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Zadeva: Hude kršitve pri prevozu živali v tretje države 

Uredba Sveta (ES) št. 1/2005 vsebuje določbe za zaščito dobrobiti živali med prevozom znotraj 
Evropske unije. Sodišče EU je leta 2015 razsodilo, da bi se morale določbe te uredbe uporabljati tudi 
za prevoz živih živali iz EU v tretjo državo, vključno z delom poti, ki poteka zunaj EU1. 

V zadnjih nekaj letih so nevladne organizacije večkrat zbrale dokaze o hudih in ponavljajočih se 
strukturnih kršitvah med prevozom živih živali znotraj in izven EU. V svojih preiskavah so dosledno 
dokazale bistvene kršitve Uredbe št. 1/2005. Najnovejši primer so dokazi o živalih, ki so trpele zaradi 
vročine in izčrpanosti, saj so jih prevažali pri zunanjih temperaturah nad 30 stopinj v prenatrpanih 
tovornjakih brez hrane in vode. Med nakladanjem ladje za prevoz živine v Raši na Hrvaškem so iz 
vode izvlekli bika, obešenega za stegno, in ga vkrcali na ladjo, čeprav je bilo očitno, da ni v dovolj 
dobrem stanju za prevoz2. 

1. Ali lahko Komisija predloži dokaze za svojo trditev iz pisma z dne 31. maja 2018, „da se je 
stopnja skladnosti z uredbo o prevozu v zadnjih dveh letih povečala ter da je stopnja skladnosti, 
ko živali prečkajo mejo EU, zelo blizu 100%“? Ali lahko pojasni odstopanje med to trditvijo in 
šokantnimi dokazi, ki so jih zbrale nevladne organizacije? 

2. Ali se Komisija strinja, da bi bilo treba prepovedati izvoz živih živali v tretje države, če države 
članice ne morejo zagotoviti skladnosti prevoza živih živali iz EU v tretje države z določbami 
Uredbe št. 1/2005? 

3. Ali se Komisija strinja, da pristanišča, v katerih so bile ugotovljene hude kršitve pri izvozu živih 
živali, pod nobenim pogojem ne bi smela prejemati sredstev EU, ki bi jim omogočila nadaljnje 
izvajanje ali širitev svoje dejavnosti? 
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2  https://www.zdf.de/politik/frontal-21/qualvolle-tiertransporte-100.html 


