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Aihe: Vakavat rikkomukset eläinten kuljetuksissa kolmansiin maihin 

Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1/2005 vahvistetaan säännökset eläinten hyvinvoinnin suojelusta 
Euroopan unionissa tapahtuvan kuljetuksen aikana. Euroopan unionin tuomioistuin totesi vuonna 
2015, että tämän asetuksen säännöksiä olisi sovellettava myös elävien eläinten kuljetuksiin EU:sta 
kolmanteen maahan, mikä tarkoittaa sitä, että osa matkasta tapahtuu EU:n ulkopuolella1. 

Viime vuosina kansalaisjärjestöt ovat keränneet todisteita vakavista ja toistuvista rakenteellisista 
rikkomuksista elävien eläinten kuljetuksissa EU:ssa ja sen ulkopuolella. Nämä tutkimukset ovat 
johdonmukaisesti osoittaneet, että asetusta (EY) N:o 1/2005 on rikottu merkittävästi. Tuoreimpien 
tietojen mukaan eläimiä on kuljetettu täyteen pakatuissa kuorma-autoissa, joissa ei ole ruokaa ja 
vettä, vaikka ulkolämpötila oli yli 30 astetta ja eläimet kärsivät lämpörasituksesta ja uupumuksesta. 
Rašassa, Kroatiassa, karja-aluksen lastauksen aikana sonni nostettiin pois vedestä, ripustettiin 
jaloilleen ja pakotettiin alukseen, vaikka se oli selvästi kuljetuskelvoton2. 

1. Voiko komissio todistaa, että se esitti 31. toukokuuta 2018 päivätyssä kirjeessään väitteen, jonka 
mukaan ”asetuksen noudattamisen taso on noussut kahden viime vuoden aikana ja että 
vaatimustenmukaisuusaste on hyvin lähellä 100%: n tasoa, kun eläimet ylittävät EU:n rajan”, ja 
voiko se selittää tämän ja kansalaisjärjestöjen keräämän hirvittävän todistusaineiston 
ristiriitaisuudet? 

2. Katsooko komissio, että jos jäsenvaltiot eivät pysty takaamaan, että elävien eläinten kuljetus 
EU:sta kolmansiin maihin on asetuksen (EY) N:o 1/2005 säännösten mukaista, elävien eläinten 
vienti kolmansiin maihin olisi kiellettävä? 

3. Katsooko komissio, että ne satamat, joissa on havaittu vakavia rikkomuksia elävien eläinten 
viennin yhteydessä eivät missään tapauksessa saisi saada EU:n tukea toimintansa jatkamiseen 
tai laajentamiseen? 
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1  http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-424/13# 
2  https://www.zdf.de/politik/frontal-21/qualvolle-tiertransporte-100.html 


