tatea i bun starea animalelor adopt un aviz
privind bun starea animalelor în timpul transportului. Legisla ia comunitar ar trebui, în consecin ,
fie modificat pentru a lua în considerare noile dovezi tiin ifice, acordându-se prioritate, în
acela i timp, necesit ii de a asigura un control strict aplic rii sale în viitorul imediat.
(9) Vor fi prezentate propuneri de dispozi ii specifice pentru p ri de curte, pisici i câini imediat
ce avizele relevante ale Autorit ii Europene pentru Siguran a Alimentar (AESA) vor fi disponibile.
(10) În lumina experien ei dobândite prin aplicarea Directivei 91/628/CEE în ceea ce prive te
armonizarea legisla iei comunitare privind transportul animalelor i, având în vedere dificult ile
ap rute din cauza diferen elor de transpunere a directivei în cauz la nivel na ional, este mai
convenabil s se stabileasc norme comunitare în acest domeniu, sub forma unui regulament. Pân
la adoptarea unor dispozi ii detaliate pentru anumite specii cu nevoi speciale, care reprezint doar o
parte limitat din efectivele de animale la nivel comunitar, este oportun ca statelor membre s li se
permit s adopte sau s men in norme na ionale suplimentare aplicabile transportului de animale
din speciile în cauz .
(11) În scopul aplic rii consecvente i eficiente a prezentului regulament pe teritoriul Comunit ii în
lumina principiului s u de baz conform c ruia animalele nu trebuie s fie transportate în condi ii
care le-ar putea provoca r ni sau suferin e inutile, este oportun s se adopte dispozi ii detaliate
privind nevoile speciale care decurg din utilizarea diferitelor modalit i de transport. Astfel de
dispozi ii detaliate ar trebui interpretate i aplicate în conformitate cu principiul men ionat anterior
i ar trebui s fie actualizate la timp, în special în lumina noilor opinii tiin ifice, ori de câte ori par
nu mai garanteze respectarea acestui principiu pentru anumite specii sau modalit i de
transport.
(12) Transportul în scop comercial nu este limitat la transportul care implic schimbul imediat de
bani, bunuri sau servicii. Transportul în scop comercial include, în special, transportul care implic
sau vizeaz , direct sau indirect, un câ tig financiar.
(13) Desc rcarea i reînc rcarea ulterioar a animalelor ar putea constitui, de asemenea, o surs
de stres pentru acestea, iar contactul la punctele de control, denumite anterior puncte de
teptare, ar putea duce, în anumite condi ii, la r spândirea bolilor infec ioase. În consecin , este
oportun s se prevad m suri specifice pentru protec ia s
ii i bun st rii animalelor în
perioadele de repaus la punctele de control. În consecin , este necesar s se modifice dispozi iile
Regulamentului (CE) nr. 1255/97 al Consiliului din 25 iunie 1997 privind criteriile comunitare
prev zute pentru punctele de a teptare i de modificare a planului de itinerar prev zut de anexa la
Directiva 91/628/CEE [6].
(14) Condi iile improprii pentru bun starea animalelor se datoreaz , deseori, lipsei de educa ie. În
consecin , ar trebui ca preg tirea s constituie o cerin de baz pentru orice persoan care
manipuleaz animalele în timpul transportului, iar cursurile de preg tire ar trebui s fie sus inute
doar de organiza ii autorizate de autorit ile competente.
(15) Condi iile de bun stare a animalelor în timpul transportului sunt, în principal, rezultatul
conduitei zilnice a transportatorilor. Controalele efectuate de autorit ile competente pot fi
împiedicate, întrucât transportatorii sunt liberi s î i desf oare activitatea în diferite state membre.
În consecin , transportatorii ar trebui s fie mai responsabili i transparen i cu privire la statutul i
opera iunile lor. Ei ar trebui, cu prec dere, s fac dovada autoriz rii lor, s raporteze sistematic
eventualele dificult i i s p streze înregistr ri precise ale ac iunilor i rezultatelor lor.
(16) Transportul animalelor nu implic doar transportatorii, ci i alte categorii de operatori
economici precum agricultorii, comercian ii, centrele de colectare i abatoarele. În consecin ,
unele obliga ii privind bun starea animalelor ar trebui s fie extinse la to i operatorii implica i în
transportul animalelor.

(17) Centrele de colectare joac un rol decisiv în transportul unor specii de animale. În consecin ,
centrele de colectare ar trebui s se asigure c legisla ia comunitar privind protec ia animalelor în
timpul transportului este cunoscut i respectat de c tre angaja ii i vizitatorii lor.
(18) C toriile de lung durat pot fi mai d un toare pentru bun starea animalelor decât
toriile de scurt durat . De aceea, ar trebui elaborate proceduri specifice care s asigure o mai
bun consolidare a standardelor, în special prin cre terea trasabilit ii acestor opera iuni de
transport.
(19) Regulamentul (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 de armonizare a
anumitor dispozi ii din domeniul social privind transportul rutier [7] prevede perioadele maxime de
conducere i perioadele minime de repaus pentru conduc torii de vehicule rutiere. Este oportun s
se reglementeze în mod similar i transportul de animale. Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al
Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier [8] prevede
instalarea i utilizarea de aparate de înregistrare pentru a se asigura verificarea eficient a
respect rii legisla iei sociale privind transportul rutier. Este necesar ca astfel de date înregistrate s
fie disponibile i verificate în scopul aplic rii perioadelor limit de transport prev zute de legisla ia
privind bun starea animalelor.
(20) Schimbul insuficient de informa ii între autorit ile competente duce la punerea în aplicare
inadecvat a legisla iei comunitare privind protec ia animalelor în timpul transportului. În
consecin , este necesar s se stabileasc proceduri flexibile care s îmbun
easc colaborarea
între autorit ile competente din diversele state membre.
(21) Ecvideele înregistrate, în temeiul defini iei din articolul 2 litera (c) din Directiva 90/426/CEE
[9], sunt transportate frecvent în scopuri necomerciale, iar aceste transporturi trebuie s se
desf oare în conformitate cu obiectivele generale ale prezentului regulament. Având în vedere
natura acestor transporturi, pare oportun s se prevad o derogare de la anumite dispozi ii în cazul
transportului de ecvidee înregistrate în vederea unor competi ii, curse, evenimente culturale sau
pentru reproducere. Cu toate acestea, nu este oportun ca derog rile în cauz s se aplice
ecvideelor transportate, direct sau dup tranzitarea printr-o pia sau un centru de colectare, spre
un abator pentru sacrificare, care sunt considerate "ecvidee pentru sacrificare" în conformitate cu
articolul 2 litera (d) i articolul 8 alineatul (1) a doua liniu din Directiva 90/426/CEE.
(22) Urm rirea inadecvat a înc lc rilor legisla iei în domeniul bun st rii animalelor încurajeaz
nerespectarea acestei legisla ii i conduce la denaturarea concuren ei. În consecin , ar trebui s se
stabileasc proceduri uniforme pe întreg teritoriul Comunit ii pentru a m ri num rul controalelor i
a aplica sanc iuni pentru înc lcarea legisla iei în domeniul bun st rii animalelor. Statele membre ar
trebui s stabileasc norme privind sanc iunile pentru înc lc rile dispozi iilor prezentului regulament
i s asigure punerea lor în aplicare. Aceste sanc iuni trebuie s fie eficiente, propor ionate i
disuasive.
(23) Un num r semnificativ de animale sunt transportate cu nave pentru animale vii pe durate
foarte lungi de timp dinspre i înspre Comunitate, iar transportul pe cale maritim poate fi verificat
la punctul de plecare. În consecin , este esen ial s se stabileasc m suri i standarde specifice
pentru aceast modalitate de transport.
(24) În interesul consecven ei legisla iei comunitare, Directiva 64/432/CEE a Consiliului din 26 iunie
1964 privind problemele de s
tate animal care afecteaz schimburi intracomunitare cu bovine i
porcine [10] ar trebui modificat pentru a se adapta la prezentul regulament în ceea ce prive te
autorizarea centrelor de colectare i cerin ele pentru transportatori.
(25) De asemenea, Directiva 93/119/CE a Consiliului din 22 decembrie 1993 privind protec ia
animalelor în momentul sacrific rii i uciderii [11] ar trebui modificat pentru a se adapta la
prezentul regulament în ceea ce prive te utilizarea vergelelor electrice.
(26) Normele i procedurile de informare prev zute de Directiva 89/608/CEE a Consiliului din 21
noiembrie 1989 privind asisten a reciproc pe care autorit ile administrative ale statelor membre
i-o acord i colaborarea dintre acestea i Comisie pentru a asigura punerea în aplicare a legisla iei

în sectorul veterinar i zootehnic [12] ar trebui s se aplice în ceea ce prive te bun starea
animalelor în timpul transportului pentru a se asigura respectarea prezentului regulament.
(27) Decizia 98/139/CE a Comisiei [13] stabile te anumite norme detaliate pentru controalele la
fa a locului efectuate în sectorul veterinar de c tre exper i ai Comisiei în statele membre, care ar
trebui s asigure respectarea uniform a prezentului regulament.
(28) Prezentul regulament stabile te dispozi ii privind ventila ia în vehiculele rutiere care transport
animale pe durate mari de timp. În consecin , ar trebui abrogat Regulamentul (CE) nr. 411/98 al
Consiliului din 16 februarie 1998 privind standardele suplimentare de protec ie a animalelor
aplicabile vehiculelor rutiere utilizate pentru transportul animalelor în c torii cu o durat de peste
opt ore [14].
(29) Este oportun s se prevad o procedur simpl care s îi permit Consiliului s actualizeze
anumite elemente tehnice importante din prezentul regulament, în special în lumina unei evalu ri a
impactului s u asupra transportului de animale vii în cadrul unei Comunit i extinse i s
stabileasc specifica iile sistemului de naviga ie care trebuie utilizat pentru toate mijloacele de
transport rutier, având în vedere viitoarele evolu ii tehnologice din acest domeniu, precum
realizarea sistemului Galileo.
(30) Este oportun s se prevad o posibilitate de a acorda derog ri pentru a se ine seama de
distan a la care se afl anumite regiuni fa de zona continental a Comunit ii, în special pentru
regiunile cele mai îndep rtate prev zute la articolul 299 din tratat.
(31) M surile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui adoptate în
conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a modalit ilor de
exercitare a competen elor de punere în aplicare conferite Comisiei [15],
ADOPT PREZENTUL REGULAMENT:
CAPITOLUL I
SFER DE APLICARE, DEFINI II I CONDI II GENERALE PENTRU TRANSPORTUL DE ANIMALE
Articolul 1
Sfera de aplicare
(1) Prezentul regulament se aplic transportului de animale vertebrate vii în interiorul Comunit ii,
inclusiv controalelor specifice pe care func ionarii competen i le efectueaz asupra loturilor care
intr sau ies de pe teritoriul vamal al Comunit ii.
(2) Articolele 3 i 27 se aplic exclusiv:
(a) transportului de animale efectuat de agricultori folosind vehicule agricole sau mijloace de
transport proprii, în situa iile în care condi iile geografice impun transportul anumitor categorii de
animale în vederea transhuman ei sezoniere;
(b) transportului efectuat de agricultori al propriilor animale, cu propriile mijloace de transport, pe o
distan mai mic de 50 de kilometri de la exploata ia lor.
(3) Prezentul regulament nu constituie un obstacol în calea unor m suri na ionale mai stricte care
au ca scop îmbun
irea bun st rii animalelor în timpul transportului care se desf oar în
întregime pe teritoriul unui stat membru sau în timpul transportului maritim cu plecare de pe
teritoriul unui stat membru.
(4) Prezentul regulament se aplic f

a aduce atingere legisla iei sanitar-veterinare comunitare.

(5) Prezentul regulament nu se aplic transportului de animale care nu are leg tur cu o activitate
economic i transportului de animale direct la sau de la cabinete sau clinici veterinare, cu avizul
unui medic veterinar.

Articolul 2
Defini ii
În sensul prezentului regulament se aplic urm toarele defini ii:
(a) "animale" înseamn animale vertebrate vii;
(b) "centre de colectare" înseamn loca ii precum exploata ii, centre de colectare i pie e, în care
ecvideele domestice sau animalele domestice din speciile bovin , ovin , caprin sau porcin care
provin din diverse exploata ii sunt grupate în vederea constituirii loturilor;
(c) "înso itor" înseamn o persoan direct r spunz toare de bun starea animalelor, care le
înso te în timpul c toriei;
(d) "punct de control la frontier " înseamn posturile de control desemnate i autorizate în
conformitate cu articolul 6 din Directiva 91/496/CEE [16] pentru efectuarea controalelor sanitare
veterinare la animalele care sosesc din ri ter e la frontiera teritoriului comunitar;
(e) "legisla ia sanitar-veterinar comunitar " înseamn legisla ia men ionat de capitolul 1 din
anexa A la Directiva 90/425/CEE [17] i normele de aplicare ulterioare;
(f) "autoritatea competent " înseamn autoritatea central a unui stat membru care are
competen a de a efectua controale privind bun starea animalelor sau orice alt autoritate c reia
aceasta i-a delegat competen a respectiv ;
(g) "container" înseamn orice fel de lad , cutie, recipient sau alt structur rigid utilizat pentru
transportul de animale i care nu constituie un mijloc de transport;
(h) "puncte de control" înseamn punctele de control prev zute de Regulamentul (CE) nr. 1255/97;
(i) "punct de ie ire" înseamn un punct de control la frontier sau orice alt loca ie desemnat de
tre un stat membru prin care animalele p sesc teritoriul vamal al Comunit ii;
(j) "c torie" înseamn întreaga opera iune de transport, de la locul de plecare la locul de
destina ie, inclusiv desc rcarea, cazarea i înc rcarea în anumite puncte intermediare ale c

toriei;

(k) "de in tor" înseamn persoana fizic sau juridic , cu excep ia transportatorului, care este
responsabil pentru animale sau este îns rcinat cu manipularea animalelor, permanent sau
temporar;
(l) "nav pentru animale vii" înseamn o nav care este utilizat sau este destinat utiliz rii pentru
transportul de ecvidee domestice sau animale domestice din speciile bovin , ovin , caprin sau
porcin , alta decât o nav roll-on-roll-off sau o nav care transport animale în containere mobile;
(m) "c torie de lung durat " înseamn o c
în care este mutat primul animal din lot;

torie care dep

te 8 ore, începând cu momentul

(n) "mijloc de transport" înseamn vehicule rutiere sau feroviare, nave sau aeronave utilizate
pentru transportul de animale;
(o) "sisteme de naviga ie" înseamn infrastructuri prin satelit care furnizeaz servicii de
cronometrare i pozi ionare globale, continue, corecte i garantate sau orice tehnologie care
furnizeaz servicii considerate echivalente în sensul prezentului regulament;
(p) "medic veterinar oficial" înseamn medicul veterinar desemnat de autoritatea competent a
statului membru;
(q) "organizator" înseamn :

(i) un transportator care a subcontractat cel pu in unui alt transportator o parte dintr-o c
sau
(ii) o persoan fizic sau juridic ce a contractat cu mai mul i transportatori pentru o c
(iii) o persoan care a semnat sec iunea 1 din jurnalul de c

torie
torie sau

torie prev zut de anexa II;

(r) "loc de plecare" înseamn locul în care animalul este înc rcat prima oar într-un mijloc de
transport, cu condi ia s fi fost ad postit în locul respectiv timp de cel pu in 48 ore înainte de
plecare.
Cu toate acestea, centrele de colectare autorizate în conformitate cu legisla ia sanitar-veterinar
comunitar pot fi considerate loc de plecare, dac :
(i) distan a parcurs între primul loc de înc rcare i centrul de colectare este mai mic de 100 km
sau
(ii) animalele au fost ad postite i au avut la dispozi ie suficient material pentru a ternut, au fost
dezlegate, în m sura posibilit ilor, i au fost ad pate cu cel pu in ase ore înainte de plecarea de
la centrul de colectare;
(s) "loc de destina ie" înseamn locul în care animalul este desc rcat dintr-un mijloc de transport i
(i) ad postit timp de cel pu in 48 ore înainte de plecare sau
(ii) sacrificat;
(t) "punct de repaus sau transfer" înseamn orice oprire în cursul c toriei care nu este locul de
destina ie, inclusiv un loc în care animalele au fost introduse într-un alt mijloc de transport, fiind
sau nu desc rcate;
(u) "ecvidee înregistrate" înseamn ecvidee înregistrate în conformitate cu Directiva 90/426/CEE
[9];
(v) "nav roll-on-roll-off" înseamn o nav maritim care dispune de facilit ile necesare pentru
îmbarcarea i debarcarea vehiculelor rutiere sau feroviare;
(w) "transport" înseamn deplasarea animalelor efectuat cu unul sau mai multe mijloace de
transport i opera iunile conexe, inclusiv înc rcarea, desc rcarea, transferul i repausul, pân la
încheierea desc rc rii animalelor la locul de destina ie;
(x) "transportator" înseamn persoana fizic sau juridic care transport animale în nume propriu
sau în numele unei ter e p i;
(y) "ecvidee neîmblânzite" înseamn ecvidee care nu pot fi legate sau duse de c
provoca agita ie, durere sau suferin inutil ;

stru f

a li se

(z) "vehicul" înseamn un mijloc de transport cu ro i, care este propulsat sau remorcat.
Articolul 3
Condi ii generale pentru transportul de animale
O persoan nu poate transporta animale sau încredin a animale în vederea transportului în condi ii
care le pot provoca r ni sau suferin e inutile.
În plus, urm toarele condi ii trebuie respectate:
(a) în prealabil, au fost luate toate m surile necesare pentru a reduce durata c
satisface nevoile animalelor în timpul c toriei;

toriei i a

(b) animalele se afl într-o stare bun pentru a fi transportate;
(c) mijloacele de transport sunt proiectate, construite, între inute i utilizate astfel încât s se evite
nirea i suferin a animalelor i s se asigure siguran a acestora;
(d) echipamentele de înc rcare i desc rcare sunt proiectate, construite, între inute i utilizate
astfel încât s se evite r nirea i suferin a animalelor i s se asigure siguran a acestora;
(e) personalul îns rcinat cu manipularea animalelor are preg tirea sau competen a necesar în
acest sens i î i îndeplinesc atribu iile f
a face uz de violen sau orice alte metode care pot
provoca panic , r ni sau suferin inutil animalelor;
(f) transportul este efectuat f
întârziere pân la locul de destina ie, iar condi iile de bun stare a
animalelor sunt verificate în mod regulat i men inute la un nivel corespunz tor;
(g) animalele beneficiaz de suficient suprafa
toriei planificate;

de sol i o în

ime corespunz toare taliei lor i

(h) la intervale de timp corespunz toare, animalelor li se asigur ap , hran
cantitate i de o calitate adecvat speciei i taliei acestora.

i repaus într-o

CAPITOLUL II
ORGANIZATORI, TRANSPORTATORI, DE IN TORI I CENTRE DE COLECTARE
Articolul 4
Documenta ia de transport
(1) O persoan nu poate transporta animale f
care s rezulte:

a de ine în mijlocul de transport documenta ia din

(a) originea i proprietarul animalelor;
(b) locul de plecare al animalelor;
(c) data i ora plec rii;
(d) locul de destina ie prev zut;
(e) durata estimat a c

toriei preconizate.

(2) La cerere, transportatorul pune la dispozi ia autorit ii competente documenta ia prev zut la
alineatul (1).
Articolul 5
Obliga ii de planificare pentru transportul de animale
(1) Transportul de animale poate fi contractat sau subcontractat doar cu transportatori autoriza i în
conformitate cu articolul 10 alineatul (1) sau articolul 11 alineatul (1).
(2) Transportatorii identific o persoan fizic r spunz toare pentru transport i se asigur c
informa iile privind planificarea, execu ia i încheierea etapei din c torie pe care au contractat-o
pot fi ob inute în orice moment.
(3) Organizatorii se asigur c pentru fiecare c

torie în parte:

(a) bun starea animalelor nu este compromis prin coordonarea insuficient a diferitelor etape ale
toriei; iar condi iile meteorologice sunt luate în considerare i

(b) exist o persoan fizic care furnizeaz autorit ii competente, în orice moment, informa ii
privind planificarea, execu ia i încheierea c toriei.
(4) În cazul c toriilor de lung durat între state membre i în ri ter e pentru ecvidee
domestice, altele decât ecvideele înregistrate, i animale domestice din speciile bovin , ovin ,
caprin i porcin , transportatorii i organizatorii respect prevederile din jurnalul de c torie
prev zut de anexa II.
Articolul 6
Transportatori
(1) O persoan poate ac iona în calitate de transportator exclusiv în temeiul unei autoriza ii
eliberate de autoritatea competent în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) sau, în cazul
toriilor de lung durat , cu articolul 11 alineatul (1). În timpul transportului animalelor,
autorit ii competente i se pune la dispozi ie o copie a autoriza iei.
(2) Transportatorii comunic autorit ii competente orice modificare în leg tur cu informa iile i
documentele prev zute la articolul 10 alineatul (1) sau, în cazul c toriilor de lung durat , la
articolul 11 alineatul (1), în cel mult 15 zile lucr toare de la data efectu rii modific rilor.
(3) Transportatorii efectueaz transporturi de animale în conformitate cu normele tehnice
prev zute de anexa I.
(4) Transportatorii încredin eaz manipularea animalelor unor persoane care dispun de preg tirea
necesar privind dispozi iile relevante din anexele I i II.
(5) O persoan poate conduce sau ac iona în calitate de înso itor pe un vehicul rutier care
transport ecvidee domestice sau animale domestice din speciile bovin , ovin , caprin sau porcin
sau p ri de curte numai în cazul în care de ine un certificat de competen profesional în
conformitate cu articolul 17 alineatul (2). În timpul transportului animalelor, autorit ii competente i
se pune la dispozi ie certificatul de competen profesional .
(6) Transportatorii se asigur c exist un înso itor pentru fiecare lot de animale, cu excep ia
urm toarelor cazuri:
(a) animalele sunt transportate în containere care sunt securizate, ventilate corespunz tor i care,
atunci când este necesar, con in suficient hran i ap , în distribuitoare care nu se pot r sturna,
pentru o c torie cu o durat de dou ori mai lung decât durata estimat ;
(b) oferul îndepline te atribu iile înso itorului.
(7) Alineatele (1), (2), (4) i (5) nu se aplic în cazul persoanelor care transport animale pe o
distan de maximum 65 km de la locul de plecare pân la locul de destina ie.
(8) Transportatorii pun certificatul de autorizare prev zut la articolul 18 alineatul (2) sau la articolul
19 alineatul (2) la dispozi ia autorit ii competente din ara de destina ie a transportului de
animale.
(9) Transportatorii de ecvidee domestice, cu excep ia ecvideelor înregistrate, i de animale
domestice din speciile bovin , ovin , caprin i porcin utilizeaz , pentru transportul rutier de lung
durat , un sistem de naviga ie în conformitate cu anexa I capitolul VI punctul 4.2, de la data de 1
ianuarie 2007 în cazul mijloacelor de transport rutier utilizate pentru prima dat i de la data de 1
ianuarie 2009 pentru toate mijloacele de transport rutier. Transportatorii p streaz înregistr rile
ob inute de acest sistem de naviga ie timp de cel pu in trei ani i le pun la dispozi ia autorit ii
competente, la cererea acesteia, în special în cadrul controalelor prev zute la articolul 15 alineatul
(4). Dispozi iile de aplicare privind prezentul alineat pot fi adoptate în conformitate cu procedura
prev zut la articolul 31 alineatul (2).
Articolul 7

Inspec ia prealabil

i autorizarea mijloacelor de transport

(1) O persoan poate efectua transporturi de animale de lung durat pe cale rutier numai în
cazul în care mijlocul de transport a fost inspectat i autorizat, în conformitate cu articolul 18
alineatul (1).
(2) O persoan poate transporta pe cale maritim , pe o distan de peste 10 mile marine, ecvidee
domestice i animale domestice din speciile bovin , ovin , caprin sau porcin dintr-un port al
Comunit ii numai în cazul în care nava pentru animale vii a fost inspectat i autorizat în
conformitate cu articolul 19 alineatul (1).
(3) Dispozi iile alineatelor (1) i (2) se aplic containerelor utilizate pentru transportul de ecvidee
domestice sau animale domestice din speciile bovin , ovin , caprin sau porcin pe cale rutier
i/sau maritim , în c torii de lung durat .
Articolul 8
De in tori
(1) De in torii animalelor de la locul de plecare, transfer sau destina ie se asigur c sunt
respectate normele tehnice prev zute de capitolele I i III sec iunea 1 din anexa I în ceea ce
prive te animalele transportate.
(2) De in torii verific toate animalele care sosesc într-un loc de tranzit sau de destina ie i
stabilesc dac animalele sunt sau au fost supuse unei c torii de lung durat între state membre
i în ri ter e. În cazul c toriilor de lung durat pentru ecvidee domestice, altele decât ecvideele
înregistrate, i animale domestice din speciile bovin , ovin , caprin i porcin , de in torii respect
prevederile din jurnalul de c torie prev zut de anexa II.
Articolul 9
Centre de colectare
(1) Operatorii centrelor de colectare se asigur c animalele sunt tratate în conformitate cu
normele tehnice prev zute de capitolele I i III punctul 1 din anexa I.
(2) Operatorii centrelor de colectare care sunt autorizate în conformitate cu legisla ia sanitarveterinar comunitar trebuie, de asemenea:
(a) s încredin eze manipularea animalelor numai personalului care a urmat cursuri de preg tire
privind normele tehnice relevante prev zute de anexa I;
(b) s informeze în mod regulat persoanele admise în centrul de colectare cu privire la atribu iile i
obliga iile care le revin în temeiul prezentului regulament i sanc iunile pentru orice înc lcare a
acestuia;
(c) s pun permanent la dispozi ia persoanelor admise în centrul de colectare detalii privind
autoritatea competent c reia i se comunic orice posibil înc lcare a dispozi iilor prezentului
regulament;
(d) în cazul nerespect rii prezentului regulament de c tre o persoan prezent în centrul de
colectare i f
a aduce atingere ac iunilor întreprinse de autoritatea competent , s ia m surile
necesare pentru remedierea neregulilor observate i prevenirea repet rii acestora;
(e) s adopte, s monitorizeze i s pun în aplicare regulamentul intern necesar pentru a asigura
respectarea dispozi iilor de la literele (a)-(d).
CAPITOLUL III
ATRIBU II I OBLIGA II ALE AUTORIT

ILOR COMPETENTE

Articolul 10
Cerin e de autorizare a transportatorilor
(1) Autoritatea competent acord autoriza ii transportatorilor, dac sunt îndeplinite urm toarele
condi ii:
(a) solicitan ii sunt stabili i sau, în cazul solicitan ilor stabili i într-o ar ter , sunt reprezenta i în
statul membru în care solicit autoriza ia;
(b) solicitan ii au demonstrat c dispun de personal, echipamente i proceduri opera ionale
suficiente i corespunz toare, care le permit s respecte prezentul regulament, inclusiv, dup caz,
ghidurile de bun practic ;
(c) solicitan ii sau reprezentan ii acestora nu au fost înregistra i pentru înc lc ri grave ale legisla iei
comunitare i/sau ale legisla iei na ionale privind protec ia animalelor în ultimii trei ani anteriori
datei la care solicit autorizarea. Prezenta dispozi ie nu se aplic în cazul în care solicitantul
demonstreaz autorit ii competente c a luat toate m surile necesare pentru a evita alte înc lc ri.
(2) Autoritatea competent elibereaz autoriza iile prev zute la alineatul (1) în conformitate cu
modelul prev zut la capitolul I din anexa III. Autoriza iile sunt valabile cel mult cinci ani de la data
eliber rii i nu sunt valabile pentru c torii de lung durat .
Articolul 11
Cerin e pentru autoriza iile de transport pentru c

torii de lung durat

(1) Autoritatea competent elibereaz autoriza ii transportatorilor care efectueaz c
durat , la cererea acestora, dac sunt îndeplinite urm toarele condi ii:

torii de lung

(a) solicitan ii respect dispozi iile articolului 10 alineatul (1);
(b) solicitan ii au depus urm toarele documente:
(i) certificate valabile de competen profesional pentru conduc tori i înso itori în conformitate cu
articolul 17 alineatul (2) pentru to i conduc torii i înso itorii care efectueaz c torii de lung
durat ;
(ii) certificate valabile de autorizare în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) pentru toate
mijloacele de transport rutier care urmeaz s fie utilizate pentru c torii de lung durat ;
(iii) detalii privind procedurile care le permit transportatorilor s urm reasc i s înregistreze
circula ia vehiculelor rutiere aflate sub responsabilitatea lor i s contacteze conduc torii respectivi
în orice moment în timpul c toriilor de lung durat ;
(iv) planuri de urgen

pentru situa ii de urgen ;

(2) În sensul alineatului (1) litera (b) punctul (iii), transportatorii care efectueaz c torii de lung
durat cu ecvidee domestice, altele decât ecvideele înregistrate, i cu animale domestice din
speciile bovin , ovin , caprin i porcin fac dovada faptului c utilizeaz sistemul de naviga ie
prev zut la articolul 6 alineatul (9):
(a) pentru mijloacele de transport rutier utilizate pentru prima dat , de la 1 ianuarie 2007;
(b) pentru toate mijloacele de transport rutier, de la data de 1 ianuarie 2009.
(3) Autoritatea competent elibereaz astfel de autoriza ii în conformitate cu modelul prev zut de
capitolul II din anexa III. Autoriza iile sunt valabile cel mult cinci ani de la data eliber rii i sunt
valabile pentru toate c toriile, inclusiv c toriile de lung durat .
Articolul 12

Limitarea solicit rilor de eliberare a autoriza iilor
Transportatorii nu pot solicita eliberarea unei autoriza ii în conformitate cu articolul 10 sau cu
articolul 11 mai multor autorit i competente, din mai multe state membre.
Articolul 13
Eliberarea autoriza iilor de c tre autoritatea competent
(1) Autoritatea competent poate limita sfera de aplicare a unei autoriza ii prev zute la articolul 10
alineatul (1) sau, pentru c torii de lung durat , la articolul 11 alineatul (1), în func ie de criteriile
care pot fi verificate în timpul transportului.
(2) Autoritatea competent elibereaz fiecare autoriza ie prev zut la articolul 10 alineatul (1) sau,
pentru c torii de durat , la articolul 11 alineatul (1) cu un num r unic în statul membru.
Autoriza ia este redactat în limba (limbile) oficial (e) a(le) statului membru care elibereaz
autoriza ia i în limba englez atunci când este probabil ca transportatorul s î i desf oare
activitatea în alt stat membru.
(3) Autoritatea competent înregistreaz autoriza iile prev zute la articolul 10 alineatul (1) sau la
articolul 11 alineatul (1) astfel încât s poat identifica rapid transportatorii, în special în cazul
nerespect rii cerin elor prezentului regulament.
(4) Autoritatea competent înregistreaz autoriza iile eliberate în conformitate cu articolul 11
alineatul (1) într-o baz de date electronic . Numele i num rul autoriza iei transportatorului sunt
puse la dispozi ia publicului în perioada de valabilitate a autoriza iei. Sub rezerva normelor
comunitare i/sau na ionale privind protejarea vie ii private, statele membre permit accesul public
la alte date privind autoriza iile transportatorilor. Baza de date cuprinde, de asemenea, deciziile
notificate în conformitate cu articolul 26 alineatul (4) litera (c) i alineatul (6).
Articolul 14
Controale i alte m suri privind jurnalul de c torie care trebuie efectuate de c tre autoritatea
competent înaintea c toriilor de lung durat
(1) În cazul c toriilor de lung durat între state membre i cu ri ter e pentru ecvidee
domestice i animale domestice din speciile bovin , ovin , caprin i porcin , autoritatea
competent de la locul de plecare trebuie:
(a) s efectueze controalele necesare pentru a verifica dac :
(i) transportatorii men iona i în jurnalul de c torie de in autoriza ii valabile de transportator,
certificate valabile de autorizare pentru mijlocul de transport utilizat pentru c torii de lung
durat i certificate de competen profesional valabile pentru conduc tori i înso itori;
(ii) jurnalul de c
regulament;

torie prezentat de organizator este realist i indic respectarea prezentului

(b) atunci când rezultatul controalelor prev zute la litera (a) nu este satisf
tor, s solicite
organizatorului s modifice aranjamentele pentru c toria de lung durat preconizat , astfel încât
respecte prezentul regulament;
(c) atunci când rezultatul controalelor prev zute la litera (a) este satisf
jurnalul de c torie;

tor, s aplice tampila pe

(d) s trimit detalii, cât mai curând posibil, privind c toriile de lung durat prev zute în jurnalul
de c torie autorit ii competente de la locul de destina ie, de la punctul de ie ire sau de la
punctul de control prin sistemul de schimb de informa ii prev zut la articolul 20 din Directiva
90/425/CEE.

(2) Prin derogare de la alineatul (1) litera (c), aplicarea tampilei pe jurnalul de c torie nu este
necesar în cazul transportatorilor care utilizeaz sistemul prev zut la articolul 6 alineatul (9).
Articolul 15
Controale care trebuie efectuate de autoritatea competent în orice etap a unei c
durat

torii de lung

(1) Autoritatea competent efectueaz , în orice etap a unei c torii de lung durat , controale
adecvate, aleatoriu sau asupra unui anumit transport pentru a verifica dac duratele de c torie
declarate sunt realiste i dac respectiva c torie respect prevederile prezentului regulament i, în
special, dac perioadele de c torie i perioadele de repaus au respectat limitele prev zute de
capitolul V din anexa I.
(2) În cazul c toriilor de lung durat între state membre i cu ri ter e, controalele la locul de
plecare prin care se verific dac animalele sunt apte pentru transport, în conformitate cu capitolul
I din anexa I, se efectueaz înainte de înc rcare, în cadrul controalelor privind s
tatea animalelor
prev zute de legisla ia sanitar-veterinar comunitar relevant , în termenele prev zute de legisla ia
în cauz .
(3) În cazul în care locul de destina ie este un abator, controalele prev zute la alineatul (1) pot fi
efectuate în cadrul inspec iei privind bun starea animalelor prev zute de Regulamentul (CE) nr.
854/2004 al Parlamentului European i al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme
specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animal destinate
consumului uman [18].
(4) Înregistr rile circula iei mijloacelor de transport rutier ob inute cu sistemul de naviga ie pot fi
utilizate la efectuarea acestor controale atunci când este cazul.
Articolul 16
Preg tirea personalului i echipamentul autorit ii competente
Autoritatea competent se asigur c personalul s u este preg tit în mod corespunz tor i de ine
echipamentul necesar pentru verificarea datelor înregistrate prin:
- aparatele de înregistrare pentru transportul rutier prev zute de Regulamentul (CEE) nr. 3821/85;
- sistemul de naviga ie.
Articolul 17
Cursuri de preg tire i certificatul de competen

profesional

(1) În sensul articolului 6 alineatul (4) i al articolului 9 alineatul (2) litera (a), personalul
transportatorilor i al centrelor de colectare beneficiaz de cursuri de preg tire.
(2) Certificatul de competen profesional pentru conduc torii i înso itorii de pe vehiculele rutiere
care transport ecvidee domestice, animale domestice din speciile bovin , ovin , caprin sau
porcin sau p ri de curte, men ionat la articolul 6 alineatul (5), se acord în conformitate cu
anexa IV. Certificatul de competen profesional este redactat în limba (limbile) oficial (e) a(le)
statului membru care îl elibereaz i în limba englez atunci când este probabil ca respectivul
conduc tor sau înso itor s î i desf oare activitatea în alt stat membru. Certificatul de competen
profesional este eliberat de autoritatea competent sau organismul desemnat în acest sens de
tre statele membre i în conformitate cu modelul prev zut de capitolul III din anexa III. Sfera de
aplicare a certificatului de competen profesional poate fi limitat la o anumit specie sau un
grup de specii.
Articolul 18
Certificatul de autorizare a mijloacelor de transport rutier

(1) Autoritatea competent sau organismul desemnat de un stat membru acord , la cerere, un
certificat de autorizare pentru mijloace de transport rutier utilizate pentru c torii de lung durat ,
cu condi ia ca mijloacele de transport:
(a) s nu fac obiectul vreunei cereri depuse sau vreunei autoriz ri acordate de alt autoritate
competent în acela i sau în alt stat membru;
(b) s fi fost inspectat de c tre autoritatea competent sau organismul desemnat de un stat
membru i s fi fost considerat în conformitate cu cerin ele capitolelor II i VI din anexa I aplicabile
proiect rii, construc iei i între inerii mijloacelor de transport rutier utilizate pentru c torii de lung
durat .
(2) Autoritatea competent sau organismul desemnat de un stat membru elibereaz fiecare
certificat cu un num r unic în statul membru, în conformitate cu modelul prev zut de capitolul IV
din anexa III. Certificatul este redactat în limba (limbile) oficial (e) a(le) statului membru care îl
elibereaz i în limba englez . Certificatele sunt valabile cel mult cinci ani de la data eliber rii i î i
pierd valabilitatea de îndat ce mijloacele de transport sunt modificate sau reamenajate într-un
mod care afecteaz bun starea animalelor.
(3) Autoritatea competent înregistreaz certificatele de autorizare pentru mijloacele de transport
rutier pentru c torii de lung durat într-o baz de date electronic care s permit identificarea
rapid a acestora de c tre autorit ile competente din toate statele membre, în special în cazul
nerespect rii cerin elor prezentului regulament.
(4) Statele membre pot acorda derog ri de la dispozi iile prezentului articol i de la dispozi iile
capitolului V punctul 1.4 litera (b) i ale capitolului VI din anexa I pentru mijloacele de transport
rutier care efectueaz c torii care nu dep esc 12 ore pân la sosirea la locul final de destina ie.
Articolul 19
Certificat de autorizare a navelor pentru animale vii
(1) Autoritatea competent sau organismul desemnat de un stat membru acord un certificat de
autorizare unei nave pentru animale vii, la cerere, cu condi ia ca nava:
(a) s fie operat din statul membru în care este depus cererea;
(b) s nu fac obiectul vreunei cereri depuse sau vreunei autoriz ri emise de c tre o alt autoritate
competent în acela i sau în alt stat membru;
(c) a fost inspectat de autoritatea competent sau organismul desemnat de un stat membru i
considerat în conformitate cu cerin ele capitolului IV sec iunea 1 din anexa I privind construc ia i
echipamentul pentru navele pentru animale vii.
(2) Autoritatea competent sau organismul desemnat de un stat membru elibereaz fiecare
certificat cu un num r unic în statul membru. Certificatul este redactat în limba (limbile) oficial (e)
a(le) statului membru care îl elibereaz i în limba englez . Certificatele sunt valabile cel mult cinci
ani de la data eliber rii i î i pierd valabilitatea de îndat ce mijloacele de transport sunt modificate
sau reamenajate într-un mod care afecteaz bun starea animalelor.
(3) Autoritatea competent înregistreaz navele pentru animale vii autorizate astfel încât acestea
poat fi identificate rapid, în special în cazul nerespect rii cerin elor prezentului regulament.
(4) Autoritatea competent înregistreaz certificatele de autorizare pentru navele pentru animale vii
într-o baz de date electronic care s permit identificarea rapid a acestora, în special în cazul
nerespect rii cerin elor prezentului regulament.
Articolul 20
Inspectarea navelor pentru animale vii la înc rcare i desc rcare

(1) Autoritatea competent inspecteaz navele pentru animale vii înainte de înc rcarea animalelor
pentru a verifica în special urm toarele:
(a) nava pentru animale este construit
urmeaz s fie transportate;

i echipat pentru num rul i tipul de animale care

(b) compartimentele în care urmeaz s fie ad postite animalele sunt men inute în stare bun ;
(c) echipamentul prev zute de capitolul IV din anexa I este men inut în stare bun de func ionare;
(2) Înainte i în timpul oric rei opera iuni de înc rcare/desc rcare a navelor, autoritatea
competent inspecteaz urm toarele pentru a se asigura c :
(a) animalele sunt apte s continue c

toria;

(b) opera iunile de înc rcare/desc rcare se desf oar în conformitate cu capitolul III din anexa I;
(c) m surile de alimentare cu hran
anexa I.

i ap sunt în conformitate cu capitolul IV sec iunea 2 din

Articolul 21
Controale la punctele de ie ire i la punctele de control la frontier
(1) F
a aduce atingere controalelor prev zute la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 639/2003,
în cazul în care animalele sunt prezentate la punctele de ie ire sau la punctele de control la
frontier , medicii veterinari oficiali din statele membre verific dac animalele sunt transportate în
conformitate cu prezentul regulament i în special:
(a) dac transportatorii au prezentat o copie a unei autoriza ii valabile în conformitate cu articolul
10 alineatul (1) sau, pentru c toriile de lung durat , cu articolului 11 alineatul (1);
(b) dac conduc torii vehiculelor rutiere care transport ecvidee domestice, animale domestice din
speciile bovin , ovin , caprin sau porcin sau p ri de curte i înso itorii au prezentat un certificat
valabil de competen profesional în conformitate cu articolul 17 alineatul (2);
(c) dac animalele sunt apte s continue c

toria;

(d) dac mijloacele de transport cu care animalele continu c
capitolul II i, dup caz, cu capitolul VI din anexa I;

toria sunt în conformitate cu

(e) dac , în cazul exportului, transportatorii au furnizat dovezi conform c rora c toria de la locul
de plecare la primul loc de desc rcare din ara de destina ie final respect toate acordurile
interna ionale enumerate de anexa V i aplicabile rilor ter e în cauz ;
(f) dac ecvideele domestice i animalele domestice din speciile bovin , ovin , caprin
fost sau urmeaz s fie transportate în c torii de lung durat .

i porcin au

(2) În cazul c toriilor de lung durat pentru ecvidee domestice i animale domestice din speciile
bovin , ovin , caprin i porcin , medicii veterinari oficiali de la punctele de ie ire i de la punctele
de control la frontier efectueaz i înregistreaz controalele enumerate la sec iunea 3 "Locul de
destina ie" din jurnalul de c torie din anexa II. Înregistr rile acestor controale i controlul
prev zut la alineatul (1) sunt p strate de autoritatea competent cel pu in trei ani de la data
efectu rii controalelor, inclusiv o copie a foii de înregistrare corespunz toare sau a exemplarului
imprimat în conformitate cu anexa I sau anexa IB la Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 în cazul în
care vehiculul intr sub inciden a regulamentului în cauz .
(3) Atunci când autoritatea competent consider c animalele nu sunt apte s încheie c
acestea sunt desc rcate, ad pate, hr nite i beneficiaz de repaus.
Articolul 22

toria,

Întârzieri în timpul transportului
(1) Autoritatea competent ia m surile necesare pentru a preveni sau a reduce la minimum orice
întârziere în timpul transportului sau suferin a animalelor în cazul în care circumstan e neprev zute
împiedic aplicarea prezentului regulament. Autoritatea competent se asigur c la punctele de
transfer, de ie ire i de control la frontier se iau m suri speciale pentru a acorda prioritate
transportului de animale.
(2) Un lot de animale poate fi re inut în timpul transportului exclusiv în cazul în care acest lucru
este strict necesar pentru bun starea animalelor sau din motive de siguran public . Nici o
întârziere nejustificat nu poate surveni între încheierea înc rc rii i plecare. În cazul în care un lot
de animale trebuie re inut în cursul transportului mai mult de dou ore, autoritatea competent se
asigur c se iau m surile corespunz toare pentru îngrijirea animalelor i, dac este necesar,
pentru hr nirea, ad parea, desc rcarea i ad postirea acestora.
CAPITOLUL IV
PUNEREA ÎN APLICARE I SCHIMBUL DE INFORMA II
Articolul 23
suri de urgen

în cazul nerespect rii prezentului regulament de c tre transportatori

(1) Atunci când o autoritate competent constat c dispozi iile prezentului regulament nu sunt sau
nu au fost respectate, aceasta ia sau solicit persoanei r spunz toare pentru animale s ia toate
surile necesare pentru a asigura bun starea animalelor.
Astfel de m suri nu trebuie s produc suferin e inutile sau suplimentare animalelor i trebuie s fie
propor ionale cu gravitatea riscurilor implicate. Autoritatea competent recupereaz costurile
acestor m suri într-un mod corespunz tor.
(2) În func ie de circumstan ele din fiecare caz, astfel de m suri pot include:
(a) înlocuirea conduc torului sau a înso itorului;
(b) repararea temporar a mijlocului de transport pentru a preveni r nirea imediat a animalelor;
(c) transferarea lotului sau a unei p

i din acesta în alt mijloc de transport;

(d) întoarcerea transportului de animale la locul de plecare pe drumul cel mai direct sau acordarea
permisiunii ca transportul de animalele s continue pân la locul de destina ie pe drumul cel mai
direct, alegând varianta care este în interesul bun st rii animalelor;
(e) desc rcarea animalelor i ad postirea lor în condi ii corespunz toare i cu îngrijirile aferente
pân la rezolvarea problemei.
Atunci când nu exist nici un alt mijloc pentru a asigura bun starea animalelor, animalele sunt
eutanasiate sau ucise în condi ii umane.
(3) Atunci când urmeaz s fie luate m suri în urma nerespect rii prezentului regulament în
conformitate cu alineatul (1) i atunci când este necesar ca animalele s fie transportate cu
înc lcarea unor dispozi ii din prezentul regulament, autoritatea competent elibereaz o autoriza ie
pentru transportul de animale. Autoriza ia identific animalele respective i define te condi iile în
care pot fi transportate pân când prezentul regulament este respectat în întregime. Autoriza ia
înso te transportul de animale.
(4) Autoritatea competent asigur imediat luarea tuturor m surilor necesare în cazul în care
persoana r spunz toare pentru animale nu poate fi contactat sau nu respect instruc iunile.
(5) Deciziile pe care autorit ile competente le adopt i motivele care le justific sunt notificate,
cât mai curând posibil, transportatorului sau reprezentantului s u i autorit ii competente care a

acordat autoriza ia în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) sau cu articolul 11 alineatul (1).
Atunci când este necesar, autorit ile competente acord asisten transportatorului pentru a
facilita punerea în aplicare a m surilor de urgen care se impun.
Articolul 24
Asisten

reciproc

i schimb de informa ii

(1) În sensul prezentului regulament, se aplic normele i procedurile de informare prev zute de
Directiva 89/608/CEE a Consiliului [12].
(2) În termen de trei luni de la data intr rii în vigoare a prezentului regulament, fiecare stat
membru comunic detalii cu privire la un punct de contact în sensul prezentului regulament
Comisiei, inclusiv, dup caz, o adres electronic i orice actualizare a acestor informa ii. Comisia
transmite detaliile privind punctul de contact celorlalte state membre în cadrul Comitetului
permanent pentru lan ul alimentar i s
tatea animal .
Articolul 25
Sanc iuni
Statele membre stabilesc norme privind sanc iunile aplicabile în cazul înc lc rii dispozi iilor
prezentului regulament i iau toate m surile necesare pentru a asigura punerea acestora în
aplicare. Sanc iunile prev zute trebuie s fie eficiente, propor ionate i disuasive. Comisiei îi sunt
notificate de c tre statele membre dispozi iile în cauz , precum i dispozi iile privind aplicarea
articolului 26 pân la data de 5 iulie 2006 i îi sunt comunicate f
întârziere orice modific ri
ulterioare aduse dispozi iilor în cauz .
Articolul 26
Înc lc ri i notificarea înc lc rilor
(1) În cazul înc lc rilor prezentului regulament, autoritatea competent ia m surile specifice
prev zute la alineatele (2)-(7).
(2) Atunci când o autoritate competent constat nerespectarea de c tre un transportator sau un
mijloc de transport a dispozi iilor prezentului regulament, aceasta notific f
întârziere autoritatea
competent care a acordat autoriza ia transportatorului sau certificatul de autorizare pentru
mijlocul de transport, iar atunci când conduc torul este vinovat de nerespectarea cerin elor
prezentului regulament, autoritatea competent care a emis certificatul de competen profesional
al conduc torului. Notificarea este înso it de toate datele i documentele relevante.
(3) Atunci când autoritatea competent de la locul de destina ie constat c transportul s-a
desf urat cu înc lcarea prezentului regulament, aceasta informeaz f
întârziere autoritatea
competent de la locul de plecare. Notificarea este înso it de toate datele i documentele
relevante.
(4) Atunci când o autoritate competent stabile te c un transportator sau un mijloc de transport
nu a respectat dispozi iile prezentului regulament sau prime te o notificare în conformitate cu
alineatul (2) sau alineatul (3), aceasta, dup caz:
(a) solicit transportatorului respectiv remedierea înc lc rilor constatate i instituirea unor sisteme
de prevenire a recuren ei înc lc rilor;
(b) au supus transportatorul în cauz la controale suplimentare, în special solicitând prezen a unui
medic veterinar la înc rcarea animalelor;
(c) suspend sau retrage autoriza ia transportatorului sau certificatul de autorizare pentru mijlocul
de transport în cauz .

(5) În cazul unei înc lc ri a prezentului regulament de c tre un conduc tor sau înso itor care de ine
un certificat de competen profesional prev zut la articolul 17 alineatul (2), autoritatea
competent poate suspenda sau retrage certificatul de competen profesional , în special în cazul
în care înc lcarea denot c respectivul conduc tor sau înso itor nu de ine suficiente cuno tin e sau
informa ii privind transportul de animale în conformitate cu prezentul regulament.
(6) În cazul unor înc lc ri repetate sau grave ale prezentului regulament, statul membru poate
interzice temporar transportul de animale pe teritoriul s u pentru transportatorul sau mijlocul de
transport respectiv, chiar dac transportatorul sau mijlocul de transport respectiv este autorizat de
un alt stat membru, cu condi ia epuiz rii tuturor posibilit ilor oferite de asisten a reciproc i de
schimbul de informa ii prev zute la articolul 24.
(7) Statele membre se asigur c , în conformitate cu articolul 24 alineatul (2), toate punctele de
contact sunt informate f
întârziere cu privire la deciziile adoptate în conformitate cu alineatul (4)
litera (c) sau cu alineatele (5) sau (6) din prezentul articol.
Articolul 27
Inspec ii i rapoarte anuale ale autorit ilor competente
(1) Autoritatea competent verific respectarea cerin elor prezentului regulament prin efectuarea
unor inspec ii nediscriminatorii ale animalelor, mijloacelor de transport i documentelor de înso ire.
Inspec iile trebuie efectuate asupra unei propor ii adecvate din animalele transportate anual în
fiecare stat membru i se pot desf ura simultan cu controalele efectuate în alte scopuri. Propor ia
inspec iilor cre te în cazul în care se constat nerespectarea dispozi iilor prezentului regulament.
Propor iile men ionate anterior se stabilesc în conformitate cu procedurile prev zute la articolul 31
alineatul (2).
(2) Statele membre prezint Comisiei, pân la data de 30 iunie a fiec rui an un raport anual cu
privire la inspec iile desf urate în anul precedent în conformitate cu alineatul (1). Raportul este
înso it de o analiz a deficien elor majore detectate i de un plan de ac iune pentru remedierea lor.
Articolul 28
Controale la fa a locului
Exper ii sanitari veterinari ai Comisiei pot efectua, în colaborare cu autorit ile statelor membre
respective i în m sura în care acest lucru este necesar pentru a asigura o aplicare uniform a
prezentului regulament, controale la fa a locului, în conformitate cu procedurile prev zute la
articolul 45 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European i al Consiliului [19].
Articolul 29
Ghiduri de bun practic
Statele membre încurajeaz elaborarea de ghiduri de bun practic care cuprind îndrum ri pentru
respectarea dispozi iilor prezentului regulament, în special a articolului 10 alineatul (1). Ghidurile
sunt elaborate la nivel na ional, între mai multe state membre, sau la nivel comunitar. Se
încurajeaz difuzarea i utilizarea ghidurilor na ionale i comunitare.
CAPITOLUL V
COMPETEN E DE PUNERE ÎN APLICARE I PROCEDURA COMITETULUI
Articolul 30
Modificarea anexelor i norme de aplicare
(1) Anexele la prezentul regulament se modific de c tre Consiliu, care hot
te cu majoritate
calificat , la propunerea Comisiei, în special în scopul adapt rii lor la progresele tehnologice i
tiin ifice, cu excep ia capitolului IV i a capitolului VI punctul 3.1 din anexa I, a sec iunilor 1-5 din

anexa II, a anexelor III, IV, V i VI care pot fi modificate în conformitate cu procedura prev zut la
articolul 31 alineatul (2).
(2) Normele de aplicare a prezentului regulament pot fi adoptate în conformitate cu procedura
prev zut la articolul 31 alineatul (2).
(3) Certificatele sau alte documente prev zute de legisla ia sanitar-veterinar comunitar pentru
animalele vii pot fi completate în conformitate cu procedura prev zut la articolul 31 alineatul (2),
pentru a ine seama de cerin ele prezentului regulament.
(4) Obliga ia de a de ine un certificat de competen profesional , prev zut la articolul 6 alineatul
(5) poate fi extins la conduc torii sau înso itorii altor specii domestice în conformitate cu
procedura prev zut la articolul 31 alineatul (2).
(5) Comisia poate adopta o derogare de la capitolul I punctul (2) litera (e) din anexa I în cazul unor
suri excep ionale de sus inere a pie ei impuse de restric iile de circula ie în cadrul m surilor de
control sanitar-veterinar al bolilor. Comitetul prev zut la articolul 31 este informat cu privire la
surile luate.
(6) Se pot adopta derog ri de la cerin ele privind c toriile de lung durat pentru a lua în
considerare îndep rtarea anumitor regiuni de zona continental a Comunit ii, în conformitate cu
procedura prev zut la articolul 31 alineatul (2).
(7) Prin derogare de la prezentul regulament, statele membre pot s aplice în continuare dispozi iile
na ionale actuale privind transportul de animale în cadrul, dinspre i înspre regiunile lor cele mai
îndep rtate. Statele membre informeaz Comisia cu privire la aceasta.
(8) Pân la adoptarea unor dispozi ii detaliate pentru speciile care nu sunt men ionate în mod
explicit de anexe, statele membre pot adopta sau p stra norme na ionale suplimentare aplicabile
transporturilor de animale din speciile respective.
Articolul 31
Procedura comitetului
(1) Comisia este asistat de Comitetul permanent pentru lan ul alimentar i s
tatea animal ,
instituit prin Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European i al Consiliului [20].
(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplic articolele 5 i 7 din Decizia
1999/468/CE.
Perioada prev zut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabile te la trei luni.
(3) Comitetul î i stabile te regulamentul de procedur .
Articolul 32
Raport
În termen de patru ani de la data men ionat la articolul 37 al doilea paragraf, Comisia prezint
Parlamentului European i Consiliului un raport cu privire la impactul prezentului regulament asupra
bun st rii animalelor transportate i asupra schimburilor comerciale cu animale vii în cadrul
Comunit ii extinse. Raportul ia în considerare în special dovezile tiin ifice privind necesit ile de
bun stare a animalelor i raportul privind punerea în aplicare a sistemului de naviga ie, în
conformitate cu anexa I capitolul VI punctul 4.3, precum i implica iile socio-economice ale
prezentului regulament, inclusiv aspectele regionale. Atunci când este necesar, raportul poate fi
înso it de propuneri legislative corespunz toare privind c toriile de lung durat , în special în ceea
ce prive te durata c toriilor, perioadele de repaus i spa iile disponibile.
CAPITOLUL VI

DISPOZI II FINALE
Articolul 33
Abrog ri
Directiva 91/628/CEE i Regulamentul (CE) nr. 411/98 se abrog de la data de 5 ianuarie 2007.
Trimiterile la directiva i regulamentul abrogate se interpreteaz ca trimiteri la prezentul
regulament.
Articolul 34
Modific ri ale Directivei 64/432/CEE
Directiva 64/432/CEE se modific dup cum urmeaz :
1. Articolul 11 se modific dup cum urmeaz :
(a) la alineatul (1) se insereaz urm torul punct, dup cum urmeaz :
"(ee) respect dispozi iile Directivei 98/58/CE i ale Regulamentului (CE) nr. 1/2005 [] care li se
aplic ;
(b) alineatul (4) se înlocuie te cu urm torul text:
"(4) Autoritatea competent poate suspenda sau retrage autoriza ia în cazul nerespect rii
prezentului articol sau a altor dispozi ii corespunz toare din prezenta directiv sau din
Regulamentul (CE) nr. 1/2005 sau a unor reglement ri din legisla ia sanitar-veterinar comunitar
enumerate la capitolul I din anexa A la Directiva 90/425/CEE []. Autoriza ia poate fi acordat din
nou atunci când autoritatea competent consider c centrul de colectare respect integral toate
dispozi iile corespunz toare men ionate de prezentul alineat.
2. Articolul 12 se înlocuie te cu urm torul text:
"Articolul 12
(1) Statele membre se asigur c transportatorii respect urm toarele condi ii suplimentare:
(a) pentru transportul de animale, transportatorii trebuie s utilizeze mijloace de transport care
sunt:
(i) construite astfel încât fecalele animalelor, a ternutul sau hrana s nu poat s se scurg sau s
cad din vehicul i
(ii) cur ate i dezinfectate imediat dup fiecare transport de animale sau de orice produs care ar
putea afecta s
tatea animal i, atunci când este necesar, înainte de o nou înc rcare a
animalelor, utilizând dezinfectan i autoriza i oficial de autoritatea competent ;
(b) transportatorii trebuie:
(i) fie s de in instala ii adecvate de cur are i dezinfectare autorizate de autoritatea competent ,
inclusiv facilit i de depozitare a a ternutului sau a gunoiului de grajd;
(ii) fie s furnizeze documente prin care s dovedeasc faptul c aceste opera iuni sunt efectuate
de o ter parte autorizat de autoritatea competent .
(2) Transportatorul trebuie s se asigure c , pentru fiecare vehicul utilizat pentru transportul de
animale, se p streaz un registru care cuprinde cel pu in urm toarele informa ii care vor fi p strate
cel pu in trei ani:

(a) locuri, date i ore de înc rcare, numele sau denumirea i adresa exploata iei sau a centrului de
colectare de unde sunt înc rcate animalele;
(b) locuri, date i ore de livrare, numele sau denumirea i adresa destinatarului(ilor);
(c) speciile i num rul de animale transportate;
(d) data i locul unde a fost efectuat dezinfec ia;
(e) detalii privind documentele de înso ire, inclusiv num rul;
(f) durata estimat a fiec rei c

torii.

(3) Transportatorii se asigur c , de la p sirea exploata iilor sau a centrului de colectare de
origine i pân la sosirea la destina ie, lotul sau animalele nu intr în contact în nici un moment cu
animale a c ror stare de s
tate este mai precar .
(4) Statele membre se asigur c transportatorii respect dispozi iile prezentului articol privind
documenta ia aferent care trebuie s înso easc animalele.
(5) Prezentul articol nu se aplic persoanelor care transport animale pe o distan
km de la locul de plecare pân la locul de destina ie.

de maximum 65

(6) În cazul nerespect rii prezentului articol, dispozi iile privind înc lc rile i notificarea înc lc rilor
prev zute la articolul 26 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 se aplic mutatis mutandis în leg tur
cu s
tatea animal ."
Articolul 35
Modific ri ale Directivei 93/119/CE
În partea II din anexa A la Directiva 93/119/CE, punctul 3 se înlocuie te cu urm torul text:
"(3) Animalele trebuie transportate cu grij . Trebuie construite pasaje de trecere astfel încât s se
minimizeze riscul de r nire a animalelor, aranjate astfel încât s se exploateze tendin ele lor
gregare. Instrumentele destinate ghid rii animalelor trebuie utilizate exclusiv în acest scop i doar
pentru perioade scurte de timp. Utilizarea instrumentelor care administreaz ocuri electrice se
evit pe cât posibil. În orice caz, aceste instrumente se folosesc numai pentru bovine i porcine
adulte care refuz s se mi te i doar atunci când au spa iu suficient pentru a înainta. ocurile nu
dureaz mai mult de o secund , se aplic în mod adecvat i doar pe mu chii crupei animalelor.
ocurile nu se administreaz în mod repetat dac animalul nu reac ioneaz ."
Articolul 36
Modific ri ale Regulamentului (CE) nr. 1255/97
Regulamentul (CE) nr. 1255/97 se modific dup cum urmeaz :
1. cuvintele "puncte de a teptare" se înlocuiesc cu cuvintele "puncte de control" în întregul
regulament;
2. la articolul 1, alineatul (1) se înlocuie te cu urm torul text:
"(1) Punctele de control sunt locuri în care animalele se odihnesc timp de cel pu in 12 ore sau mai
mult, în conformitate cu punctul 1.5 sau 1.7. litera (b) din capitolul V din anexa I la Regulamentul
(CE) nr. 1/2005 [].
3. articolul 3 se înlocuie te cu urm torul text:
"Articolul 3

(1) Autoritatea competent autorizeaz i emite un num r de autorizare pentru fiecare punct de
control. Autoriza ia poate fi limitat la o anumit specie sau la anumite categorii de animale cu o
anumit stare de s
tate. Statele membre informeaz Comisia cu privire la lista punctelor de
control autorizate i actualiz rile acesteia.
Statele membre notific , de asemenea, Comisiei m surile detaliate pentru aplicarea dispozi iilor
articolului 4 alineatul (2), în special perioada de utilizare ca puncte de control i dubla utilizare a
loca iilor autorizate.
(2) Comisia elaboreaz lista punctelor de control în conformitate cu procedura prev zut la articolul
31 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 la propunerea autorit ii competente a statului
membru în cauz .
(3) Statele membre pot propune includerea pe list a punctelor de control doar dup ce autoritatea
competent a verificat dac acestea respect cerin ele relevante i le-a autorizat. În scopul
autoriz rii, autoritatea competent definit la articolul 2 alineatul (6) din Directiva 90/425/CEE se
asigur c punctele de control respect toate cerin ele anexei I la prezentul regulament; în plus,
punctele de control:
(a) sunt amplasate într-o zon care nu face obiectul unei interdic ii sau al unor restric ii în
conformitate cu legisla ia comunitar relevant :
(b) sunt controlate de un medic veterinar oficial care asigur în special respectarea dispozi iilor
prezentului regulament;
(c) func ioneaz în conformitate cu toate normele comunitare relevante privind s
circula ia animalelor i protec ia animalelor în momentul sacrific rii;

tatea animal ,

(d) fac obiectul unor inspec ii regulate, de cel pu in dou ori pe an, pentru a se constata dac
cerin ele de autorizare sunt respectate în continuare.
(4) În cazurile grave, în special din considerente de s
tate animal sau bun stare a animalelor,
un stat membru trebuie s suspende utilizarea unui punct de control situat pe teritoriul s u. Statul
membru informeaz Comisia i celelalte state membre cu privire la suspendare i motivele acesteia.
Suspendarea utiliz rii punctului de control poate fi ridicat doar dup ce motivele ridic rii sunt
notificate Comisiei i celorlalte state membre.
(5) În conformitate cu procedura prev zut la articolul 31 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr.
1/2005, Comisia poate suspenda utilizarea unui punct de control sau îl poate elimina de pe list , în
cazul în care controalele la fa a locului efectuate de exper i ai Comisiei, în conformitate cu articolul
28 din regulamentul în cauz , indic nerespectarea legisla iei comunitare relevante.";
4. la articolul 4, se adaug urm torul alineat:
"(4) Autoritatea competent de la locul de plecare notific circula ia animalelor care trec prin
punctele de control prin intermediul sistemului de schimb de informa ii prev zut la articolul 20 din
Directiva 90/425/CEE.";
5. articolul 6 se înlocuie te cu urm torul text:
"Articolul 6
(1) Înainte ca animalele s p seasc punctul de control, medicul veterinar oficial sau orice medic
veterinar desemnat în acest sens de autoritatea competent confirm , în jurnalul de c torie
prev zut de anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1/2005, c animalele sunt apte s continue
toria. Statele membre pot stipula ca operatorul în cauz s suporte costurile controlului sanitarveterinar.
(2) Normele privind schimbul de informa ii între autorit i pentru a asigura respectarea cerin elor
prezentului regulament se stabilesc în conformitate cu procedura prev zut la articolul 31 alineatul
(2) din Regulamentul (CE) nr. 1/2005.";

6. articolul 6a se înlocuie te cu urm torul text:
"Articolul 6a
Prezentul regulament se modific de c tre Consiliu, care hot
te cu majoritate calificat , la
propunerea Comisiei, în special în vederea adapt rii sale la progresul tehnologic i tiin ific, cu
excep ia modific rilor aduse anexei necesare pentru adaptarea acesteia la situa ia s
ii
animale, care se pot adopta în conformitate cu procedura prev zut la articolul 31 alineatul (2) din
Regulamentul (CE) nr. 1/2005.";
7. la articolul 6b, prima tez se înlocuie te cu urm torul text:
"Articolul 6b
Statele membre aplic dispozi iile articolului 26 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului
pentru a sanc iona înc lcarea dispozi iilor prezentului regulament i iau toate m surile necesare
pentru a asigura punerea în aplicare a acestora.";
8. anexa I se modific dup cum urmeaz :
(a) titlul se înlocuie te cu urm torul text:
"ANEX
CRITERII COMUNITARE PENTRU PUNCTELE DE CONTROL"
(b) sec iunea A se înlocuie te cu urm torul text:
"A. M SURI SANITARE I DE IGIEN
1. Este necesar ca fiecare punct de control:
(a) s fie amplasat, proiectat, construit i utilizat astfel încât s asigure un nivel suficient de
biosecuritate pentru a preveni r spândirea bolilor infec ioase grave la alte exploata ii i între loturi
consecutive de animale care trec prin punctul de control;
(b) s fie construit, echipat i utilizat astfel încât s poat fi efectuate opera iunile de cur are i
dezinfectare. Sp larea vehiculului se face la fa a locului. Instala iile în cauz trebuie s fie
func ionale indiferent de condi iile meteorologice;
(c) s fie cur at i dezinfectat înainte i dup fiecare utilizare, în conformitate cu cerin ele
medicului veterinar oficial.
2. Personalul i echipamentul care intr în contact cu animalele ad postite sunt în exclusivitate
destinate spa iului respectiv, cu excep ia cazului în care au fost supuse unei proceduri de cur are
i dezinfectare dup ce au intrat în contact cu animalele sau cu fecalele sau urina acestora.
Persoana r spunz toare pentru punctul de control asigur echipament i haine de protec ie curate,
care sunt p strate exclusiv pentru a fi puse la dispozi ia persoanelor care intr în punctul de
control, precum i echipamentul adecvat pentru cur area i dezinfectarea articolelor men ionate
anterior.
3. Materialul de a ternut este îndep rtat atunci când un lot de animale este mutat dintr-o incint
dup opera iunile de cur are i dezinfectare prev zute la punctul 1 litera (c), este înlocuit cu
materiale curate.
4. A ternutul animalelor, fecalele i urina se colecteaz de la punctul de control doar dup ce au
fost supuse unui tratament corespunz tor pentru a se evita r spândirea bolilor animale.
5. Se respect pauzele sanitare adecvate între dou loturi consecutive de animale i, dup caz,
acestea se adapteaz în func ie de provenien a transporturilor: regiuni, zone sau compartimente
similare. În special, punctele de control trebuie s r mân golite complet de animale pentru cel

i,

pu in 24 ore dup o utilizare de maximum 6 zile i dup efectuarea opera iunilor de cur are i
dezinfectare i înainte de sosirea unui nou lot.
6. Înainte de a accepta animalele, punctele de control:
(a) trebuie s fi început opera iunile de cur are i dezinfectare în termen de 24 ore de la plecarea
tuturor animalelor ad postite anterior, în conformitate cu dispozi iile articolului 4 alineatul (3) din
prezentul regulament;
(b) trebuie s fi fost complet golite de animale, pân când medicul veterinar oficial constat
încheierea opera iunilor de cur are i dezinfectare.";
(c) la sec iunea B, punctul 1 se înlocuie te cu urm torul text:
"1. Pe lâng dispozi iile capitolelor II i III din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1/2005 aplicabile
mijloacelor de transport pentru înc rcarea i desc rcarea animalelor, fiecare punct de control
trebuie s de in echipamente i instala ii disponibile pentru înc rcarea i desc rcarea animalelor
din mijloacele de transport. În special, echipamentele i instala iile în cauz trebuie s aib o podea
nealunecoas i, atunci când este necesar, s dispun de protec ie lateral . Podurile, rampele i
gangurile trebuie s aib parapete, balustrade sau alte mijloace de protec ie care s previn
derea animalelor. Rampele de înc rcare i desc rcare ar trebui s aib cea mai mic înclina ie
posibil . Pasajele de trecere trebuie s aib o pardoseal care s minimizeze riscul de alunecare i
fie construite astfel încât s minimizeze riscul r nirii animalelor. Trebuie s se asigure în special
, între podeaua vehiculului i ramp sau între ramp i podeaua zonei de desc rcare, nu exist
un spa iu sau o treapt mare care s determine animalele s sar , s alunece sau s se
împiedice.";
9. anexa II se elimin .
Articolul 37
Intrarea în vigoare i data de aplicare
Prezentul regulament intr în vigoare în a dou zecea zi de la data public rii în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene.
Se aplic de la 5 ianuarie 2007.
Cu toate acestea, articolul 6 alineatul (5) se aplic de la 5 ianuarie 2008.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale i se aplic direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 22 decembrie 2004.
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ANEXA I
NORME TEHNICE
[în conformitate cu articolul 6 alineatul (3), articolul 8 alineatul (1), articolul 9 alineatul (1) i
alineatul (2) litera (a)]
CAPITOLUL I
ADECVAREA PENTRU TRANSPORT
1. Un animal poate fi transportat doar în cazul în care este apt pentru c toria planificat , iar
animalele trebuie transportate în condi ii care nu pot s le produc r niri sau suferin e inutile.

2. Animalele r nite sau care prezint sl biciuni fiziologice sau procese patologice nu sunt
considerate apte pentru transport, în special în cazul în care:
(a) nu sunt capabile s se mi te singure f

dureri sau nu se pot mi ca f

ajutor;

(b) prezint o ran deschis grav sau un prolaps;
(c) sunt femele gestante care au dep it 90 % sau mai mult din perioada de gesta ie preconizat
sau femele care au f tat în cursul s pt mânii precedente;
(d) sunt mamifere nou-n scute a c ror cicatrice ombilical nu s-a vindecat complet;
(e) sunt porci mai mici de trei s pt mâni, miei mai mici de o s pt mân i vi ei mai mici de zece
zile, în afara cazului în care sunt transporta i pe o distan mai mic de 100 km;
(f) sunt câini i pisici mai mici de opt s pt mâni, în afara cazului în care sunt înso i de mama lor;
(g) sunt pui de cervide.
3. Cu toate acestea, animalele bolnave sau r nite pot fi considerate apte pentru transport în cazul
în care:
(a) sunt r nite sau bolnave u or, iar transportul nu le-ar provoca suferin e suplimentare; în cazul în
care exist îndoieli, se solicit opinia unui medic veterinar;
(b) sunt transportate în sensul Directivei 86/609/CEE a Consiliului [1], în cazul în care boala sau
nirea constituie parte a unui program de cercetare;
(c) sunt transportate sub supravegherea medicului veterinar în scopul sau ca urmare a unui
diagnostic sau tratament veterinar. Cu toate acestea, transportul în acest caz poate fi efectuat
numai atunci când animalele nu sunt supuse unor suferin e sau rele tratamente inutile;
(d) sunt animale care au fost supuse unor proceduri veterinare în leg tur cu practicile de cre tere
a animalelor, precum decornarea sau castrarea, cu condi ia ca r nile s fie vindecate complet.
4. Atunci când animalele se îmboln vesc sau se r nesc în timpul transportului, ele se separ de
restul animalelor i primesc primul ajutor cât mai curând posibil. Animalele în cauz beneficiaz de
tratamentul veterinar adecvat i, atunci când este necesar, sunt sacrificate sau ucise de urgen
într-un mod care s nu le produc suferin e inutile.
5. Nu se administreaz sedative animalelor transportate decât în cazul în care sedarea este strict
necesar pentru a se asigura bun starea animalelor i se face numai sub supravegherea medicului
veterinar.
6. Femelele din speciile bovin , ovin i caprin aflate în perioada de lacta ie care nu sunt înso ite
de progenituri sunt mulse la intervale de cel mult 12 ore.
7. Cerin ele de la punctul (2) literele (c) i (d) nu se aplic ecvideelor înregistrate în cazul în care
scopul c toriei este îmbun
irea condi iilor de s
tate i bun stare la na tere sau pentru mânjii
nou-n scu i i iepele înregistrate, cu condi ia ca, în ambele situa ii, animalele s fie înso ite în
permanen de un înso itor care se ocup de ele pe durata c toriei.
CAPITOLUL II
MIJLOACE DE TRANSPORT
1. Dispozi ii aplicabile tuturor mijloacelor de transport
1.1. Mijloacele de transport, containerele i accesoriile acestora sunt proiectate, construite,
între inute i utilizate astfel încât:

(a) s se evite r nirea i suferin ele animalelor i s se asigure siguran a acestora;
(b) s protejeze animalele în condi ii atmosferice nefavorabile, de temperaturi extreme i de
modific rile nefavorabile ale condi iilor meteorologice;
(c) s fie cur ate i dezinfectate;
(d) s nu permit evadarea sau c derea animalelor i s poat rezista la stresul provocat de
mi rile din timpul transportului;
(e) s asigure men inerea unei calit i i cantit i de aer adecvate speciilor transportate;
(f) s permit accesul la animale, pentru a se asigura îngrijirea i inspectarea acestora;
(g) s aib podele cu suprafa

antiderapant ;

(h) s aib podele care s minimizeze riscul de scurgere a urinei sau a fecalelor;
(i) s dispun de mijloace de iluminare suficiente pentru inspectarea i îngrijirea animalelor în
timpul transportului.
1.2. Se asigur un spa iu suficient în interiorul compartimentului pentru animale, precum i la
fiecare dintre nivelurile acestuia, astfel încât s se asigure o ventila ie adecvat deasupra
animalelor atunci când acestea stau în pozi ie normal în picioare, f
a le împiedica în vreun fel
se mi te natural.
1.3. În cazul animalelor s lbatice sau al speciilor altele decât ecvideele domestice sau animalele
domestice din speciile bovin , ovin , caprin sau porcin , transportul de animale este înso it de
urm toarele documente, dup caz:
(a) o not care s men ioneze c animalele sunt s lbatice, timide sau periculoase;
(b) instruc iuni scrise cu privire la hr nirea, ad parea i alte îngrijiri speciale care se impun.
1.4. Pere ii desp itori trebuie s fie suficient de solizi pentru a suporta greutatea animalelor.
Accesoriile sunt astfel concepute încât s permit o manevrare rapid i u oar .
1.5. Pentru purceii cu o greutate mai mic de 10 kg, mieii cu o greutate mai mic de 20 kg, vi eii
mai mici de ase luni i mânjii mai mici de patru luni trebuie s se asigure materiale adecvate
pentru a ternut sau materiale echivalente, care s le garanteze confortul în func ie de speciile,
num rul de animale transportate, durata c toriei i de condi iile meteorologice. Materialul trebuie
asigure absorb ia adecvat a urinei i fecalelor.
1.6. F
a aduce atingere normelor comunitare sau na ionale privind siguran a personalului i a
pasagerilor, atunci când transportul cu o nav , o aeronav sau un vagon feroviar dureaz mai mult
de trei ore, înso itorul sau persoana de la bord, care are competen a necesar pentru a- i
desf ura activitatea eficient i în condi ii umane, dispune de un mijloc de sacrificare adecvat
speciei în cauz .
2. Dispozi ii suplimentare privind transportul rutier sau feroviar
2.1. Vehiculele în care sunt transportate animalele trebuie marcate clar i vizibil, indicând prezen a
unor animale vii, cu excep ia cazului în care animalele sunt transportate în containere marcate în
conformitate cu punctul 5.1.
2.2. Vehiculele rutiere sunt dotate cu echipamente adecvate pentru înc rcare i desc rcare.
2.3. La asamblarea trenurilor, precum i la orice alte mi ri ale vagoanelor feroviare, se iau toate
surile de precau ie necesare pentru a se evita zdruncinarea unui vagon feroviar care
ad poste te animale.

3. Dispozi ii suplimentare pentru transportul pe nave roll-on-roll-off
3.1. Înainte de înc rcarea pe o nav , comandantul verific dac , la înc rcarea vehiculelor:
(a) pe pun ile acoperite, nava este echipat cu un sistem adecvat de ventila ie for at i este
dotat cu un sistem de alarm i cu o surs secundar de alimentare în cazul unei pene de curent;
(b) pe pun ile deschise exist un sistem adecvat de protec ie împotriva apei de mare.
3.2. Vehiculele rutiere i vagoanele feroviare sunt echipate cu un num r suficient de puncte de
fixare proiectate, pozi ionate i între inute în mod adecvat, care s permit fixarea solid de nav .
Vehiculele rutiere i vagoanele feroviare se fixeaz pe nav înainte de începerea c toriei pe mare,
pentru a nu se deplasa din cauza mi rilor navei.
4. Dispozi ii suplimentare pentru transportul aerian
4.1. Animalele sunt transportate în containere, cu ti sau boxe adecvate speciilor în cauz , care
respect regulamentele Asocia iei de Transport Aerian Interna ional (IATA) privind animalele vii,
versiunea men ionat de anexa VI.
4.2. Animalele sunt transportate numai în condi ii în care calitatea, temperatura i presiunea aerului
pot fi p strate în limite convenabile pe toat durata c toriei, în func ie de specia de animale.
5. Dispozi ii suplimentare pentru transportul în containere
5.1. Containerele în care sunt transportate animalele sunt marcate clar i vizibil, indicând prezen a
unor animale vii i poart un semn care indic partea de sus a containerului.
5.2. În timpul transportului i manipul rii, containerele sunt men inute întotdeauna în pozi ie
vertical i se iau m suri pentru minimizarea zdruncin rii sau scutur rii acestora. Containerele sunt
fixate pentru a preveni deplasarea din cauza mi rilor mijlocului de transport.
5.3. Containerele cu o greutate mai mare de 50 kg sunt echipate cu un num r suficient de puncte
de fixare proiectate, pozi ionate i între inute adecvat, care s permit fixarea solid pe mijlocul de
transport în care sunt înc rcate. Containerele se fixeaz pe mijlocul de transport înainte de
începerea c toriei, pentru a nu se deplasa din cauza mi rilor mijlocului de transport.
CAPITOLUL III
PRACTICI DE TRANSPORT
1. Înc rcare, desc rcare i manipulare
1.1. Se acord aten ia cuvenit necesit ii anumitor categorii de animale, precum animalele
lbatice, s se aclimatizeze cu modalitatea de transport înaintea c toriei preconizate.
1.2. Atunci când opera iunile de înc rcare sau desc rcare dureaz mai mult de patru ore, cu
excep ia p rilor de curte:
(a) sunt disponibile instala ii adecvate pentru ad postirea, hr nirea i ad parea animalelor în afara
mijlocului de transport, f
a fi legate;
(b) opera iunile sunt supravegheate de un medic veterinar autorizat i se iau m suri de precau ie
speciale pentru a se asigura men inerea bun st rii animalelor în timpul acestor opera iuni.
Instala ii i proceduri
1.3. Instala iile pentru înc rcare i desc rcare, inclusiv podeaua, sunt proiectate, construite,
între inute i utilizate astfel încât:

(a) s se previn r nirea i suferin a animalelor i s se minimizeze agita ia i anxietatea în timpul
transportului animalelor, precum i s se asigure siguran a animalelor. În special, suprafe ele nu
trebuie s fie alunecoase i trebuie s existe protec ie pe p ile laterale pentru a nu permite
evadarea animalelor.
(b) s poat fi cur ate i dezinfectate.
1.4. (a) Rampele pot avea o înclina ie maxim de 20°, adic 36,4 % fa de planul orizontal pentru
porci, vi ei i cai i o înclina ie de 26° i 34', adic 50 % fa de planul orizontal pentru oi i bovine,
altele decât vi eii. Atunci când înclina ia este mai mare de 10°, adic 17,6 % fa de planul
orizontal, rampele sunt prev zute cu un sistem, precum ipci transversale, care s le permit
animalelor s urce sau s coboare f
riscuri sau dificult i;
(b) platformele-ascensor i pardoselile superioare sunt dotate cu bariere de siguran pentru a
preveni c derea sau evadarea animalelor în timpul opera iunilor de înc rcare i desc rcare.
1.5. M rfurile transportate în acela i mijloc de transport cu animalele sunt pozi ionate astfel încât
nu provoace r nirea, suferin a sau agita ia animalelor.
1.6. În timpul înc rc rii i desc rc rii se asigur condi ii adecvate de iluminat.
1.7. Atunci când containerele înc rcate cu animale sunt a ezate unul peste cel lalt în mijlocul de
transport, se iau m surile de precau ie necesare:
(a) pentru a evita sau, în cazul p rilor de curte, al iepurilor i animalelor cu blan , pentru a
reduce scurgerile de urin i fecale peste animalele din containerul aflat dedesubt;
(b) pentru a asigura stabilitatea containerelor;
(c) pentru a asigura ca ventila ia s nu fie blocat .
Manipularea
1.8. Se interzic urm toarele:
(a) lovirea animalelor cu mâna sau cu piciorul;
(b) aplicarea unei presiuni într-o zon sensibil a corpului animalelor, în urma c reia animalele s
sufere dureri sau suferin e inutile;
(c) suspendarea animalelor prin mijloace mecanice;
(d) ridicarea sau târârea animalelor de cap, urechi, coarne, picioare, coad sau blan sau
manipularea acestora într-un mod care le produce dureri sau suferin e inutile;
(e) utilizarea vergelelor sau a altor instrumente ascu ite;
(f) blocarea cu bun tiin a unui animal care este condus sau ghidat c tre orice parte a zonei în
care sunt manipulate animalele.
1.9. Utilizarea instrumentelor care administreaz ocuri electrice se evit pe cât posibil. În orice
caz, aceste instrumente se folosesc numai pentru bovine i porcine adulte care refuz s se mi te i
numai atunci când au spa iu suficient pentru a înainta. ocurile nu dureaz mai mult de o secund ,
se aplic în mod adecvat i numai pe mu chii crupei animalelor. ocurile nu se administreaz în
mod repetat dac animalul nu reac ioneaz .
1.10. Pie ele sau centrele de colectare furnizeaz echipamente pentru priponirea animalelor, atunci
când este necesar. Nu se leag animalele care nu sunt obi nuite s fie legate. Animalelor li se
asigur accesul la ap .

1.11. Animalele nu sunt legate de coarne sau de belciuge, nici cu picioarele legate împreun .
Vi eilor nu li se pune botni . În timpul transportului, ecvideele domestice mai mari de opt luni
poart c
stru, cu excep ia cailor neîmblânzi i.
Atunci când este necesar ca animalele s fie legate, funiile, pripoanele sau alte mijloace utilizate
sunt:
(a) suficient de solide pentru a nu se rupe în condi ii normale de transport;
(b) de natur s le permit animalelor s se a eze, s se adape i s se hr neasc , atunci când
este necesar;
(c) proiectate astfel încât s se elimine pericolul de strangulare sau r nire i s permit dezlegarea
rapid a animalelor.
Separare
1.12. Animalele sunt manipulate i transportate separat în urm toarele cazuri:
(a) animale din specii diferite;
(b) animale a c ror talie i vârst difer considerabil;
(c) vieri i arm sari adul i de reproducere;
(d) masculi maturi din punct de vedere sexual separat de femele;
(e) animale cu coarne separat de animale f

coarne;

(f) animale care manifest ostilitate unul fa

de altul;

(g) animale legate separat de animale dezlegate.
1.13. Punctul 1.12 literele (a), (b), (c) i (e) nu se aplic atunci când animalele au fost crescute în
grupuri compatibile, sunt obi nuite unele cu altele, separarea produce anxietate sau femelele sunt
transportate împreun cu puii lor.
2. În timpul transportului
2.1. Spa iile alocate respect cel pu in valorile men ionate de capitolul VII, în ceea ce prive te
animalele i mijloacele de transport prev zute.
2.2. Ecvideele domestice, cu excep ia iepelor înso ite de mânjii lor, sunt transportate în boxe
individuale atunci când vehiculul este înc rcat pe o nav roll-on-roll-off. Se pot acorda derog ri de
la prezenta dispozi ie prin normele na ionale, cu condi ia ca statele membre s notifice derog rile în
cauz Comitetului permanent pentru lan ul alimentar i s
tatea animal .
2.3. Ecvideele nu sunt transportate în vehicule cu platforme multiple, cu excep ia cazului în care
animalele sunt înc rcate pe platforma de la cel mai jos nivel, iar pe platforma superioar nu sunt
înc rcate animale. În imea minim din interiorul compartimentului este cu cel pu in 75 cm mai
mare decât în imea la greab n a celui mai înalt animal.
2.4. Ecvideele neîmblânzite nu sunt transportate în grupuri mai mari de patru indivizi.
2.5. Punctele 1.10-1.13 se aplic mutatis mutandis mijloacelor de transport.
2.6. Se asigur o ventila ie suficient pentru a satisfacerea necesit ilor animalelor, având în vedere
în special num rul i tipul de animale care urmeaz s fie transportate i condi iile meteorologice
prognozate pe perioada c toriei. Containerele sunt depozitate astfel încât s nu se împiedice
ventilarea acestora.

2.7. În timpul transportului, animalelor li se ofer ap , hran i posibilitatea de a se odihni în mod
corespunz tor speciei i vârstei lor, la intervale corespunz toare i în special în conformitate cu
capitolul V. În cazul în care nu exist dispozi ii contrare, mamiferele i p rile sunt hr nite cel
pu in la intervale de 24 ore i ad pate cel pu in la intervale de 12 ore. Apa i hrana sunt de calitate
bun i sunt furnizate animalelor într-un mod în care s minimizeze contaminarea. Se acord
aten ia cuvenit necesit ii animalelor de a se obi nui cu modul de furnizare a hranei i apei.
CAPITOLUL IV
DISPOZI II SUPLIMENTARE PENTRU NAVELE PENTRU ANIMALE VII SAU NAVELE CARE
TRANSPORT CONTAINERE MARITIME
SEC IUNEA 1
Cerin e de construc ie i echipare a navelor pentru animale vii
1. Rezisten a barelor i a platformelor cu tilor este adecvat animalelor transportate. Calculele
privind rezisten a barelor i a platformelor cu tilor sunt verificate în timpul construc iei sau
conversiei într-o nav pentru animale vii de c tre o societate de clasificare autorizat de autoritatea
competent .
2. Compartimentele în care urmeaz s fie transportate animalele sunt echipate cu un sistem de
ventila ie for at cu o capacitate suficient de reîmprosp tare a întregului volum de aer, dup cum
urmeaz :
(a) 40 de reîmprosp ri pe or , în cazul în care compartimentul este complet închis, iar în
liber este mai mic sau egal cu 2,30 m;

imea

(b) 30 de reîmprosp ri pe or , în cazul în care compartimentul este complet închis, iar în
liber dep
te 2,30 m;

imea

(c) 75 % din capacitatea relevant men ionat anterior, în cazul în care compartimentul este închis
par ial.
3. Capacitatea de depozitare sau produc ie de ap proasp
corespunde necesarului de ap
prev zut de capitolul VI, inând seama de num rul maxim i de tipul de animale care urmeaz s
fie transportate, precum i de durata maxim a c toriilor preconizate.
4. Sistemul de furnizare a apei proaspete are capacitatea de a furniza continuu ap proasp
în
fiecare zon în care se afl animale i sunt disponibile suficiente recipiente pentru a se asigura
accesul facil i constant la ap proasp
al tuturor animalelor. Sunt disponibile echipamente
alternative de pompare pentru a se asigura furnizarea apei în cazul defect rii sistemului principal de
pompare.
5. Sistemul de evacuare are o capacitate suficient pentru a evacua fluidele din cu ti i de pe
platforme în orice condi ii. Conductele i canalele de evacuare colecteaz fluidele în pu uri sau
rezervoare din care reziduurile pot fi evacuate prin pompe sau ejectoare. Sunt disponibile
echipamente alternative de pompare pentru a se asigura evacuarea în cazul defect rii sistemului
principal de pompare.
6. Zonele pentru animale vii, pasajele i rampele spre zonele pentru animale vii sunt iluminate
corespunz tor. Sunt disponibile echipamente de iluminat de urgen în cazul defect rii instala iei
electrice principale. Sunt disponibile suficiente echipamente portabile de iluminat care s îi permit
înso itorului s efectueze inspec ia i s îngrijeasc animalele în condi ii adecvate.
7. În toate zonele pentru animale vii se instaleaz un sistem adecvat pentru stingerea incendiilor,
iar echipamentele de stingere a incendiilor din aceste zone respect cele mai recente standarde ale
Conven iei interna ionale privind siguran a vie ii pe mare (SOLAS) privind prevenirea, detectarea i
stingerea incendiilor.

8. Urm toarele sisteme pentru animale vii sunt echipate cu un sistem de monitorizare, control i
alarm în cabina timonei:
(a) ventila ie;
(b) aprovizionare cu ap proasp

i drenaj;

(c) iluminat;
(d) produc ie de ap proasp

, atunci când este necesar.

9. O surs principal de alimentare cu electricitate este suficient pentru alimentarea continu a
sistemelor pentru animale prev zute la alineatele (2), (4), (5) i (6) în condi ii normale de
func ionare a navei pentru animale vii. O surs secundar de alimentare este suficient pentru a
înlocui sursa principal de alimentare pe o perioad neîntrerupt de trei zile.
SEC IUNEA 2
Aprovizionarea cu ap

i hran pe navele pentru animale vii sau portcontainere

Navele pentru animale sau portcontainerele care transport ecvidee domestice i animale
domestice din speciile bovin , ovin , caprin i porcin în c torii de peste 24 ore dispun, la
plecare, de materiale suficiente pentru a ternut, precum i de ap i hran suficiente pentru a
satisface necesarul minim zilnic de hran i ap prev zut de tabelul 1 pentru c toria preconizat ,
plus o cantitate suplimentar de 25 % sau echivalentul necesar pentru trei zile de materiale pentru
ternut, hran i ap , alegându-se varianta care asigur o cantitate mai mare.
Tabelul 1
Necesarul minim zilnic de ap

i hran pe navele pentru animale vii sau pe portcontainere

Categorie | Hran (% din greutatea animalului viu) | Ap proasp

(litri per animal) [2] |

Nutre | Hran concentrat |
Bovine i ecvidee | 2 | 1,6 | 45 |
Ovine | 2 | 1,8 | 4 |
Porcine | — | 3 | 10 |
Nutre ul poate fi înlocuit cu hran concentrat i invers. Cu toate acestea, se acord aten ia
cuvenit necesit ii anumitor categorii de animale de a se obi nui cu schimbarea hranei, inând
cont de necesit ile lor metabolice.
CAPITOLUL V
INTERVALE DE HR NIRE I AD PARE, DURATA C

TORIEI I PERIOADE DE REPAUS

1. Ecvidee domestice, animale domestice din speciile bovin , ovin , caprin

i porcin

1.1. Cerin ele prev zute de prezenta sec iune se aplic transportului de ecvidee domestice, cu
excep ia ecvideelor înregistrate, de animale domestice din speciile bovin , ovin , caprin i porcin ,
cu excep ia transportului aerian.
1.2. Durata c

toriei pentru animalele din speciile prev zute la punctul 1.1 nu dep

te opt ore.

1.3. Durata maxim a c toriei prev zute la punctul 1.2 poate fi prelungit , dac sunt îndeplinite
cerin ele suplimentare ale capitolului VI.

1.4. Intervalele de hr nire i ad pare, durata c toriei i perioadele de repaus în cazul utiliz rii
unor vehicule rutiere de transport care respect cerin ele de la punctul 1.3 se definesc dup cum
urmeaz :
(a) vi eii, mieii, iezii i mânjii neîn rca i, care înc au o alimenta ie pe baz de lapte, i purceii
neîn rca i, dup nou ore de c torie, trebuie s beneficieze de o perioad suficient de repaus,
de cel pu in o or , în special pentru a fi ad pa i i, atunci când este necesar, hr ni i. Dup perioada
de repaus, transportul poate fi reluat pentru alte nou ore;
(b) porcii pot fi transporta i pentru o perioad de cel mult 24 ore. În timpul c
trebuie s aib acces continuu la ap ;

toriei, ace tia

(c) ecvideele domestice pot fi transportate pentru o perioad de cel mult 24 ore. În timpul
toriei, acestea trebuie s fie ad pate i, atunci când este necesar, hr nite, la fiecare opt ore;
(d) toate celelalte animale din speciile prev zute la punctul 1.1 trebuie s beneficieze, dup 14 ore
de c torie, de o perioad suficient de repaus, de cel pu in o or , în special pentru a fi ad pate i,
atunci când este necesar, hr nite. Dup perioada de repaus, transportul poate fi reluat pentru alte
14 ore.
1.5. Dup încheierea duratei c toriei, animalele trebuie desc rcate, hr nite i ad pate i trebuie
beneficieze de o perioad de repaus de cel pu in 24 ore.
1.6. Animalele nu trebuie transportate pe cale ferat , în cazul în care durata maxim a c toriei
dep
te durata prev zut la punctul 1.2. Cu toate acestea, atunci când sunt îndeplinite condi iile
prev zute la punctele 1.3 i 1.4, cu excep ia perioadelor de repaus, se aplic durata c toriei
prev zut la punctul 1.4.
1.7. (a) Animalele nu trebuie transportate pe cale maritim în cazul în care durata maxim a
toriei dep
te durata prev zut la punctul 1.2, cu excep ia cazului în care sunt îndeplinite
condi iile prev zute la punctele 1.3 i 1.4, mai pu in durata c toriei i perioadele de repaus.
(b) în cazul transportului pe cale maritim pe o rut regulat i direct între dou puncte geografice
din Comunitate, cu mijloace de transport înc rcate pe nave f
desc rcarea animalelor, acestea
trebuie s se odihneasc timp de 12 ore dup desc rcare în portul de destina ie sau în imediata
vecin tate a acestuia, cu excep ia cazului în care durata c toriei pe cale maritim permite
includerea c toriei în programul general de la punctele 1.2-1.4.
1.8. În interesul animalelor, durata c toriei prev zut la punctele 1.3, 1.4 i 1.7 litera (b) se poate
prelungi cu dou ore, inând seama în special de proximitatea fa de locul de destina ie.
1.9. F
a aduce atingere dispozi iilor punctelor 1.3-1.8, statele membre sunt autorizate s
stabileasc o durat maxim de c torie de opt ore, care nu poate fi prelungit , pentru transportul
de animale destinate sacrific rii, atunci când transportul se desf oar exclusiv între un loc de
plecare i un loc de destina ie situate pe propriul lor teritoriu.
2. Alte specii
2.1. P rilor de curte, p rilor domestice i iepurilor domestici li se asigur ap i hran
adecvate, în cantit i suficiente, cu excep ia cazului în care c toria dureaz mai pu in de:
(a) 12 ore, exclusiv timpul de înc rcare i desc rcare sau
(b) 24 ore pentru puii din toate speciile, cu condi ia ca transportul s fie încheiat în termen de 72
ore de la ecloziune.
2.2. În cursul transportului, câinii i pisicile sunt hr nite la intervale de cel mult 24 ore i primesc
ap la intervale de cel mult opt ore. Se furnizeaz instruc iuni precise în scris cu privire la hran i
ap .

2.3. Alte specii decât cele prev zute la punctul 2.1 sau 2.2 sunt transportate în conformitate cu
instruc iunile scrise privind hr nirea i ad parea i inând seama de îngrijirile speciale care se
impun.
CAPITOLUL VI
DISPOZI II SUPLIMENTARE PRIVIND C
TORIILE DE LUNG DURAT PENTRU ECVIDEE
DOMESTICE I ANIMALE DOMESTICE DIN SPECIILE BOVIN , OVIN , CAPRIN I PORCIN
1. Toate c

toriile de lung durat

Acoperi ul
1.1. Mijloacele de transport sunt echipate cu un acoperi de culoare deschis
corespunz tor.

i sunt izolate în mod

Podeaua i a ternutul
1.2. Animalele au la dispozi ie un a ternut adecvat sau un material echivalent, care le garanteaz
confortul necesar în func ie de specie, num rul de animale transportate, durata c toriei i
condi iile meteorologice. Materialul în cauz trebuie s asigure o absorb ie adecvat a urinei i
fecalelor.
Hrana
1.3. Mijlocul de transport de ine o cantitate suficient de hran adecvat pentru animale care s
acopere necesarul de hran al animalelor respective pe durata c toriei. Hrana pentru animale
este protejat împotriva intemperiilor i contaminan ilor, precum praful, combustibilul, gazele de
apament i urina i b legarul animalelor.
1.4. Atunci când pentru hr nirea animalelor se utilizeaz echipamente specifice de hr nire,
echipamentele sunt transportate în mijlocul de transport.
1.5. Atunci când se utilizeaz echipamentele de hr nire prev zute la punctul 1.4, ele sunt
proiectate astfel încât, atunci când este necesar, s fie fixate pe mijlocul de transport pentru a nu
putea fi r sturnate. Atunci când mijlocul de transport este în mi care, iar echipamentele nu sunt
utilizate, acestea se depoziteaz separat de animale.
Pere ii desp

itori

1.6. Ecvideele sunt transportate în boxe individuale, cu excep ia iepelor care sunt transportate
împreun cu mânjii lor.
1.7. Mijlocul de transport trebuie s fie dotat cu pere i desp itori prin care se creeaz
compartimente separate, asigurându-se în acela i timp accesul liber al tuturor animalelor la ap .
1.8. Pere ii desp itori sunt construi i astfel încât s poat fi plasa i în diverse pozi ii, creându-se
astfel compartimente cu dimensiuni adecvate în func ie de cerin ele specifice i de tipul, talia i
num rul de animale.
Criterii minime pentru anumite specii
1.9. Cu excep ia cazului în care sunt transportate împreun cu mamele lor, ecvideele domestice i
animalele domestice din speciile bovin i porcin pot efectua c torii de lung durat numai în
cazul în care:
- ecvideele domestice sunt mai mari de patru luni, cu excep ia ecvideelor înregistrate;
- vi eii sunt mai mari de paisprezece zile;
- porcii au o greutate mai mare de 10 kg;

Caii neîmblânzi i nu pot efectua c

torii de lung durat .

2. Aprovizionarea cu ap pentru transportul rutier, feroviar i containere maritime
2.1. Mijloacele de transport i containerele maritime sunt dotate cu un sistem de aprovizionare cu
ap care îi permite înso itorului s adape imediat animalele, ori de câte ori este necesar în timpul
toriei, astfel încât fiecare animal s aib acces la ap .
2.2. Dispozitivele de ad pare trebuie s fie în stare bun de func ionare i s fi fost proiectate i
pozi ionate în mod corespunz tor pentru categoriile de animale care trebuie ad pate la bordul
vehiculului.
2.3. Capacitatea total a rezervoarelor de ap pentru fiecare mijloc de transport este cel pu in
egal cu 1,5 % din sarcina maxim util . Rezervoarele de ap trebuie proiectate astfel încât s
poat fi drenate i cur ate dup fiecare c torie i trebuie s fie echipate cu un sistem care s
permit verificarea nivelului apei. Rezervoarele trebuie s fie conectate la dispozitivele de ad pare
din compartimente i s fie men inute în stare bun de func ionare.
2.4. Se poate acorda o derogare de la punctul 2.3 în cazul containerelor maritime utilizate exclusiv
pe nave care le aprovizioneaz cu ap din rezervoarele de ap proprii ale navei.
3. Ventila ie pentru mijloacele de transport rutier i monitorizarea temperaturii
3.1. Sistemele de ventila ie din mijloacele de transport rutier sunt proiectate, construite i
între inute astfel încât, în orice moment din timpul c toriei, indiferent dac mijlocul de transport
sta ioneaz sau se afl în mi care, s poat p stra o temperatur între 5 °C i 30 °C în interiorul
mijlocului de transport, pentru toate animalele, cu o toleran de +/- 5 °C, în func ie de
temperatura exterioar .
3.2. Sistemul de ventila ie trebuie s fie capabil s asigure o distribu ie uniform printr-un flux
minim de aer cu o capacitate nominal de 60 m3/h/KN sarcin util . Sistemul trebuie s poat
func iona timp de cel pu in 4 ore, independent de motorul vehiculului.
3.3. Mijloacele de transport rutier trebuie s fie echipate cu un sistem de monitorizare a
temperaturii, precum i cu un mijloc de înregistrare a acestor date. Senzorii trebuie amplasa i în
interiorul camionului în zonele care, în func ie de caracteristicile de proiectare, pot înregistra cele
mai aspre condi ii climatice. Înregistr rile temperaturilor astfel ob inute sunt datate i sunt puse la
dispozi ia autorit ii competente, la cererea acesteia.
3.4. Mijloacele de transport rutier trebuie s fie echipate cu un sistem de alarm care s alerteze
conduc torul atunci când temperatura din compartimentele în care se afl animale atinge limita
maxim sau minim .
3.5. Înainte de data de 31 iulie 2005, Comisia elaboreaz un raport pe baza unui aviz al Autorit ii
Europene pentru Siguran a Alimentar , înso it de propuneri legislative adecvate pentru stabilirea
unor game de temperaturi minime i maxime pentru animalele transportate, care urmeaz s fie
adoptate în conformitate cu procedura prev zut la articolul 31 alineatul (2), inând seama de
temperaturile dominante din anumite regiuni ale Comunit ii care prezint condi ii climatice
deosebite.
4. Sistemul de naviga ie
4.1. Mijloacele de transport rutier trebuie s fie echipate de la data de 1 ianuarie 2007 pentru
mijloacele de transport rutier utilizate pentru prima dat i de la data de 1 ianuarie 2009 pentru
toate mijloacele de transport, cu un sistem de naviga ie adecvat, care s permit înregistrarea i
furnizarea de informa ii echivalente cu cele men ionate în jurnalul de c torie prev zut de anexa II
sec iunea 4, i informa ii privind deschiderea/închiderea clapei de înc rcare.
4.2. Pân la data de 1 ianuarie 2008, Comisia prezint Consiliului rezultatele studiului privind
sistemele de naviga ie i aplicarea acestei tehnologii în sensul prezentului regulament.

4.3. Pân la data de 1 ianuarie 2010, Comisia prezint Consiliului un raport privind punerea în
aplicare a sistemului de naviga ie prev zut la punctul 4.2, înso it de propunerile pe care le
consider oportune, având ca scop în special definirea specifica iilor sistemului de naviga ie care
urmeaz a fi utilizat pentru toate mijloacele de transport. Consiliul hot
te asupra acestor
propuneri cu majoritate calificat .
CAPITOLUL VII
MODUL DE REPARTIZARE A SPA IULUI
Modul de repartizare a spa iului pentru animale respect cel pu in urm toarele valori:
A. Ecvidee domestice
Transport feroviar
Cai adul i | 1,75 m2 (0,7 × 2,5 m) [3] |
Cai tineri (6-24 luni) (c

torii de pân la 48 ore) | 1,2 m2 (0,6 × 2 m) |

Cai tineri (6-24 luni) (c

torii de peste 48 ore) | 2,4 m2 (1,2 × 2 m) |

Ponei (sub 144 cm) | 1 m2 (0,6 × 1,8 m) |
Mânji (0-6 luni) | 1,4 m2 (1 × 1,4 m) |
Not : În timpul c
întinde.

toriilor de lung durat , mânjii i caii tineri trebuie s aib posibilitatea de a se

Aceste valori pot varia cu cel mult 10 % pentru caii adul i i ponei i cel mult 20 % pentru caii tineri
i mânji, în func ie nu numai de greutatea i talia cailor, dar i de condi ia fizic a acestora, de
condi iile meteorologice i de durata preconizat a c toriei.
Transport rutier
Cai adul i | 1,75 m2 (0,7 × 2,5 m) |
Cai tineri (6-24 luni) (c

torii de pân la 48 ore) | 1,2 m2 (0,6 × 2 m) |

Cai tineri (6-24 luni) (c

torii de peste 48 ore) | 2,4 m2 (1,2 × 2 m) |

Ponei (sub 144 cm) | 1 m2 (0,6 × 1,8 m) |
Mânji (0-6 luni) | 1,4 m2 (1 × 1,4 m) |
Not : În timpul c
întinde.

toriilor de lung durat , mânjii i caii tineri trebuie s aib posibilitatea de a se

Aceste valori pot varia cu cel mult 10 % pentru caii adul i i ponei i cel mult 20 % pentru caii tineri
i mânji, în func ie nu numai de greutatea i talia cailor, dar i de condi ia fizic a acestora, de
condi iile meteorologice i de durata preconizat a c toriei.
Transport aerian
Densitatea de înc rcare a cailor în raport cu suprafa a
0-100 kg | 0,42 m2 |
100-200 kg | 0,66 m2 |
200-300 kg | 0,87 m2 |

300-400 kg | 1,04 m2 |
400-500 kg | 1,19 m2 |
500-600 kg | 1,34 m2 |
600-700 kg | 1,51 m2 |
700-800 kg | 1,73 m2 |
Transport maritim
Greutatea animalului viu în kg | m2/animal |
200-300 | 0,90–1,175 |
300-400 | 1,175–1,45 |
400-500 | 1,45–1,725 |
500-600 | 1,725–2 |
600-700 | 2–2,25 |
B. Animale din specia bovin
Transport feroviar
Categorie | Greutate aproximativ (în kg) | Suprafa

în m2/animal |

Vi ei de talie mic | 50 | 0,30–0,40 |
Vi ei de talie medie | 110 | 0,40–0,70 |
Vi ei de talie mare | 200 | 0,70–0,95 |
Bovine de talie medie | 325 | 0,95–1,30 |
Bovine de talie mare | 550 | 1,30–1,60 |
Bovine de talie foarte mare | > 700 | > 1,60 |
Aceste valori pot varia, în func ie nu numai de greutatea i talia animalelor, dar i de condi ia fizic
a acestora, de condi iile meteorologice i de durata preconizat a c toriei.
Transport rutier
Categorie | Greutate aproximativ (în kg) | Suprafa

în m2/animal |

Vi ei de talie mic | 50 | 0,30–0,40 |
Vi ei de talie medie | 110 | 0,40–0,70 |
Vi ei de talie mare | 200 | 0,70–0,95 |
Bovine de talie medie | 325 | 0,95–1,30 |
Bovine de talie mare | 550 | 1,30–1,60 |
Bovine de talie foarte mare | > 700 | > 1,60 |
Aceste valori pot înregistra varia ii, în func ie nu numai de greutatea i talia animalelor, dar i de
condi ia fizic a acestora, de condi iile meteorologice i de durata preconizat a c toriei.

Transport aerian
Categorie | Greutate aproximativ (în kg) | Suprafa

în m2/animal |

Vi ei | 50 | 0,23 |
70 | 0,28 |
Bovine | 300 | 0,84 |
500 | 1,27 |
Transport maritim
Greutatea animalului viu în kg | m2/animal |
200-300 | 0,81–1,0575 |
300-400 | 1,0575–1,305 |
400-500 | 1,305–1,5525 |
500-600 | 1,5525–1,8 |
600-700 | 1,8–2,025 |
Pentru animalele gestante spa iul se suplimenteaz cu 10 %.
C. Ovine/caprine
Transport feroviar
Categorie | Greutate în kg | Suprafa

în m2/animal |

Ovine tunse | < 55 | 0,20–0,30 |
> 55 | > 0,30 |
Ovine netunse | < 55 | 0,30–0,40 |
> 55 | > 0,40 |
Oi în gesta ie avansat | < 55 | 0,40–0,50 |
> 55 | > 0,50 |
Caprine | < 35 | 0,20–0,30 |
35 – 55 | 0,30–0,40 |
> 55 | 0,40–0,75 |
Capre în gesta ie avansat | < 55 | 0,40–0,50 |
> 55 | > 0,50 |
Suprafa a indicat anterior poate varia în func ie de ras , talia animalelor, condi ia fizic i
lungimea bl nii acestora, precum i de condi iile meteorologice i durata preconizat a c toriei.
Transport rutier
Categorie | Greutate în kg | Suprafa

în m2/animal |

Ovine tunse i miei cu greutatea egal sau mai mare de 26 kg | < 55 | 0,20–0,30 |
> 55 | > 0,30 |
Ovine netunse | < 55 | 0,30–0,40 |
> 55 | > 0,40 |
Oi în gesta ie avansat | < 55 | 0,40–0,50 |
> 55 | > 0,50 |
Caprine | < 35 | 0,20–0,30 |
35–55 | 0,30–0,40 |
> 55 | 0,40–0,75 |
Capre în gesta ie avansat | < 55 | 0,40–0,50 |
> 55 | > 0,50 |
Suprafa a indicat anterior poate varia în func ie de ras , talia animalelor, condi ia fizic i
lungimea bl nii acestora, precum i de condi iile meteorologice i durata preconizat a c toriei.
Indica ie: pentru mieii de talie mic poate fi asigurat o suprafa mai mic de 0,2 m2/animal.
Transport aerian
Densitatea de înc rcare pentru ovine i caprine în raport cu suprafa a
Greutate medie (în kg) | Suprafa a per ovin /caprin (în m2) |
25 | 0,2 |
50 | 0,3 |
75 | 0,4 |
Transport maritim
Greutatea animalului viu în kg | m2/animal |
20 – 30 | 0,24–0,265 |
30 – 40 | 0,265–0,290 |
40 – 50 | 0,290–0,315 |
50 – 60 | 0,315–0,34 |
60 – 70 | 0,34–0,39 |
D. Porcine
Transportul feroviar i rutier
Porcinele trebuie s aib cel pu in posibilitatea de a se întinde i de a sta în picioare în pozi ie
normal .
Pentru a respecta aceste cerin e minime, densitatea de înc rcare pentru porcine cu o greutate de
cca. 100 kg nu ar trebui s dep easc 235 kg/m2.

Rasa, talia i condi ia fizic a porcinelor pot impune cre terea suprafe ei minime necesare
men ionate anterior; de asemenea, se poate impune o cre tere maxim cu 20 % a suprafe ei în
func ie de condi iile meteorologice i de durata preconizat a c toriei.
Transport aerian
Densitatea de înc rcare ar trebui s fie relativ mare pentru a preveni r nirea animalelor la decolare
sau aterizare sau în cazul turbulen elor, de i animalele trebuie s aib , totu i, posibilitatea de a se
întinde. La stabilirea densit ii de înc rcare se ine cont de climat, durata total a c toriei i ora
sosirii.
Greutate medie | Suprafa /porcin |
15 kg | 0,13 m2 |
25 kg | 0,15 m2 |
50 kg | 0,35 m2 |
100 kg | 0,51 m2 |
Transport maritim
Greutatea animalului viu în kg | m2/animal |
10 sau mai pu in | 0,20 |
20 | 0,28 |
45 | 0,37 |
70 | 0,60 |
100 | 0,85 |
140 | 0,95 |
180 | 1,10 |
270 | 1,50 |
E. P

ri de curte

Densit i aplicabile la transportul p

rilor de curte în containere

Se asigur suprafe e minime dup cum urmeaz :
Categorie | Suprafa

în cm2 |

Pui de o zi | 21-25/pui |
ri de curte altele decât pui de o zi: greutate în kg | Suprafa
< 1,6 | 180 – 200 |
1,6 – < 3 | 160 |
3 – < 5 | 115 |
> 5 | 105 |

în cm2/kg |

Aceste valori pot varia în func ie nu numai de greutatea i talia p rilor, dar i de condi ia fizic a
acestora, condi iile meteorologice i durata preconizat a c toriei.
[1] JO L 358, 18.12.1986, p. 1, astfel cum a fost modificat ultima dat prin Directiva 2003/65/CE a
Parlamentului European i a Consiliului (JO L 230, 16.9.2003, p. 32).
[**] Necesarul minim de ap prev zut de coloana a patra poate fi înlocuit, pentru toate speciile, cu
o cantitate de ap egal cu 10 % din greutatea animalului viu.
[***] L imea util standard a vagoanelor este de 2,6 pe 2,7 m.
-------------------------------------------------20041222
ANEXA II
JURNAL DE C

TORIE

[în conformitate cu articolul 5 alineatul (4), articolul 8 alineatul (2), articolul 14 literele (a) i (c) i
articolul 21 alineatul (2)]
1. Persoana care planific o c torie de lung durat preg te te, tampileaz i semneaz toate
paginile din jurnalul de c torie, în conformitate cu dispozi iile prezentei anexe.
2. Jurnalul de c

torie cuprinde urm toarele sec iuni:

Sec iunea 1 — Planificare;
Sec iunea 2 — Locul de plecare;
Sec iunea 3 — Locul de destina ie;
Sec iunea 4 — Declara ia transportatorului;
Sec iunea 5 — Formular de raportare a anomaliilor.
Paginile jurnalului de c

torie trebuie s fie legate.

Modelele fiec rei sec iuni sunt prev zute de apendicele la prezenta anex .
3. Organizatorul:
(a) identific fiecare jurnal de c

torie cu un num r de identificare distinctiv;

(b) se asigur c autoritatea competent de la locul de plecare prime te, cu dou zile înainte de
ora plec rii, o copie semnat a sec iunii 1 din jurnalul de c torie, completat corespunz tor, cu
excep ia numerelor certificatelor sanitare veterinare, în modul definit de autoritatea respectiv ;
(c) respect instruc iunile emise de autoritatea competent în conformitate cu articolul 14 alineatul
(1) litera (a);
(d) se asigur c jurnalul de c

torie este tampilat în conformitate cu articolul 14 alineatul (1);

(e) se asigur c jurnalul de c torie înso te transportul de animale pe perioada c toriei pân
la locul de destina ie sau, în cazul exportului într-o ar ter , cel pu in pân la punctul de ie ire.
4. De in torii de la locul de plecare i, în cazul în care locul de destina ie se afl pe teritoriul
Comunit ii, de in torii de la locul de destina ie, completeaz i semneaz sec iunile relevante din
jurnalul de c torie. Ace tia informeaz autoritatea competent asupra rezervelor cu privire la
respectarea dispozi iilor prezentului regulament, cât mai curând posibil, folosind modelul de
formular din sec iunea 5.

5. Atunci când locul de destina ie se afl pe teritoriul Comunit ii, de in torii de la locul de
destina ie p streaz jurnalul de c torie, cu excep ia sec iunii 4, timp de cel pu in trei ani de la
data sosirii la locul de destina ie.
Jurnalul de c

torie este pus la dispozi ia autorit ii competente, la cererea acesteia.

6. Atunci când jurnalul a fost completat pe teritoriul Comunit ii, transportatorul completeaz
semneaz sec iunea 4 din jurnalul de c torie.

i

7. În cazul în care animalele sunt exportate într-o ar ter , transportatorii înmâneaz jurnalul de
torie medicului veterinar oficial de la punctul de ie ire.
În cazul exportului de animale vii din specia bovin cu restituiri, sec iunea 3 din jurnalul de
torie nu este obligatorie în cazul în care legisla ia agricol impune un raport.
8. Transportatorul prev zut la sec iunea 3 din jurnalul de c
(a) o copie a jurnalului de c

torie p streaz :

torie completat;

(b) o fi de înregistrare corespunz toare sau un exemplar imprimat în conformitate cu anexa I sau
anexa IB la Regulamentul (CEE) nr. 3821/85, în cazul în care vehiculul intr sub inciden a
regulamentului în cauz .
Documentele prev zute la literele (a) i (b) sunt puse la dispozi ia autorit ii competente care a
acordat autoriza ia de transportator i, la cerere, autorit ii competente de la locul de plecare, în
termen de o lun de la completare i sunt p strate de c tre transportator timp de cel pu in trei ani
de la data efectu rii controlului.
Documentele prev zute la litera (a) se înapoiaz autorit ii competente de la locul de plecare în
termen de o lun de la încheierea c toriei, cu excep ia cazului în care au fost utilizate sistemele
prev zute la articolul 6 alineatul (9). Se adopt o versiune simplificat a jurnalului de c torie i
orient ri pentru prezentarea înregistr rilor prev zute la articolul 6 alineatul (9), în conformitate cu
procedura prev zut la articolul 31 alineatul (2), atunci când vehiculele sunt echipate cu sistemele
prev zute la articolul 6 alineatul (9).
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Apendice
SEC IUNEA 1
PLANIFICARE
+++++ TIFF +++++
SEC IUNEA 2
LOCUL DE PLECARE
+++++ TIFF +++++
SEC IUNEA 3
LOCUL DE DESTINA IE
+++++ TIFF +++++
SEC IUNEA 4
DECLARA IA TRANSPORTATORULUI

+++++ TIFF +++++
SEC IUNEA 5
FORMULAR DE RAPORTARE A ANOMALIILOR Nr.….
O copie a formularului de raportare a anomaliilor, înso it de o copie a sec iunii 1 din jurnalul de
torie, se transmite autorit ii competente.
+++++ TIFF +++++
-------------------------------------------------20041222
ANEXA III
FORMULARE
[prev zute la articolul 10 alineatul (2), articolul 11 alineatul (2), articolul 17 alineatul (2) i articolul
18 alineatul (2)]
CAPITOLUL I
Autoriza ia transportatorului în sensul articolului 10 alineatul (1)
+++++ TIFF +++++
CAPITOLUL II
Autoriza ia transportatorului în sensul articolului 11 alineatul (1)
+++++ TIFF +++++
CAPITOLUL III
Certificatul de competen
alineatul (2)

profesional pentru conduc tori auto i înso itori în sensul articolului 17

+++++ TIFF +++++
CAPITOLUL IV
Certificatul de autorizare a mijloacelor de transport rutier pentru c
articolului 18 alineatul (2)

torii de lung durat în sensul

+++++ TIFF +++++
-------------------------------------------------20041222
ANEXA IV
FORMAREA
1. Conduc torii auto i înso itorii prev zu i la articolul 6 alineatul (5) i la articolul 17 alineatul (1)
trebuie s fi absolvit cu brio cursurile de formare men ionate la alineatul (2) i s fi trecut examenul
aprobat de autoritatea competent , care asigur faptul c examinatorii sunt independen i.

2. Cursurile de formare prev zute la alineatul 1 cuprind cel pu in aspectele tehnice i administrative
ale legisla iei comunitare cu privire la protec ia animalelor în timpul transportului i în special
urm toarele:
(a) articolele 3 i 4 i anexele I i II;
(b) fiziologia animal i în special nevoile de ad pare, hr nire, comportamentul animalelor i
conceptul de presiune;
(c) aspectele practice de manipulare a animalelor;
(d) impactul conducerii auto asupra bun st rii animalelor transportate i asupra calit ii c rnii;
(e) îngrijirea de urgen

a animalelor;

(f) siguran a personalului care manipuleaz animalele.
-------------------------------------------------20041222
ANEXA V
ACORDURI INTERNA IONALE
[prev zute la articolul 21 alineatul (1) litera (e)]
Conven ia European pentru protec ia animalelor în timpul transportului interna ional.
-------------------------------------------------20041222
ANEXA VI
NORME INTERNA IONALE PENTRU CONTAINERE, ARCURI SAU STAULE ADECVATE PENTRU
TRANSPORTUL ANIMALELOR VII PE CALEA AERULUI
[prev zute de anexa I capitolul II (punctul 4.1)]
Asocia ia de transport aerian interna ional (IATA), regulamentele privind animalele vii, edi ia 31, 1
octombrie 2004.
--------------------------------------------------

