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JAVASLATOK

A Petíciós Bizottság felhívja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. rámutat arra a tényre, hogy a Petíciós Bizottsághoz rengeteg olyan petíció érkezik, 
amely az állatok szállítás közbeni jólétével foglalkozik, és amely gyakran kifogásolja a 
2005/1/EK tanácsi rendelet1 rendszeres, folyamatos és súlyos megsértését mind a 
tagállamok, mind a szállítók részéről;

2. sajnálatosnak tartja, hogy a Bizottság nem lép fel kellő szigorral a 2005/1/EK rendelet 
súlyos és szisztematikus megsértésének azon esetei ellen, amelyekre egyes nem 
kormányzati szervezetek 2007 óta közel 200 konkrét és részletes jelentésben 
közvetlenül felhívták a figyelmét;

3. felhívja a figyelmet az európai parlamenti képviselők által a Bizottsághoz intézett 
számtalan parlamenti kérdésre és panaszlevélre, amelyek ráirányítják a figyelmet a 
2005/1/EK rendelet szisztematikus megsértésének eseteire, amelyek komoly szenvedést 
és súlyos megpróbáltatásokat okoznak az állatoknak szállítás közben; határozottan 
bírálja a Bizottság által a 2005/1/EK rendelet élő állatok harmadik országokba való 
szállítása tekintetében történő betartásával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott 
statisztikákat, amelyek összeállítására az állatszállító járművek szisztematikus 
ellenőrzése nélkül került sor;

4. elítéli ezt a helyzetet, és elfogadhatatlannak tartja, hogy 13 évvel a 2005/1/EK rendelet 
hatálybalépése után továbbra is számtalanszor bebizonyosodik, hogy az állatokat annak 
rendelkezéseit be nem tartva, rossz körülmények között, nem megfelelő és túlzsúfolt 
szállítóeszközökön szállítják, ami indokolatlan szenvedést okoz az állatoknak, valamint 
súlyos kockázattal jár az állatok és az emberek egészségére nézve egyaránt;

5. rámutat arra, hogy a 2005/1/EK rendelet megsértésének leggyakoribb esetei a 
túlzsúfoltsággal és a szállítójárművekben az állatok számára biztosított hely 
elégtelenségével kapcsolatosak, aminek következtében arra kényszerülnek, hogy hosszú 
időn keresztül természetellenes helyzetben álljanak, valamint az itatási és etetési időre, 
az utazás hosszára és a pihenőidőkre vonatkozó szabályok betartásának 
elmulasztásához, a szellőztető és vízellátó berendezések hiányosságaihoz, a szélsőséges 
időjárási körülmények közötti szállításhoz, az arra alkalmatlan állatok szállításához, 
valamint a nem elegendő mennyiségű alomhoz és takarmányhoz kapcsolódnak;

6. nagy aggodalommal állapítja meg, hogy a hosszú utakon az állatok vagy fogyasztásra 
alkalmatlan, fertőzött vizet kapnak, vagy a vízellátó berendezések hibás működése vagy 
rossz elhelyezése miatt gyakran nem jutnak vízhez, illetve előfordul, hogy a szállított 
állatokat a fajukkal vagy méretükkel arányban nem álló mennyiségű vízzel látják el;

7. megállapítja, hogy a 2005/1/EK rendelet bejelentett megsértései, amelyek a hosszú 
utakon használt állatszállító járművek nem megfelelő szellőzőrendszereivel 
kapcsolatosak, arra utalnak, hogy a járművekben olyan szélsőséges hőmérséklet is 

                                               
1 HL L 3., 2005.1.5., 1. o.
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uralkodhat, amely jóval meghaladja a jogszabályban előírt határértékeket, és szörnyű 
szenvedést okoz az állatoknak; rámutat arra, hogy az állatszállító járművek belső 
hőmérsékletét mérő érzékelőket bizonyos esetekben manipulálták;

8. megjegyzi, hogy miközben a Bizottság tisztában van azzal, hogy bizonyos tagállamok 
elmulasztják jelenteni azokat az eseteket, amelyekben az állatszállításra használt 
járművek belső hőmérséklete meghaladja a 35°C-ot, hivatalosan bejelentette, hogy nem 
végez szisztematikus ellenőrzéseket a járművek belső hőmérséklete tekintetében, ami 
lehetetlenné teszi, hogy pontos képet kapjunk az állatszállítás körülményeiről;

9. felszólítja valamennyi tagállamot annak biztosítására, hogy a szállítást az indulástól a 
megérkezésig az EU állatjóléti követelményeinek megfelelően tervezzék meg és hajtsák 
végre, a különböző szállítóeszközöket, valamint az EU és a nem uniós országok 
földrajzi adottságait figyelembe véve;

10. felszólítja a tagállamokat, hogy szélsőséges időjárási körülmények esetén tiltsák meg az 
állatok nagy távolságra történő szállítását, különösen ha az indulási helyen, a 
célállomáson vagy az útvonalon az előrejelzések 30℃ feletti hőmérsékletet jósolnak; 
hangsúlyozza, hogy az út hosszán kívül egyéb tényezők is szerepet játszanak az állatok 
jólétének biztosításában, például a megfelelő be- és kirakodás, a megfelelő táplálás, a 
járművek kialakítása és felszereltsége, valamint a konténerekben szállított állatok 
száma;

11. hangsúlyozza, hogy a berakodás során az illetékes hatóságoknak – többek között az EU 
külső határain tevékenykedő hatósági állatorvosoknak – ellenőrizniük kell, hogy 
betartják-e a 2005/1/EK rendeletnek az állatok egészségügyi állapotára, valamint a 
bokszokban rendelkezésre álló térre és a bokszok magasságára vonatkozó előírásait, 
hogy a szellőztető és vízellátó rendszerek jól működnek-e, és megfelelnek-e a szállított 
állatok méretének és fajának, valamint hogy visznek-e magukkal elegendő takarmányt 
és almot; úgy véli, hogy azokban az esetekben, amelyekben a 2005/1/EK rendelet 
előírja, hogy az állatokat egy ellenőrző állomásnál vagy 24 órás pihenés céljából egy 
harmadik országban ki kell rakodni, az illetékes hatóságoknak csak azután lenne szabad 
jóváhagyniuk a menetlevelet, hogy ellenőrizték és megerősítést kaptak arról, hogy a 
szállításszervező foglalással rendelkezik egy ellenőrző állomáson vagy talált olyan 
pihenőhelyet, amely az ellenőrző állomással egyenértékű lehetőségeket biztosít, és 
minden esetben lehetővé teszi az állatok jólétének teljes mértékű tiszteletben tartását;

12. mélységesen sajnálja, hogy az állatok hajókra történő berakodása során gyakran 
alkalmaznak kegyetlen bánásmódot, például elektromos pálcát és ösztökét, valamint 
olyan berakodást szolgáló berendezéseket, amelyek nem garantálják teljes mértékben az 
állatok jólétét;

13. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az el nem választott állatok tekintetében nem 
tartják be a 2005/1/EK rendelet előírásait; úgy véli, hogy részletesebb és szigorúbb 
intézkedéseket kell hozni annak biztosítása érdekében, hogy az ilyen típusú szállítás 
valamennyi sajátos igényét ki lehessen elégíteni;

14. aggályának ad hangot amiatt, hogy számos jelentés számol be arról, hogy nem 
megfelelő járműveket használnak élő állatok mind szárazföldi, mind pedig tengeri 
szállítására, és felszólít a hasonló gyakorlatok ellenőrzésének fokozására; felszólítja a 
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Bizottságot, hogy végezzen kutatást arra vonatkozóan, miként alkalmazhatók az új és 
létező technológiák az élő állatokat szállító járműveken a hőmérséklet és a páratartalom 
szabályozására, nyomon követésére és nyilvántartására, ezen tényezők ugyanis – az 
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) ajánlásaival összhangban –
elengedhetetlenek ahhoz, hogy a szállítás során ellenőrizni és óvni tudják az állatok 
meghatározott kategóriáinak jólétét;

15. helyteleníti, hogy az EFSA egyértelmű ajánlásai ellenére a rendelet egyes részei 
nincsenek összhangban a jelenlegi tudományos ismeretekkel, és kéri a szabályok 
aktualizálását a következőket illetően: elegendő mértékű szellőzés és hűtés minden 
járműben; a különböző fajú és életkorú, és különösen a még el nem választott állatok 
vízzel való ellátására alkalmas, megfelelő itatórendszerek; meghatározott 
minimumkövetelmények a belmagasságra vonatkozóan;

16. szorgalmazza, hogy kevesebb állatot szállítsanak nagy távolságra, és tartsák a 
minimumon az állatszállítások időtartamát és gyakoriságát; úgy véli, hogy számos, az 
élő állatok hosszadalmas szállításával összefüggő súlyos probléma – különösen az EU-
ból nem uniós országokba történő szállítás esetén – megoldható lenne, ha az élő állatok 
helyett a húst vagy a vágott testeket szállítanák;

17. felszólít a nyolc órát meghaladó szállítások betiltására;

18. szorgalmazza adott esetben a helyi feldolgozást támogató erőforrások mobilizálását, 
valamint a rövidebb ellátási láncok kialakítását;

19. erősen helyteleníti, hogy több tagállamban hiányosan és nem egységesen hajtják végre a 
rendeletet, és ezen tagállamok nem képesek az uniós jog folytonos megsértését 
hatékonyan és egységesen nyomon követni és szankcionálni, ezáltal lehetővé téve egyes 
szállítók számára, hogy illegálisan tevékenykedjenek; mélységes aggodalmának ad 
hangot amiatt, hogy számos tagállam nem képes megfelelően és hatékonyan kihasználni 
a 2005/1/EK rendelet 26. cikkében ráruházott hatásköröket, például azt, hogy 
kötelezheti az érintett szállítmányozót, hogy hozzon létre olyan rendszereket, amelyek 
megakadályozzák a feltárt szabálytalanságok újbóli előfordulását, további 
ellenőrzéseket hajthat végre, az állatok berakodásánál állatorvos jelenlétét írhatja elő, 
valamint felfüggesztheti vagy visszavonhatja a szállítmányozók engedélyét vagy a 
szállítóeszköz típusbizonyítványát; felszólítja a Bizottságot – az ellenőrzés és a 
szankcionálás harmonizálásának a tagállamokban jellemző hiányára való tekintettel – a 
jelenlegi rendelkezések 2005/1/EK rendeletben, különösen annak (11) 
preambulumbekezdésében, valamint 30. cikkének (1) bekezdésében lefektetettek 
szerinti felülvizsgálatának megfontolására, a hatékony és visszatartó erejű 
szankcionálási mechanizmusok EU-szerte történő egységes bevezetésének és 
előírásának biztosítása érdekében;

20. felszólítja a tagállamokat az ellenőrzés fokozására a termelési lánc egészében, valamint 
különösen az állatszállítmányok berakodás előtti hatékony és szisztematikus 
vizsgálatára annak érdekében, hogy megszüntessék a 2005/1/EK rendeletet megsértő és 
az állatok szárazföldön vagy tengeren történő szállításának körülményeit rontó olyan 
gyakorlatokat, mint a túlterhelt szállítóeszközök vagy arra alkalmatlan állatok hosszú 
utakra való továbbengedése vagy a szállított állatok pihenésére, takarmányozására és 
itatására alkalmatlan felszerelésekkel ellátott ellenőrző állomások további használatának 
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engedélyezése;

21. felszólítja a tagállamokat a már meglévő szabályok végrehajtásának javítására azáltal, 
hogy biztosítják a navigációs rendszerek hatékony alkalmazását, amelyeket akkor 
használnak, amikor az állatokat nyolc óránál hosszabb ideig kell szállítani, lehetővé téve 
ezáltal az illetékes hatóságok számára az ilyen szállítás során megtett út és a pihenőidők 
pontosabb ellenőrzését;

22. felszólítja a tagállamokat, hogy a 2005/1/EK rendeletben foglalt rendelkezések 
megsértésének észlelésekor nyújtsanak be részletes és szisztematikus értesítést a 26. 
cikkben meghatározottak alapján; felszólítja az ilyen értesítéseket kézhez vevő 
tagállamokat, hogy az ilyen jogsértések megismétlődésének megelőzése érdekében 
hatékonyan, következetesen és kellő időben lépjenek fel; úgy véli, hogy amennyiben 
megvalósítható, a tagállami illetékes hatóságoknak fényképeket is kellene csatolniuk a 
vonatkozó jogsértésekről szóló értesítésekhez;

23. hangsúlyozza, hogy az állat-egészségügyi határállomásokon tevékenykedő hatóságok 
közötti eredménytelen koordináció az operatív struktúrák és eljárások elégtelenségével 
párosulva ahhoz vezetett, hogy az állatszállító járműveknek indokolatlanul hosszú ideig 
kell várakozniuk, ami a szélsőséges belső hőmérsékletre és a szellőztetés hiányára való 
tekintettel rendkívül negatív hatással jár az állatok jólétére, egyértelműen sértve a 
2005/1/EK rendeletet;

24. rendkívül fontosnak tartja, hogy a nemzeti hatóságok következetesen és maradéktalanul 
tartsák magukat a 2005/1/EK rendelet 19. cikkéhez az állatokat szállító hajók 
jóváhagyási igazolásának kibocsátásakor, és tagadják meg a menetlevelek jóváhagyását, 
amennyiben azok olyan kikötők használatára engednek következtetni, amelyek nem 
rendelkeznek az állatok szisztematikus vizsgálatához szükséges felszerelésekkel;

25. úgy véli, hogy kötelezővé kellene tenni a képesített és független állatorvosok jelenlétét 
az állatok hajóval történő szállítása során, az állatok szállítás közbeni elpusztulását be 
kellene jelenteni és nyilván kellene tartani, valamint konkrét és részletes cselekvési 
tervet kellene kidolgozni az állatok jólétét hátrányosan befolyásoló vészhelyzetek 
esetére;

26. felszólítja a Bizottságot, hogy hozzon intézkedéseket valamennyi tagállam illetékes 
hatóságai közötti együttműködés és kommunikáció javítására annak érdekében, hogy 
jobban fel lehessen hívni az élő állatok szállításában részt vevő különböző szereplők 
figyelmét az állatjóléti szempontokra, és meg lehessen osztani a bevált gyakorlatokat;

27. helyteleníti, hogy az EU-n kívüli szállítás során az esetek nagy többségében még mindig 
egyáltalán nem tartják be a rendeletet a Bíróság azon határozatai ellenére sem, amelyek 
megkövetelik, hogy a szállítók a nem uniós országokba történő szállítás során az út 
teljes időtartama alatt tartsák magukat a rendeletben foglalt rendelkezésekhez; 
szorgalmazza a harmadik országokba irányuló állatszállítmányokra vonatkozó 
nyilvántartások harmonizálását;

28. felszólít az Európai Unió Bírósága ítélkezési gyakorlatának következetes és 
maradéktalan tiszteletben tartására, beleértve a 2015. április 23-i, C-424/13. számú 
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ügyet1, amelyben a Bíróság úgy ítélkezett, hogy ahhoz, hogy az állatok olyan, nagy 
távolságon való szállítását, amely az Unió területén kezdődik, majd annak területén 
kívül folytatódik, a kiindulási helyen jóvá lehessen hagyni, a szállítmányozónak az Unió 
és a szóban forgó harmadik ország területén a 2005/1/EK rendeletnek való megfelelés 
ellenőrzése céljából hiteles és pontos menetlevelet kell benyújtania; megjegyzi, hogy 
ellenkező esetben az illetékes hatóságokat fel kell hatalmazni arra, hogy a szállítás teljes 
időtartama alatt a rendeletnek való megfelelés biztosítása érdekében előírják a 
szállítással kapcsolatos intézkedések módosítását;

29. szorgalmazza a jogszabályok jobb betartását a tagállamokban, valamint az Unió
területén kívülre állatokat szállító szállítmányozók körében is, ott ugyanis általában 
sokkal rosszabb az állatjóléttel kapcsolatos helyzet, mint az Unión belül;

30. helyteleníti, hogy az Unió külső partnerei által elért normák nem olyan magasak, mint 
az Unión belüliek; kéri a Bizottságot, hogy szigorítsa az Unió kereskedelmi 
partnereivel, mégpedig a nemzetközi gazdasági partnerekkel szembeni 
követelményeket, különösen ami a nem uniós országokból importált állatokat illeti; úgy 
véli, hogy kihatással lehet a gazdaságra, ha az alacsonyabb szintű normákkal rendelkező 
külső partnerek az uniós piacra exportálnak;

31. felhívja a figyelmet az állatok nemzetközi szállítás közbeni védelméről szóló európai 
egyezmény aláírására irányuló 2004/544/EK tanácsi határozatra2, amely szerint a 
szállítás az alábbiak bármelyike lehet: két tagállam között egy unión kívüli országon 
áthaladó, egy tagállam és egy harmadik ország közötti, valamint közvetlenül két 
tagállam között zajló szállítás;

32. sajnálattal veszi tudomásul az Elnökök Értekezletének parlamenti plenáris ülési 
szavazás nélkül hozott azon döntését, miszerint nem állítják fel az Unión belüli és azon 
kívüli szállítás közbeni állatjóléttel foglalkozó parlamenti vizsgálóbizottságot, annak 
ellenére sem, hogy számos, különböző képviselőcsoporthoz tartozó parlamenti 
képviselő támogatta azt; ezért javasolja az Európai Parlamentnek, hogy a következő 
parlamenti ciklus elején állítsa fel az állatok Unión belüli és azon kívüli szállításával 
foglalkozó parlamenti vizsgálóbizottságot, hogy megfelelően ki lehessen vizsgálni és 
nyomon lehessen követni az állatszállítás során alkalmazott kegyetlen bánásmódot;

33. sürgetve kéri a Bizottságot – az említett rendszeres végrehajtási problémák miatt – a 
rendelet minden szinten és minden tagállamban való betartásának hatékony nyomon 
követésére, ezenkívül a rendelet esetleges be nem tartására irányuló szükséges 
vizsgálatok azonnali megkezdésére, és a vétkes tagállamok ellen kötelezettségszegési 
eljárás indítására.

                                               
1A Bíróság (ötödik tanács) 2015. április 23-i ítélete, Zuchtvieh-Export GmbH kontra Stadt Kempten, C-424/13, 
ECLI:EU:C:2015:259.
2 HL L 241., 2004.7.13., 21. o.
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