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Θέμα:

Σοβαρές παραβιάσεις κατά τις μεταφορές ζώων σε τρίτες χώρες

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου θεσπίζει τις διατάξεις για την εξασφάλιση της καλής
μεταχείρισης των ζώων κατά τις μεταφορές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2015 το Δικαστήριο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάνθηκε ότι οι διατάξεις του εν λόγω κανονισμού θα πρέπει να ισχύουν
επίσης για τις μεταφορές ζώντων ζώων από την ΕΕ σε τρίτες χώρες, με αποτέλεσμα να
συμπεριλαμβάνεται το τμήμα της διαδρομής που πραγματοποιείται εκτός της ΕΕ1.
Τα τελευταία χρόνια, έχουν επανειλημμένως συγκεντρωθεί από ΜΚΟ στοιχεία για σοβαρές και
επαναλαμβανόμενες διαρθρωτικές παραβιάσεις κατά τη μεταφορά ζώντων ζώων εντός και εκτός της
ΕΕ. Οι έρευνες αυτές κατέδειξαν συστηματικά σημαντικές παραβάσεις του κανονισμού αριθ. 1/2005.
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, διαπιστώθηκαν μεταφορές ζώων με τις εξωτερικές
θερμοκρασίες να υπερβαίνουν τους 30 βαθμούς, ενώ τα ζώα ήταν φορτωμένα σε υπερπλήρη φορτηγά
χωρίς τροφή ούτε νερό και έπασχαν από θερμική καταπόνηση και εξάντληση. Κατά τη διάρκεια της
φόρτωσης ενός σκάφους μεταφοράς ζωικού κεφαλαίου στην πόλη Raša της Κροατίας, ένας ταύρος
ανελκύσθηκε από το νερό, αναρτήθηκε από ένα άκρο του και αναγκάστηκε να επιβιβαστεί στο πλοίο,
παρά το γεγονός ότι δεν ήταν σαφώς σε θέση να συνεχίσει το ταξίδι2.
1.

Μπορεί η Επιτροπή να παραθέσει στοιχεία για τον ισχυρισμό που διατύπωσε με επιστολή της
31ης Μαΐου 2018, ότι το επίπεδο συμμόρφωσης με τον κανονισμό περί μεταφορών έχει αυξηθεί
κατά τα τελευταία δύο έτη και το ποσοστό συμμόρφωσης όταν τα ζώα διέρχονται τα σύνορα της
ΕΕ αγγίζει σχεδόν το 100%, και μπορεί να εξηγήσει τις διαφορές μεταξύ του ισχυρισμού της και
των τρομακτικών στοιχείων που συγκεντρώνονται από ΜΚΟ;

2.

Συμφωνεί η Επιτροπή πως σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν είναι σε θέση να εγγυηθούν ότι
η μεταφορά ζώντων ζώων από την ΕΕ προς τρίτες χώρες θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του
κανονισμού αριθ. 1/2005, θα πρέπει να απαγορεύεται η εξαγωγή ζώντων ζώων σε τρίτες χώρες;

3.

Συμφωνεί η Επιτροπή ότι οι λιμένες στους οποίους διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις κατά
την εξαγωγή ζώντων ζώων δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να λαμβάνουν χρηματοδότηση
από την ΕΕ για τη συνέχιση ή την επέκταση των δραστηριοτήτων τους;
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