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WSKAZÓWKI

Komisja Petycji zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. podkreśla, że Komisja Petycji otrzymuje bardzo dużo petycji dotyczących dobrostanu 
zwierząt podczas transportu, w których często ujawniane są przypadki 
systematycznego, ciągłego i poważnego naruszania przepisów rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1/20051 zarówno przez państwa członkowskie, jak i przewoźników;

2. ubolewa nad faktem, że Komisja nie wykazała się surowością w ściganiu poważnych 
i systematycznych naruszeń przepisów rozporządzenia (WE) nr 1/2005 bezpośrednio 
zgłoszonych jej w prawie 200 konkretnych i szczegółowych sprawozdaniach 
organizacji pozarządowych, przekazanych jej od 2007 r.;

3. zwraca uwagę na wielość pytań parlamentarnych i pism ze skargami złożonych przez 
posłów do Parlamentu Europejskiego kierowanych do Komisji, w których wskazano na 
systematyczne naruszenia rozporządzenia (WE) nr 1/2005 powodujące poważne 
cierpienie i poważne trudności dla zwierząt podczas transportu; zdecydowanie 
krytykuje dostarczone przez Komisję statystyki dotyczące zgodności z rozporządzeniem 
(WE) nr 1/2005 w odniesieniu do transportu żywych zwierząt do państw trzecich, które 
sporządzono bez systematycznych kontroli pojazdów przeznaczonych do transportu 
zwierząt;

4. potępia tę sytuację i uważa za niedopuszczalne, że po upływie 13 lat od wejścia w życie 
rozporządzenia wciąż wpływają liczne zgłoszenia o przewożeniu zwierząt z 
naruszeniem przepisów rozporządzenia (WE) nr 1/2005 w złych warunkach w 
nieodpowiednich i przepełnionych środkach transportu, co powoduje nadmierne 
cierpienia zwierząt i stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt i ludzi;

5. zwraca uwagę, że najczęstsze naruszenia przepisów rozporządzenia (WE) nr 1/2005 
dotyczą przepełnienia i niedostatecznej przestrzeni przeznaczonej dla zwierząt 
w pojazdach używanych do ich przewozu, co zmusza zwierzęta do pozostawania przez 
długi czas w nienaturalnej pozycji, a także nieprzestrzegania okresów pojenia 
i karmienia zwierząt, czasu podróży i okresów odpoczynku zwierząt, nieadekwatności 
urządzeń wentylacyjnych i dostarczających wodę, transportu w ekstremalnych 
temperaturach, przewozu zwierząt niezdolnych do podróży oraz niewystarczającej ilości 
ściółki i paszy;

6. odnotowuje z dużym zaniepokojeniem, że podczas długotrwałego przewozu zwierzęta 
są pojone zanieczyszczoną wodą niezdatną do spożycia i często nie mają dostępu do 
wody z powodu wadliwego lub źle zlokalizowanego urządzenia dostarczającego wodę 
albo niewystarczającej ilości wody odpowiednio do gatunku i wielkości przewożonych 
zwierząt;

7. zauważa, że zgłaszane naruszenia rozporządzenia (WE) nr 1/2005 w zakresie 
nieodpowiednich systemów wentylacji w pojazdach przeznaczonych do 

                                               
1 Dz.U. L 3 z 5.1.2005, s. 1.
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długodystansowych przewozów zwierząt świadczą o występowaniu wewnątrz pojazdów 
ekstremalnych temperatur znacznie przekraczających dopuszczalne normy, co 
powoduje straszne cierpienie zwierząt; zwraca uwagę, że w niektórych przypadkach 
stwierdzono również manipulację przy czujnikach temperatury znajdujących się 
wewnątrz pojazdów do przewozu zwierząt;

8. zwraca uwagę, że Komisja, mimo świadomości faktu, że niektóre państwa 
członkowskie nie zgłaszają przypadków, w których temperatura wewnątrz pojazdów 
wykorzystywanych w transporcie zwierząt przekracza 35°C, oficjalnie stwierdziła, że 
nie przeprowadza systematycznych kontroli temperatury wewnątrz pojazdów, co 
uniemożliwia uzyskanie dokładnego obrazu warunków transportu zwierząt;

9. wzywa wszystkie państwa członkowskie do dopilnowania, aby przewozy były 
planowane i realizowane, od miejsca wyjazdu do miejsca przeznaczenia, zgodnie 
z wymogami UE w zakresie dobrostanu zwierząt, z uwzględnieniem różnych środków 
transportu i różnorodnych warunków geograficznych w UE i w państwach trzecich;

10. wzywa wszystkie państwa członkowskie do zakazania wszelkiego transportu zwierząt 
dalekiego zasięgu w ekstremalnych warunkach pogodowych, zwłaszcza gdy przewiduje 
się, że temperatury w miejscu wyjazdu lub w miejscu docelowym lub wzdłuż trasy 
przekroczą 30°C; podkreśla, że oprócz czasu trwania podróży pojawiają się również 
inne aspekty dobrostanu zwierząt, takie jak odpowiedni załadunek i rozładunek, 
odpowiednie żywienie, konstrukcja i wyposażenie pojazdów, a także liczba zwierząt 
w kontenerach;

11. podkreśla, że w momencie załadunku właściwe organy, w tym urzędowi lekarze 
weterynarii w punktach wyjścia z UE, powinny sprawdzić, czy spełniono wymogi 
rozporządzenia (WE) nr 1/2005 dotyczące stanu zdrowia zwierząt, przestrzeni 
i wysokości pomieszczeń, czy systemy wentylacji i urządzenia dostarczające wodę 
działają prawidłowo i są odpowiednie do wielkości i gatunku przewożonych zwierząt, 
a także czy przewożona jest wystarczająca ilość paszy i ściółki; uważa, że w 
przypadkach, w których rozporządzenie (WE) nr 1/2005 wymaga, aby zwierzęta były 
rozładowywane w punkcie kontroli lub na 24-godzinny okres odpoczynku w państwie 
trzecim, właściwe organy powinny zatwierdzać dzienniki podróży wyłącznie po
sprawdzeniu i otrzymaniu potwierdzenia, że organizator dokonał rezerwacji w punkcie 
kontroli lub znalazł miejsce odpoczynku, w którym zapewniona jest taka sama 
infrastruktura, jak w punkcie kontroli, a w każdym razie zapewniony jest dobrostan 
zwierząt;

12. głęboko ubolewa nad faktem, że załadunek zwierząt na statki często wiąże się 
z ogromnym okrucieństwem, takim jak stosowanie elektrycznych lasek i ościeni, jak 
również urządzeń załadunkowych, które nie zapewniają pełnych gwarancji w zakresie 
dobrostanu zwierząt;

13. wyraża zaniepokojenie z powodu braku zgodności z rozporządzeniem (WE) nr 1/2005 
w odniesieniu do przewozu nieodsadzonych zwierząt; uważa, że konieczne jest 
przyjęcie bardziej szczegółowych i zdecydowanych środków, aby zapewnić 
zaspokojenie wszystkich szczególnych potrzeb w zakresie tego rodzaju transportu;

14. wyraża zaniepokojenie liczbą zgłoszeń o wykorzystywaniu nieodpowiednich pojazdów 
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do transportu żywych zwierząt zarówno na lądzie, jak i na morzu i wzywa do 
zwiększonego monitorowania takich praktyk; wzywa Komisję do zbadania, w jaki 
sposób nowe i istniejące technologie mogą być stosowane w pojazdach do przewozu 
zwierząt w celu regulowania, monitorowania i rejestrowania temperatury i wilgotności, 
które są zasadniczymi elementami kontroli i ochrony dobrostanu poszczególnych 
kategorii zwierząt podczas transportu zgodnie z zaleceniami Europejskiego Urzędu 
ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA);

15. ubolewa nad faktem, że pomimo jasnych zaleceń EFSA niektóre części rozporządzenia 
nie są zgodne z aktualną wiedzą naukową i wzywa do aktualizacji przepisów 
dotyczących: odpowiedniej wentylacji i chłodzenia we wszystkich pojazdach; 
właściwych systemów pojenia odpowiednich dla różnych gatunków i grup wiekowych, 
w szczególności dla zwierząt nieodsadzonych jeszcze od matki; wymogów w zakresie 
określonej minimalnej wysokości pomieszczeń;

16. wzywa do zmniejszenia liczby zwierząt transportowanych na duże odległości oraz do 
ograniczenia do minimum czasu trwania przewozu i częstotliwości transportu zwierząt; 
jest zdania, że wiele poważnych problemów związanych z długim transportem żywych 
zwierząt, w szczególności z UE do państw trzecich, zostałoby rozwiązanych w wyniku 
przejścia na transport mięsa lub tusz, a nie żywych zwierząt;

17. wzywa do wprowadzenia zakazu przewozów trwających dłużej niż osiem godzin;

18. wzywa do mobilizacji zasobów do lokalnego przetwarzania tam, gdzie jest to możliwe, 
oraz do tworzenia krótszych łańcuchów dostaw;

19. głęboko ubolewa nad nierównym i niedostatecznym egzekwowaniem przepisów 
w wielu państwach członkowskich, które nie są w stanie skutecznie i jednolicie 
monitorować i sankcjonować powtarzających się naruszeń prawa UE, umożliwiając 
niektórym przewoźnikom nielegalne działanie; jest poważnie zaniepokojony faktem, że 
wiele państw członkowskich nie wykorzystuje w odpowiedni i skuteczny sposób 
uprawnień przyznanych im na mocy art. 26 rozporządzenia (WE) nr 1/2005, w tym 
prawa do wezwania przewoźnika do wprowadzenia ustaleń mających na celu uniknięcie 
ponownego wystąpienia stwierdzonych nieprawidłowości, do przeprowadzenia 
dodatkowych inspekcji, a w szczególności do zażądania obecności lekarza weterynarii 
w momencie załadunku zwierząt, a także do zawieszenia lub cofnięcia zezwoleń dla 
przewoźników lub świadectwa homologacji typu w odniesieniu do wykorzystywanego 
środka transportu; wzywa Komisję, aby w związku z brakiem harmonizacji kontroli 
i sankcji w państwach członkowskich rozważyła zmianę obecnych przepisów 
określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1/2005, w szczególności w motywie 11 
i art. 30 ust. 1 w celu zapewnienia jednolitego stosowania skutecznych i odstraszających 
mechanizmów sankcji w całej UE;

20. wzywa państwa członkowskie do zwiększenia kontroli w całym łańcuchu produkcji, 
a w szczególności do przeprowadzania skutecznych i systematycznych kontroli partii 
zwierząt przed załadunkiem, aby położyć kres praktykom naruszającym rozporządzenie 
(WE) nr 1/2005 i pogarszającym warunki transportu zwierząt drogą lądową lub morską, 
takim jak zezwalanie na kontynuowanie przewozu na długi dystans w przypadku 
przeładowanych środków transportu lub zwierząt niezdolnych do transportu lub 
zezwalanie na dalsze korzystanie z punktów kontroli, które nie dysponują infrastrukturą 
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odpowiednią dla zapewnienia odpoczynku, karmienia i pojenia zwierząt w transporcie;

21. wzywa państwa członkowskie do poprawy egzekwowania obowiązujących przepisów 
poprzez zapewnienie skutecznego korzystania z systemów nawigacji używanych 
w przypadkach, gdy zwierzęta muszą być transportowane przez więcej niż osiem 
godzin, co umożliwi właściwym organom dokładniejsze kontrolowanie czasu przewozu 
i odpoczynku podczas tego rodzaju transportu.

22. wzywa państwa członkowskie, aby w przypadku wykrycia naruszeń przepisów 
rozporządzenia (WE) nr 1/2005 w sposób szczegółowy i systematyczny przekazywały 
zgłoszenia, o których mowa w art. 26; wzywa państwa członkowskie, które otrzymują 
takie powiadomienia, do skutecznego i terminowego działania w celu zapobieżenia 
powtórzeniu się takich naruszeń; jest zdania, że w miarę możliwości właściwe organy 
państw członkowskich powinny dołączać do zgłoszeń zdjęcia danych naruszeń;

23. podkreśla, że nieskuteczna koordynacja między organami w punktach kontroli 
granicznej, w połączeniu z nieadekwatnością struktur i procedur operacyjnych, 
doprowadziły do nieuzasadnionego długiego czasu oczekiwania na granicy pojazdów 
używanych do przewozu zwierząt, co ze względu na ekstremalne temperatury 
wewnętrzne i brak wentylacji miało niszczący wpływ na dobrostan zwierząt, co stanowi 
jawne naruszenie przepisów rozporządzenia (WE) nr 1/2005;

24. uważa za sprawę najwyższej wagi, aby organy krajowe konsekwentnie i w pełni 
stosowały się do art. 19 rozporządzenia (WE) nr 1/2005 dotyczącego wydawania 
świadectw homologacji dla statków służących do transportu zwierząt, oraz aby 
odmawiały zatwierdzania dzienników podróży, jeżeli wskazują na wykorzystanie 
portów, które nie dysponują infrastrukturą umożliwiającą systematyczną kontrolę 
zwierząt;

25. uważa, że obecność wykwalifikowanych i niezależnych lekarzy weterynarii powinna 
być obowiązkowa podczas transportu zwierząt statkiem, że należy zgłaszać 
i rejestrować przypadki śmierci wszystkich zwierząt w drodze oraz że należy opracować 
konkretne i szczegółowe plany działania w celu zaradzenia sytuacjom nadzwyczajnym, 
które negatywnie wpływają na dobrostan zwierząt;

26. wzywa Komisję do podjęcia środków w celu zwiększenia współpracy i komunikacji 
między właściwymi organami we wszystkich państwach członkowskich w celu 
zwiększenia świadomości i wymiany najlepszych praktyk w odniesieniu do aspektów 
dobrostanu zwierząt między różnymi podmiotami zaangażowanymi w transport żywych 
zwierząt;

27. ubolewa nad faktem, że w zdecydowanej większości przypadków rozporządzenie nie 
jest zupełnie przestrzegane w przypadku transportu poza UE, pomimo wyroków 
Trybunału Sprawiedliwości, zgodnie z którymi przewoźnicy zobowiązani są do 
przestrzegania przepisów przez cały czas trwania podróży do miejsc przeznaczenia 
w państwach trzecich; wzywa do harmonizacji ewidencji zwierząt przeznaczonych do 
transportu do państw trzecich;

28. wzywa do zapewnienia spójności i pełnej zgodności z orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w tym z wyrokiem w sprawie C-424/13 z dnia 
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23 kwietnia 2015 r.1, w którym Trybunał orzekł, że w celu uzyskania zezwolenia 
w miejscu wyjazdu na transport zwierząt wiążący się z długotrwałym przewozem 
zaczynającym się na terytorium UE i kontynuowanym poza jej granicami, przewoźnik 
musi być zobowiązany do przedłożenia prawdziwego i dokładnego dziennika podróży 
w celu sprawdzenia zgodności z rozporządzeniem (WE) nr 1/2005 na terytorium UE 
i danych państw trzecich; zauważa, że jeżeli tak nie jest, właściwe organy muszą być 
uprawnione do żądania zmiany uzgodnień dotyczących transportu w celu zapewnienia 
zgodności z rozporządzeniem na czas trwania podróży;

29. wzywa do lepszego egzekwowania przepisów w państwach członkowskich, a także 
przez podmioty zajmujące się transportem zwierząt poza terytorium UE, gdzie sytuacja 
dobrostanu zwierząt jest zazwyczaj znacznie gorsza niż w UE;

30. ubolewa nad faktem, że normy osiągnięte przez zewnętrznych partnerów UE nie są tak 
wysokie jak standardy w Unii; wzywa Komisję do zaostrzenia wymogów wobec 
partnerów handlowych Unii, a mianowicie międzynarodowych partnerów 
gospodarczych, zwłaszcza w odniesieniu do przywozu zwierząt z państw trzecich; 
uważa, że partnerzy zewnętrzni stosujący niższe standardy eksportujący na rynek UE 
powinni ponosić konsekwencje finansowe;

31. zwraca uwagę na decyzję Rady 2004/544/WE2 w sprawie podpisania Europejskiej 
konwencji o ochronie zwierząt podczas transportu międzynarodowego, która ma 
zastosowanie do następujących rodzajów transportu: między dwoma państwami 
członkowskimi przez terytorium państwa trzeciego; między państwem członkowskim 
a państwem trzecim; albo bezpośrednio między dwoma państwami członkowskimi;

32. ubolewa nad decyzją podjętą przez Konferencję Przewodniczących, bez głosowania na 
posiedzeniu plenarnym Parlamentu, o niepowoływaniu parlamentarnej komisji śledczej 
ds. dobrostanu zwierząt podczas transportu na terytorium UE i poza nią pomimo 
wsparcia dużej liczby posłów do PE z różnych grup politycznych; w związku z tym 
zaleca, aby Parlament powołał komisję śledczą ds. transportu zwierząt w UE i poza nią 
na początku nadchodzącej kadencji w celu właściwego zbadania i monitorowania 
okrucieństwa w transporcie zwierząt;

33. pilnie wzywa Komisję, aby w związku z systematycznymi problemami przy 
egzekwowaniu przepisów wprowadziła skuteczne monitorowanie przestrzegania 
przepisów rozporządzenia na wszystkich szczeblach we wszystkich państwach 
członkowskich, niezwłocznie wszczęła niezbędne dochodzenia w sprawie ewentualnych 
naruszeń rozporządzenia oraz wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom przeciwko odpowiedzialnym państwom członkowskim.

                                               
1 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości (piąta izba) z dnia 23 kwietnia 2015 r., Zuchtvieh-Export GmbH przeciwko 
miastu Kempten, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.
2 Dz.U. L 241 z 13.7.2004, s. 21.
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