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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. zwraca uwagę, że co roku miliony żywych zwierząt są transportowane do uboju lub 
hodowli wewnątrz UE i z UE do państw trzecich; zwraca uwagę, że rozporządzenie (WE) 
nr 1/20051 – tam, gdzie jest prawidłowo wdrażane i stosowane – wywiera pozytywny 
wpływ na dobrostan zwierząt podczas transportu; z zadowoleniem przyjmuje wytyczne 
Komisji w tej kwestii, jednak ubolewa, że niektóre z działań zaplanowanych przez 
Komisję były opóźnione o nawet pięć lat2; zwraca uwagę, że nadal utrzymują się poważne 
problemy z transportem i że wykonanie rozporządzenia wydaje się być głównym 
przedmiotem troski podmiotów zaangażowanych w jego wdrożenie;

2. ubolewa nad tym, że wiele kwestii związanych z rozporządzeniem (WE) nr 1/2005 nie 
zostało jeszcze rozwiązanych, w tym przepełnienie, niewystarczająca wysokość 
pomieszczeń, brak wymaganych przystanków, żywności i wody, nieodpowiednia 
wentylacja i urządzenia do pojenia, transport w upale, transport zwierząt niezdolnych do 
podróży, transport nieodstawionych cieląt, konieczność stwierdzenia ciąży żywych 
zwierząt, stopień, zakres sprawdzania dzienników podróży, powiązanie między 
naruszeniami, egzekwowaniem przepisów i karami, „mieszany” wpływ szkoleń, 
kształcenia i certyfikacji, a także niewystarczająca ściółka, na co również wskazał 
Europejski Trybunał Obrachunkowy w sprawozdaniu specjalnym nr 31/20183, jak i 
organizacje pozarządowe w skargach złożonych do Komisji; wzywa do usprawnień w 
wyżej wymienionych obszarach;

3. wzywa państwa członkowskie i przewoźników do znaczącej poprawy egzekwowania i 
przestrzegania rozporządzenia (WE) nr 1/2005 oraz domaga się, by Komisja wszczęła 
postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko 
państwom członkowskim które, jak stwierdzono, nie przestrzegają przepisów, tak by 
zapewnić dobrostan zwierząt i zagwarantować uczciwą konkurencję;

4. zgadza się z Komisją, że do dobrych praktyk należy kontrolowanie przez właściwe organy 
na etapie załadunku wszystkich partii żywych zwierząt wywożonych do państw 
nienależących do UE4; uważa, że część przewozów żywych zwierząt wewnątrz UE 
powinna również podlegać kontroli na etapie załadunku; zwraca uwagę, że na etapie 
załadunku właściwe organy powinny sprawdzić, czy przestrzegane są wymogi 
rozporządzenia dotyczące odpowiedniej powierzchni i wysokości pomieszczeń, czy 

                                               
1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas 
transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz 
rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz.U. L 3 z 5.1.2005, s. 1).
2 Sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 31/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. pt. 
„Dobrostan zwierząt w UE – zmniejszanie dystansu między ambitnymi celami a praktycznym wdrażaniem”.
3 Sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 31/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. pt. 
„Dobrostan zwierząt w UE – zmniejszanie dystansu między ambitnymi celami a praktycznym wdrażaniem”.
4 Sprawozdanie końcowe w sprawie audytu przeprowadzonego w Niderlandach w dniach 20–24 lutego 2017 r., 
aby ocenić dobrostan zwierząt podczas transportu do państw nienależących do UE, Komisja Europejska, 
Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, 2017 r.
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systemy wentylacyjne i dostarczające wodę działają poprawnie, czy urządzenia do pojenia 
działają prawidłowo i są odpowiednie dla przewożonego gatunku zwierząt, czy załadunek 
nie obejmuje zwierząt niezdolnych do podróży i czy przewożona jest wystarczająca ilość 
paszy i ściółki;

5. jest zaniepokojony faktem, że załadunek zwierząt na statki do transportu żywych zwierząt 
często przebiega w brutalny sposób; wzywa właściwe organy do prowadzania wnikliwych 
kontroli zwierząt przed załadunkiem, aby zagwarantować, że są one zdolne do dalszej 
podróży, a także zweryfikować, czy załadunek odbył się zgodnie z art. 20 rozporządzenia 
(WE) nr 1/2005 i nie polegał na brutalnym obchodzeniu się ze zwierzętami oraz 
systematycznym stosowaniu kijów i poganiaczy elektrycznych; wzywa właściwe organy, 
by nie zatwierdzały dzienników podróży w portach, które nie korzystają z infrastruktury 
pozwalającej na właściwą kontrolę zwierząt przed załadunkiem;

6. podkreśla, że cierpienie zwierząt podczas transportu wzbudza poważny niepokój i 
wzburzenie w społeczeństwie; zwraca uwagę, że 21 września 2017 r. Komisja otrzymała 
ponad milion podpisów na rzecz wsparcia kampanii #StopTheTrucks, w której obywatele 
Unii wzywali do zaprzestania transportu zwierząt na duże odległości;

7. uważa, że luki w wykonywaniu rozporządzenia (WE) nr 1/2005 wyraźnie uwidaczniają, 
jak bardzo potrzebne jest podjęcie większych starań, aby zapobiegać poważnym 
zdarzeniom mającym istotny wpływ na dobrostan zwierząt i aby ścigać tych, którzy łamią 
prawo;

8. wzywa Komisję do dokonania przeglądu rozporządzenia (WE) nr 1/2005 zgodnie z 
motywem 11 tego rozporządzenia, aby dostosować je do obecnego stanu wiedzy 
naukowej;

9. przypomina liczne pytania parlamentarne, pisma i skargi, jakie posłowie do PE skierowali 
do Komisji, podkreślając systematyczne naruszanie przepisów rozporządzenia i potępiając 
niedopuszczalne warunki stresu, bólu, lęku i cierpienia, na jakie narażone są żywe 
zwierzęta podczas transportu na obszarze Unii i do państw trzecich;

10. wyraża ubolewanie z powodu naruszeń rozporządzenia związanych z niewłaściwym 
stosowaniem przepisów dotyczących zwierząt nieodsadzonych od matki, takich jak 
cielęta, jagnięta, koźlęta, prosięta i źrebięta nadal karmione mlekiem, oraz wyraża 
nadzieję, że zostaną wprowadzone bardziej szczegółowe środki w celu zapewnienia pełnej 
ochrony dobrostanu tych zwierząt podczas transportu;

11. podkreśla, że czas transportu zwierząt powinien być ograniczony do ośmiu godzin łącznie 
z czasem załadunku, z należytym uwzględnieniem specyficznego dla każdego gatunku 
doradztwa weterynaryjnego, niezależnie od tego, czy transport ma miejsce na lądzie, na 
morzu czy w powietrzu; uważa, że zwierzęta nieodsadzone od matki nie powinny być 
transportowane przez dłużej niż cztery godziny;

12. ubolewa nad faktem, że mimo jasnych zaleceń Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Żywności (EFSA) niektóre części rozporządzenia nie są zgodne z obecnym stanem 
wiedzy naukowej na temat dobrostanu zwierząt, czego wymaga samo rozporządzenie; 
apeluje zatem o aktualizację i ulepszenie przepisów dotyczących:
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– wentylacji i chłodzenia wszystkich pojazdów / statków,

– właściwych systemów pojenia, zwłaszcza zwierząt nieodsadzonych od matki,

– transportu zwierząt niezdolnych do podróży,

– zwiększenia minimalnej wysokości pomieszczeń,

– zmniejszenia gęstości obsady;

13. podkreśla, że zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1/2005 podczas transportu na większe 
odległości zwierzęta muszą być pojone i karmione i mieć możliwość odpoczynku w 
odpowiednich odstępach czasu, w sposób odpowiedni dla ich gatunku i wieku; wzywa 
Komisję do skuteczniejszego monitorowania pełnego i zharmonizowanego stosowania 
tych wymogów prawnych przez wszystkie państwa członkowskie Unii;

14. ubolewa nad często dużymi opóźnieniami na granicach, gdzie brak infrastruktury 
umożliwiającej odpoczynek zwierząt, napojenie ich oraz udzielenie im opieki 
weterynaryjnej może również powodować większe problemy zdrowotne i problemy w 
zakresie dobrostanu zwierząt, w tym ich cierpienie oraz śmierć; wzywa państwa 
członkowskie do zapewnienia lepszego planowania podróży przez organizatorów i 
podkreśla potrzebę poprawy komunikacji między organami krajowymi różnych państw 
członkowskich w celu zapobiegania koncentracji samochodów ciężarowych 
transportujących zwierzęta na granicach;

15. zwraca uwagę, że egzekwowanie przepisów jest szczególnie trudne wówczas, gdy podróż 
przebiega przez kilka państw członkowskich i różne państwa członkowskie są 
odpowiedzialne za zatwierdzenie dziennika podróży, wydanie zezwolenia przewoźnikowi 
i świadectwa kwalifikacji kierowcy; wzywa wszystkie państwa członkowskie, które 
wykryją naruszenia, do jak najszybszego powiadomienia o tym pozostałych 
zainteresowanych państw członkowskich; odnotowuje, że art. 26 rozporządzenia (WE) nr 
1/2005 daje państwom członkowskim duże uprawnienia wykonawcze, w tym z 
uprawnienia do zawieszenia lub odebrania zezwolenia przewoźnikowi w przypadku 
poważnych naruszeń, do nałożenia wymogu, by dany przewoźnik przyjął systemy 
zapobiegania ponownemu wystąpieniu naruszeń, a także do poddania przewoźnika 
dodatkowym kontrolom, jak na przykład wymóg obecności lekarza weterynarii podczas 
załadunku zwierząt; jest zaniepokojony faktem, że w wielu państwach członkowskich 
uprawnienia te nie są właściwie wykorzystywane, a ich stosowanie nie jest monitorowane; 
wzywa państwa członkowskie, które otrzymują powiadomienia o naruszeniach, do 
terminowego podjęcia odpowiednich działań w celu zapobieżenia ponownemu 
wystąpieniu się takich naruszeń;

16. ubolewa, że zmniejszyła się całkowita liczba kontroli przeprowadzanych przez właściwe 
organy krajowe zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1/2005, mimo że liczba przewozów 
żywych zwierząt w UE wzrosła1; wzywa państwa członkowskie do znacznego 
zwiększenia minimalnej liczby kontroli w transporcie żywych zwierząt w celu 

                                               
1 Badanie pt. „Rozporządzenie (WE) nr 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z 
tym działań – europejska ocena wdrożenia”, Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego (EPRS), 2018 r., s. 31.
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zapewnienia dobrostanu zwierząt;

17. jest zaniepokojony warunkami transportu w państwach trzecich; zwraca się do państw 
członkowskich i przewoźników o ścisłe przestrzeganie wyroku Trybunału 
Sprawiedliwości, który orzekł, że rozporządzenie (WE) nr 1/2005 ma również 
zastosowanie do przypadków wywozu zwierząt do państw nienależących do UE1 aż do 
momentu przybycia do celu; apeluje do państw członkowskich, aby w punktach 
kontrolnych na granicach UE prowadzone były nadal kontrole w celu sprawdzenia, czy 
wszystkie zwierzęta są zdolne do dalszej podróży poza granicami UE;

18. apeluje do Komisji o zadbanie o to, by państwa członkowskie zapewniły częstsze i 
bardziej rygorystyczne kontrole transportów żywych zwierząt i przedstawiały ustalenia w 
sposób szczegółowy i przejrzysty; w tym celu apeluje do Komisji, aby udostępniła system 
TRACES do powszechnego użytku;

19. podkreśla znaczenie szkoleń, edukacji i poświadczenia kompetencji kierowców, aby 
poprawić dobrostan zwierząt podczas transportu; wzywa państwa członkowskie, aby z 
pomocą Komisji zapewniły odpowiednie i zharmonizowane szkolenia dla 
zainteresowanych podmiotów gospodarczych;

20. wzywa właściwe organy państw członkowskich do zapewnienia w punktach kontrolnych 
na granicach UE obecności urzędowych lekarzy weterynarii, których zadaniem jest 
sprawdzanie, czy w pomieszczeniach pojazdów przeznaczonych do transportu zwierząt 
jest wystarczająco dużo miejsca, aby uniknąć przepełnienia, czy znajdująca się w nich 
ilość ściółki, paszy i wody jest odpowiednia dla gatunków i liczby transportowanych 
zwierząt oraz czy systemy wentylacji i pojenia zwierząt działają prawidłowo;

21. wzywa Komisję do sprawdzenia, jak można zachęcić rolników, rzeźnie i przemysł mięsny 
do dokonywania uboju zwierząt w najbliższej rzeźni w celu zapobieżenia długotrwałemu 
przewozowi zwierząt i ograniczenia emisji; wzywa Komisję do ułatwiania innowacyjnych 
rozwiązań w tym zakresie, takich jak mobilne rozwiązania w zakresie uboju, przy 
jednoczesnym zapewnieniu wysokich norm dobrostanu zwierząt;

22. uważa, przewóz mięsa zamiast żywych zwierząt mógłby znacząco poprawić dobrostan 
zwierząt i ograniczyć skalę powiązanego transportu, co wpłynęłoby także korzystnie na 
środowisko; apeluje do państw członkowskich i przewoźników o opracowanie strategii na 
rzecz zastąpienia transportu żywych zwierząt transportem produktów mięsnych i tusz;

23. apeluje do Komisji o zdefiniowanie wymagań dotyczących lokalizacji miejsc odpoczynku 
i dostępnej w nich infrastruktury;

24. z żalem stwierdza, że istnieją pojazdy i statki do przewozu zwierząt, które nie powinny 
były zostać zatwierdzone jako zdatne do przewożenia zwierząt; zwraca uwagę na częste 
lekceważenie wymogów art. 20 i 21 rozporządzenia (WE) nr 1/2005, które dotyczą 
przewozu za pomocą statków do transportu zwierząt; wzywa państwa członkowskie do 
niezatwierdzania lub nieprzedłużania zezwolenia dla pojazdów lub statków 
przeznaczonych do transportu zwierząt, które nie spełniają wymagań określonych w 

                                               
1 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 23 kwietnia 2015 r., Zuchtvieh-Export GmbH przeciwko Stadt 
Kempten, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.
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rozporządzeniu (WE) nr 1/2005 oraz do przeprowadzania przed załadunkiem 
gruntownych kontroli statków do transportu zwierząt zgodnie z wymogami 
rozporządzenia;

25. zwraca uwagę, że rolnicy, przewoźnicy i właściwe organy w państwach członkowskich 
mogą różnie interpretować rozporządzenie (WE) nr 1/2005, szczególnie w odniesieniu do 
zdolności zwierząt do podróży; apeluje do Komisji, by dokonała przeglądu 
rozporządzenia w celu wyjaśnienia w razie potrzeby wymogów dotyczących transportu;

26. podkreśla, że konieczne jest wprowadzenie obowiązku obecności weterynarzy na 
pokładzie statków do transportu zwierząt, aby zgłaszać i rejestrować liczbę przypadków 
śmierci zwierząt podczas podróży drogą morską oraz przygotować plany na wypadek 
sytuacji kryzysowych, tak by radzić sobie w sytuacjach na morzu, które mogą negatywnie 
wpływać na dobrostan przewożonych zwierząt;

27. ubolewa, że według Komisji dane przedstawiane przez państwa członkowskie nie zawsze 
są kompletne, spójne, wiarygodne czy wystarczająco szczegółowe, by wyciągać wnioski 
dotyczące zgodności na szczeblu UE; wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
opracowania wiarygodnych wskaźników i ogólnie dostępnych danych w celu pomiaru 
dobrostanu przewożonych żywych zwierząt;

28. domaga się, by Komisja wraz z państwami członkowskimi lepiej dostosowała poziomy 
sankcji w przypadku naruszeń, gdyż w niektórych państwach członkowskich sankcje te 
mogą być ponad 10 razy wyższe niż w innych państwach; przypomina, że sankcje takie 
powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające; domaga się, by Komisja 
opracowała plan działania na rzecz dostosowania sankcji we wszystkich państwach 
członkowskich;

29 zaleca zwiększenie poziomu inwestycji UE w rozbudowę sektora hodowli zwierząt na 
mniejszą, lokalną skalę oraz w promocję zdrowego odżywiania się głównie produktami 
roślinnymi zamiast wysokiego obecnie spożycia produktów pochodzenia zwierzęcego;

30. wzywa Komisję do sporządzenia czarnej listy podmiotów winnych wielokrotnego i 
poważnego łamania przepisów rozporządzenia, na podstawie wyników inspekcji i 
sprawozdań z wykonania; apeluje do Komisji, by często aktualizowała i upubliczniała 
takie czarne listy, a także by ułatwiała wymianę między państwami członkowskimi 
przykładów najlepszych praktyk w dziedzinie zarówno transportu, jak i zarządzania;

31. zauważa, że cielęta można przewozić już od 14 dnia życia; uważa, że podczas transportu 
niemożliwe jest zaspokojenie potrzeb bardzo młodych zwierząt, w tym naturalnej 
potrzeby ssania wymion matki, w związku z czym wzywa Komisję do położenia kresu 
takiej praktyce;

32. zwraca się do Komisji Europejskiej o zadbanie o to, aby wszystkie przyszłe przeglądy 
przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt podczas transportu opierały się na 
obiektywnych i potwierdzonych naukowo wskaźnikach, by uniknąć arbitralnych decyzji o 
nieuzasadnionych konsekwencjach ekonomicznych dla sektorów hodowlanych;

33. wzywa Komisję do oceny ewentualnych naruszeń Międzynarodowej konwencji o 
zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (MARPOL 73/78);
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34. apeluje do Komisji o ocenę ewentualnych naruszeń Międzynarodowej konwencji o 
bezpieczeństwie życia na morzu (konwencja SOLAS), przepisów dyrektywy 2009/16/WE 
w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu1 i art. 19 rozporządzenia (WE) 
nr 1/2005;

35. ubolewa, że organy państw członkowskich odpowiedzialne za kontrole transportu rzadko 
wykorzystują informacje z systemu TRACES do ukierunkowania kontroli, by 
monitorować przemieszczanie się zwierząt na duże odległości w UE i w wymiarze 
transgranicznym, co częściowo wynika z ograniczeń dostępu dla użytkowników2; apeluje 
do Komisji i państw członkowskich o promowanie i uproszczenie korzystania z 
interaktywnego narzędzia wyszukiwania;

36. wzywa do stosowania systemu śledzenia GPS, niezależnie od czasu trwania transportu;

37. zwraca uwagę, że organy państw członkowskich zwykle delegują odpowiedzialność za 
przeprowadzanie analiz ryzyka dotyczących kontroli transportu na organy lokalne3; 
apeluje do państw członkowskich, by wprowadziły systemy umożliwiające sprawdzenie, 
czy istnieją i są przeprowadzane lokalne analizy ryzyka oraz czy ich jakość jest 
odpowiednia;

38. wzywa Komisję do corocznego informowania Parlamentu o jej działaniach dotyczących 
ochrony zwierząt podczas transportu;

39. apeluje do Komisji o ocenę ewentualnych naruszeń przepisów podczas transportu 
zwierząt z UE do państw trzecich drogą morską, takich jak wykonywanie wbrew 
zakazowi zrzutu padłych zwierząt ze statków do Morza Śródziemnego (często z odciętymi 
kolczykami), co wynika z faktu, że w wielu portach docelowych pozbycie się padłych 
zwierząt nie jest możliwe.

                                               
1 Dz.U. L 131 z 28.5.2009, s. 57.
2 Sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 31/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. pt. 
„Dobrostan zwierząt w UE - zmniejszanie dystansu między ambitnymi celami a praktycznym wdrażaniem”.
3 Sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 31/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. pt. 
„Dobrostan zwierząt w UE – zmniejszanie dystansu między ambitnymi celami a praktycznym wdrażaniem”.
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