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Tárgy: A jogszabályok súlyos megsértése az állatok nem uniós országokba történő szállítása 
során 

A 2005/1/EK tanácsi rendelet rendelkezik az állatok Európai Unión belüli szállítása közbeni védelméről 
és jóllétéről. A Bíróság 2015-ös ítélete szerint a rendeletben foglalt rendelkezések az élőállatok EU-ból 
nem uniós országba történő szállítására – tehát az Unió területén kívül eső útszakaszra – is 
vonatkoznak1. 

Nem kormányzati szervezetek az elmúlt években többször is gyűjtöttek bizonyítékokat a jogszabályok 
súlyos, ismétlődő és strukturális megsértéséről az élőállatok EU-n belüli és azon kívüli szállítása 
során. Ezen vizsgálatok minden esetben a 2005/1/EK rendelet súlyos megsértését mutatták ki. A 
legutóbbi eredmények tanúsága szerint az állatokat 30°C feletti külső hőmérséklet mellett, túlzsúfolt 
tehergépkocsikon, élelem és víz nélkül szállították, és a hőstressz és a kimerültség miatt 
szenvedésnek voltak kitéve. A horvátországi Raša településen egy állatszállító hajó berakodásakor 
egy bikát a lábánál fogva húztak ki a vízből, és erővel a hajóra emelték, annak ellenére, hogy az állat 
egyértelműen alkalmatlan volt a szállításra2. 

1. Alá tudja-e támasztani a Bizottság a 2018. május 31-i levelében megfogalmazott állítását, 
miszerint „az elmúlt két évben növekedett azon esetek száma, amelyekben betartották a szállítási 
rendeletet, valamint az esetek csaknem 100%-ában eleget tesznek az abban leírtaknak az Unió 
határain kívüli szállítás során”, és tud-e magyarázatot adni az ezen kijelentés és a nem 
kormányzati szervezetek által gyűjtött elborzasztó bizonyítékok közötti ellentmondásokra? 

2. Egyetért-e a Bizottság azzal, hogy meg kell tiltani az élőállatok Unión kívülre történő exportját, 
amennyiben a tagállamok nem tudják garantálni az élőállatok EU-ból nem uniós országokba 
történő szállítása során a 2005/1/EK rendelet rendelkezéseinek betartatását? 

3. Egyetért-e a Bizottság azzal, hogy tevékenységük folytatásához vagy bővítéséhez semmilyen 
körülmények között nem részesülhetnek uniós pénzügyi támogatásban azok a kikötők, ahol az 
állatok exportja során súlyosan vétettek a jogszabályok ellen? 
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 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF
&num=C-
424%252F13&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C200
8E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&la
nguage=hu&avg=&cid=5923774 

2  https://www.zdf.de/politik/frontal-21/qualvolle-tiertransporte-100.html 


