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JAVASLATOK

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

1. helyteleníti, hogy a 2005/1/EK rendeletet nem megfelelően hajtják végre, ami 
rendszeres, komoly állatjólléti problémákat eredményez a szállítás során; úgy véli, hogy 
a rendeletben megfogalmazott követelményeknek nem tesznek kellő mértékben eleget; 
kéri a Bizottságot, hogy rendszeresen nyújtson be a Parlamentnek a jelenlegi rendelet 
végrehajtásáról és érvényesítéséről szóló, konkrét adatokat tartalmazó jelentéseket;

2. hangsúlyozza, hogy a szállítás az állatok életének egyik legérzékenyebb pillanata, és 
hogy még a legjobban megtervezett szállítás is stresszt okoz az állatok számára; úgy 
véli ezért, hogy a szállított állatoknak a lehető legmagasabb szintű és legszigorúbb jogi 
védelemben kell részesülniük;

3. kéri a nyolc óránál hosszabb utak betiltását, a szállítási módtól függetlenül, valamint 
hogy korlátozzák négy órára a levágásra szánt állatok szállítási idejét; úgy véli, hogy az 
el nem választott állatokat nem szabad négy óránál hosszabb ideig szállítani;

4. előnyösebbnek tartja egy olyan, hatékonyabb, gazdaságos és etikus szállítási rendszer 
alkalmazását, amely a hússzállítást helyezi előtérbe az állatok vágóhídra szállítása 
helyett;

5. előnyben részesíti az állatok levágásának és a húsfeldolgozásnak a tenyésztés helyéhez 
legközelebb történő megvalósítását, és ezért felhívja a Bizottságot, hogy mozdítsa elő a 
regionális és/vagy mobil vágóhidak fejlesztését;

6. rámutat arra, hogy az utak mintegy 70-80%-a a levágásra szánt állatokat érinti, és hogy 
a rosszul elvégzett vagy túlzottan hosszadalmas szállításból eredő gazdasági veszteség 
nagyon magas lehet, és jelentősen csökkentheti az állatok jólétét;

7. elismeri, hogy számos probléma az utazás megkezdése előtt feltárható és orvosolható, 
ezért sürgeti a tagállamokat, hogy vizsgálják meg a nem uniós tagállamokba szánt 
valamennyi szállítmányt, illetve a berakodásnál legalább egy minimális számú 
járművet, a nem kormányzati szervezetek és az Élelmiszerügyi és Állategészségügyi 
Hivatal által bejelentett jogsértések számának arányában; kéri az állatok járműre, illetve 
hajóra történő be- és kirakodását segítő megfelelő létesítmények és megfelelően képzett 
személyzet biztosítását;

8. elismeri az élő állatokra és a húsra alkalmazott eltérő díjszabások által okozott jelenlegi 
piaci torzulást, ami erőteljesen ösztönzi az élőállat-kereskedelmet; sürgeti a Bizottságot, 
kereskedelmi partnereivel együtt, hogy vizsgálja meg ezt a torzulást az élőállat-
kereskedelem csökkentése céljából, valamint azért, hogy szükség esetén ezt 
húsértékesítéssel váltsa ki;

9. sajnálatát fejezi ki a harmadik országok határain végzett határellenőrzések állapota 
miatt, ahol a létesítmények hiánya miatt az állatok hosszas várakozásra kényszerülnek, 
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túlhevülnek, és ennek következtében számos állat elpusztul vagy szörnyű 
szenvedéseknek van kitéve;

10. egyetért az Európai Unió Bíróságának C-424/13 számú ítéletével, amely szerint az 
uniós kereskedőknek egészen az úticél eléréséig tartaniuk kell magukat a rendelethez, 
akkor is, ha a szállítmány már elhagyta az Uniót; úgy gondolja, hogy amíg a rendelet 
betartása nem biztosítható, be kell tiltani az élőállat-szállítást; kéri a Bizottságot, hogy 
nemzetközi szinten támogassa az állatok kíméletes szállítását, és kezdeményezésekkel 
növelje a tudatosságot a nem uniós országok körében;

11. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a tagállamok biztosítsák az állatszállítás 
megfelelő megszervezését az időjárási a viszonyok és a szállítás típusának figyelembe 
vétele mellett;

12. hangsúlyozza, hogy amikor az állatokat 24 órás pihenőidőre ki kell rakodni harmadik 
országokban, a szervezőnek azonosítania kell egy pihenőhelyet, amely az uniós 
ellenőrző állomásokkal egyenértékű létesítményekkel rendelkezik; felhívja az illetékes 
hatóságokat, hogy rendszeresen vizsgálják meg ezeket a létesítményeket, és ne hagyják 
jóvá az utazási naplókat, ha nem igazolták, hogy a javasolt pihenőhely az uniós 
ellenőrző állomásokkal egyenértékű létesítményekkel rendelkezik;

13. felhívja a hatósági állatorvosokat az uniós kilépési helyeken, hogy ellenőrizzék az 
állatok alkalmasságát arra, hogy folytassák útjukat, és hogy a szállító járművek és/vagy 
hajók megfelelnek-e a rendelet követelményeinek;

14. kiemeli, hogy javítani szükséges a tengeri szállítás körülményeit, a jelenlegi rendeletben 
megállapítottaknak megfelelően és kéri, hogy

 a tagállamok és az illetékes hatóságok szigorúbban járjanak el a hajókat érintő 
tanúsítási és jóváhagyási eljárások során, valamint alaposabban ellenőrizzék az 
állatok szállításra való alkalmasságát berakodás előtt;

 a tagállamok bocsássanak a Bizottság rendelkezésére az ellenőrző 
létesítményeikre vonatkozó részletes terveket, mielőtt bármely kikötőt az 
állatszállítás kilépési helyeként használnának, a Bizottság – a tagállamoktól kapott 
információk alapján – állítson össze egy listát azokról a kikötőkről, amelyekben 
megfelelő állatellenőrzési létesítmények találhatók;

 minden tengeri szállítás során legyen jelen egy állatorvos (vagy legalább egy 
állat-egészségügyi szakember);

15. kiemeli továbbá, hogy a közúti szállítás körülményei rendkívül rosszak, és kéri, hogy

– a tagállamoknak szigorúbban járjanak el a járművek tanúsítása és jóváhagyása, 
valamint a járművezetőknek szóló képesítési bizonyítványok megadása során;

– az illetékes hatóságoknak biztosítsák, hogy ne legyen hézag az alsó válaszfal és a 
jármű padozata, sem a válaszfal külső széle és a jármű fala között, valamint hogy 
elegendő mennyiségű tiszta alom álljon rendelkezésre;



AD\1168527HU.docx 5/8 PE626.972v02-00

HU

– a gazdasági szereplők biztosítsák a járművezetők alapos képzését, amely alapvető 
fontosságú az állatokkal való helyes bánásmód biztosításához a IV. mellékletnek 
megfelelően;

16. megjegyzi, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) egyértelmű ajánlásai 
ellenére a rendelet egyes részei nincsenek összhangban a jelenlegi tudományos 
ismeretekkel; megismétli arra vonatkozó felhívását, hogy a jogszabályok és az EFSA 
által azonosított legújabb tudományos eredmények között fennálló hézagokra 
vonatkozóan aktualizálják a szabályokat; kiemeli különösen a következők fontosságát:

 elegendő mértékű szellőzés és hűtés minden járműben;

 megfelelő itatórendszer, különösen a még el nem választott állatok esetében;

 elégséges és meghatározott minimális belmagasság;

 kisebb állománysűrűség;

17. felhívja a tagállamokat, hogy érjenek el jelentős mértékű javulást az 1/2005 rendeletnek 
való megfelelés terén; ragaszkodik ahhoz, hogy azok a tagállamok, amelyek a rendelet 
megfelelő végrehajtásának megsértését tárják fel, alkalmazzák a rendelet 26. cikkében 
előírt erős végrehajtási hatásköreiket annak érdekében, hogy megelőzzék az ilyen 
jogsértések megismétlődését; felszólítja különösen a tagállamokat, hogy hozzanak 
kiigazító intézkedéseket és alkalmazzanak szankciókat az állatok szenvedésének és a 
tisztességtelen versenynek a megakadályozása érdekében, ideértve a szállító 
engedélyének felfüggesztését vagy visszavonását is, és erről tájékoztassák a 
Bizottságot;

18. kéri a Bizottságot mint a Szerződések őrét, hogy lépjen fel azon érintett tagállamokkal 
szemben, amelyek rendszeresen elmulasztják végrehajtani és érvényre juttatni a 
rendeletet, valamint térképezze fel a szankcionálási rendszereket annak biztosítására, 
hogy a büntetések hatásosak, arányosak és visszatartó erejűek legyenek;

19. kéri a Bizottságot, hogy a nemzeti kapcsolattartó pontokkal folytatott konzultációt 
követően, ellenőrzések és végrehajtási jelentések alapján állítsa össze azon fuvarozók 
feketelistáját, akik ismételten és súlyosan vétenek a rendelet ellen; kéri a Bizottságot, 
hogy tegye közzé és rendszeresen frissítse ezeket a listákat, és népszerűsítse a 
szállításhoz és az irányításhoz kapcsolódó bevált gyakorlatokat;

20. kéri a Bizottságot, hogy továbbra is működjön együtt az Állategészségügyi 
Világszervezettel (OIE), az EFSA-val és a tagállamokkal az 1/2005 rendelet 
végrehajtásának és megfelelő érvényre juttatásának támogatásában, az állatok szállítás 
alatti jólétének kérdésére vonatkozó párbeszéd előmozdítása és elmélyítése érdekében, a 
következőkre összpontosítva:

 az állatok szállítás alatti jólétére vonatkozó uniós szabályok jobb alkalmazása az 
információk és a bevált gyakorlatok megosztásán, illetve az érintettek közvetlen 
bevonásán keresztül;

 a járművezetőket és a szállítmányozó vállalatokat célzó képzésének támogatása;
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 az EU összes nyelvére lefordított állatszállítási útmutatók és tájékoztatók jobb 
terjesztése;

 a vállalkozások önkéntes kötelezettségvállalásainak kialakítása és felhasználása az 
állatok szállítás alatti jólétének javítása érdekében;

 az információk és a bevált gyakorlatok nemzeti hatóságok közötti megosztásának 
elősegítése a szállítmányozó vállalatok és járművezetők által elkövetett 
szabálysértések számának csökkentése érdekében;

21. sajnálja, hogy alacsony és elégtelen az ellenőrzések, illetve hatósági ellenőrzések 
száma, és úgy véli, hogy növelni kell az Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatal 
által végzett éves ellenőrzések számát; szorgalmazza egy hatékonyabb és átláthatóbb 
nyomon követési rendszer kialakítását, így a kereskedelmi ellenőrző és szakértői 
rendszeren (TRACES) keresztül gyűjtött információkhoz való nyilvános hozzáférést is; 
határozottan kéri a Bizottságot, hogy támogasson az állatok helymeghatározási 
rendszerének műszaki megvalósíthatóságára és pénzügyi fenntarthatóságára vonatkozó 
tanulmányokat, hogy lehetővé váljon helyzetük és járművekben való szállításuk 
időtartamának nyomon követése, valamint a szállítási időkre vonatkozó előírások 
esetleges megsértésének felderítése;

22. sürgeti a Bizottságot, hogy hagyjon jóvá és terjesszen elő az állatoknak a szállítás és a 
kapcsolódó műveletek közbeni védelméről szóló 1/2005/EK rendelet felülvizsgálatára 
irányuló javaslatot abból a célból, hogy jobb mechanizmusokat hozzon létre annak 
biztosítására, hogy a tagállamok betartsák az élő állatok szállítás alatti védelmére 
vonatkozó szabályokat.
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