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PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. apgailestauja dėl prasto Reglamento Nr. 1/2005 įgyvendinimo, dėl ko pervežimų metu 
nuolat kyla sunkių gyvūnų gerovės pažeidimų; mano, kad reglamento reikalavimai 
nebuvo tinkamai įvykdyti; prašo Komisijos teikti Parlamentui nuolatines ataskaitas dėl 
šiuo metu galiojančio reglamento įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo, kuriose būtų 
remiamasi konkrečiais duomenimis;

2. pakartoja, kad transportavimas yra vienas iš jautriausių gyvūno gyvenimo momentų ir 
kad net geriausiai suplanavus pervežimą gyvūnai patiria stresą; todėl mano, kad 
vežamiems gyvūnams turi būti taikoma didžiausia ir griežčiausia teisinė apsauga;

3. ragina uždrausti visas keliones, trunkančias ilgiau nei aštuonias valandas, nesvarbu, 
kokios rūšies transporto priemone, o pervežimo į skerdyklą trukmę apriboti iki 
daugiausiai keturių valandų; mano, kad nenujunkyti gyvūnai neturėtų būti vežami ilgiau 
kaip keturias valandas; 

4. yra už veiksmingesnę, ekonomiškesnę ir etiškesnę transporto sistemą, kurioje 
pirmenybė teikiama mėsos vežimui, o ne gyvūnų vežimui į skerdyklą;

5. yra už tai, kad skerdyklos ir mėsos perdirbimo įmonės būtų kuo arčiau gyvūnų 
auginimo vietos, todėl ragina Komisiją skatinti steigti regionines ir (arba) mobilias 
skerdyklas;

6. pažymi, kad apie 70–80 proc. kelionių yra vykdomos skersti skirtų gyvūnų pervežimo 
tikslu ir kad dėl prastai atlikto arba pernelyg ilgo vežimo patirti ekonominiai nuostoliai 
gali būti labai dideli ir gerokai sumažinti gyvūnų gerovę;

7. pripažįsta, kad daug problemų galima nustatyti ir pašalinti, kol kelionė dar nepradėta, 
todėl primygtinai ragina valstybes nares tikrinti visus ne ES šalims skirtus krovinius ir 
bent minimalų transporto priemonių skaičių pakrovimo metu, kad patikrinimų skaičius 
būtų proporcingas pažeidimų, apie kuriuos pranešė NVO ir Maisto ir veterinarijos 
tarnyba (MVT), skaičiui; prašo užtikrinti tinkamus įrenginius, naudojamus gyvūnams į 
automobilius ir laivus pakrauti ir iškrauti, ir pasirūpinti tam tinkamai parengtais 
darbuotojais;

8. pripažįsta dabartinį rinkos iškraipymą, kurį lemia skirtingi tarifai, taikomi gyviems 
gyvūnams ir mėsai, nes jie labai skatina prekybą gyvais gyvūnais; primygtinai ragina 
Komisiją kartu su savo prekybos partneriais peržiūrėti šį iškraipymą siekiant sumažinti 
prekybą gyvais gyvūnais ir, jei reikia, pakeisti ją prekyba mėsa;

9. apgailestauja dėl sąlygų vykdant kontrolę prie trečiųjų šalių sienų, kur didelis įrenginių 
trūkumas lemia ilgas eiles ir perkaitimą, dėl ko daug gyvūnų patiria baisias kančias ir 
žūsta;

10. primena Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą C-424/13, kuriuo remiantis 
ES prekiautojai privalo laikytis reglamento nuostatų iki galutinės paskirties vietos, net 
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jei krovinys išvežtas už Sąjungos ribų; mano, kad jeigu neįmanoma užtikrinti 
reikalavimų laikymosi, nereikėtų leisti vežti gyvų gyvūnų; prašo Komisijos skatinti 
gyvūnų gerovę tarptautiniu mastu ir vykdyti iniciatyvas, kuriomis siekiama didinti ES 
nepriklausančių šalių informuotumą;

11. pabrėžia būtinybę valstybėms narėms užtikrinti, kad gyvūnų vežimas būtų tinkamai 
organizuojamas, atsižvelgiant į oro sąlygas ir transporto rūšį;

12. pabrėžia, kad tais atvejais, kai gyvūnus reikia iškrauti 24 valandų poilsio laikotarpiui 
trečiosiose šalyse, organizatorius turi nustatyti poilsio vietą, kurioje būtų tokie patys 
įrenginiai, kaip ir ES kontrolės poste; ragina kompetentingas institucijas reguliariai 
tikrinti tokius įrenginius ir netvirtinti kelionės žurnalų, jei nepatvirtinta, kad siūlomoje 
poilsio vietoje esantys įrenginiai atitinka ES kontrolės posto įrenginius;

13. ragina užtikrinti, kad oficialiai paskirti veterinarijos gydytojai išvykimo iš ES punktuose 
tikrintų, ar gyvūnai gali būti vežami toliau ir ar automobiliai ir (arba) laivai atitinka 
reglamento reikalavimus;

14. pabrėžia būtinybę gerinti jūrų transporto sąlygas, kaip nustatyta dabartiniame 
reglamente, todėl ragina:

 valstybės nares ir kompetentingas institucijas griežčiau laikytis laivų sertifikavimo 
ir tvirtinimo tvarkos ir pagerinti ir pagerinti kaskart prieš pakraunant gyvūnų 
atliekamus gyvūnų tinkamumo būti vežamiems patikrinimus;

 valstybes nares pateikti Komisijai išsamius savo patikrinimų įrenginių planus, 
prieš naudojant bet kurį uostą kaip gyvūnų išvežimo punktą; Komisiją sudaryti 
uostų, turinčių tinkamus gyvūnų patikrinimo įrenginius, sąrašą, remiantis 
valstybių narių pateikta informacija;

 kad visų kelionių jūra metu būtų veterinarijos gydytojas (ar bent jau veterinarijos 
technikas);

15. pabrėžia prastas kelių transporto sąlygas ir ragina:

– valstybes nares laikytis griežtesnės transporto priemonių sertifikavimo bei 
tvirtinimo ir kompetencijos pažymėjimų išdavimo vairuotojams tvarkos;

– kompetentingas institucijas užtikrinti, kad tarp pertvaros apačios ir transporto 
priemonės grindų ar tarp pertvaros išorinio krašto ir transporto priemonės sienos 
nebūtų tarpo ir kad visą kelionę būtų pakankamai pakratų;

– veiklos vykdytojus užtikrinti, kad vairuotojai gautų išsamius mokymus, nes jie 
gyvybiškai svarbūs siekiant užtikrinti, kad, remiantis IV priedu, su gyvūnais būtų 
tinkamai elgiamasi;

16. apgailestauja dėl to, kad, nepaisant aiškių Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) 
rekomendacijų, kai kurios reglamento dalys neatitinka dabartinių mokslo žinių; dar 
kartą pabrėžia savo raginimą atnaujinti taisykles, nes esama atotrūkio tarp teisės aktų ir 
naujausių EFSA nustatytų mokslinių duomenų; ypač pabrėžia, kad reikia:
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 pakankamo vėdinimo ir tinkamo temperatūros reguliavimo visose transporto 
priemonėse;

 tinkamų girdymo sistemų, ypač nenujunkytiems gyvūnams;

 pakankamo ir konkretaus mažiausio laisvojo aukščio;

 mažesnio gyvūnų laikymo tankio;

17. ragina valstybes nares iš esmės pagerinti Reglamento Nr. 1/2005 laikymąsi; primygtinai 
reikalauja, kad valstybės narės, kurios nustato tinkamo reglamento įgyvendinimo 
pažeidimų, naudotųsi šio reglamento 26 straipsnyje nustatytais plačiais vykdymo 
užtikrinimo įgaliojimais, kad tokie pažeidimai nepasikartotų;  ypač ragina valstybes 
nares, siekiant išvengti gyvūnų kančios ir nesąžiningos konkurencijos, imtis taisomųjų 
veiksmų ir taikyti sankcijas, įskaitant vežėjo leidimo vykdyti veiklą galiojimo 
sustabdymą arba panaikinimą, ir informuoti apie tai Komisiją;

18. ragina Komisiją, kaip Sutarčių sergėtoją, imtis veiksmų prieš valstybes nares, kurios 
sistemingai nesilaiko įpareigojimų įgyvendinti šį reglamentą ir užtikrinti jo vykdymą, ir 
peržiūrėti sankcijų sistemas siekiant užtikrinti, kad bausmės būtų veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios;

19. ragina Komisiją, pasikonsultavus su  nacionaliniais informacijos centrais, parengti 
veiklos vykdytojų, įvykdžiusių pakartotinius ir sunkius reglamento pažeidimus, sąrašą, 
grindžiamą patikrinimų ir įgyvendinimo ataskaitomis; ragina Komisiją dažnai skelbti ir 
atnaujinti šį sąrašą, taip pat populiarinti geriausios patirties pavyzdžius tiek vežimo, tiek 
valdymo srityse;

20. ragina Komisiją toliau bendradarbiauti su Pasauline gyvūnų sveikatos organizacija 
(OIE), EFSA ir valstybėmis narėmis, siekiant remti Reglamento Nr. 1/2005 
įgyvendinimą ir tinkamą jo vykdymo užtikrinimą, kad būtų skatinamas ir stiprinamas 
dialogas gyvūnų gerovės juos transportuojant klausimais, ypatingą dėmesį skiriant:

 geresniam ES taisyklių dėl gyvūnų gerovės juos vežant taikymui, šiuo tikslu 
keičiantis informacija ir geriausios patirties pavyzdžiais bei tiesiogiai įtraukiant 
suinteresuotuosius subjektus;

 vairuotojams ir transporto įmonėms skirtų mokymų veiklos rėmimui;

 geresnei gyvūnų vežimo gairių ir informacijos suvestinių, išverstų į visas ES 
kalbas, sklaidai;

 įmonių savanoriškai prisiimtų įsipareigojimų plėtojimui ir naudojimui, siekiant 
toliau gerinti gyvūnų gerovę juos vežant;

 aktyvesniam nacionalinių valdžios institucijų keitimuisi informacija ir geriausios 
patirties pavyzdžiais, siekiant sumažinti transporto bendrovių ir vairuotojų 
padaromų pažeidimų skaičių;

21. apgailestauja dėl pernelyg retų ir nepakankamų patikrinimų ir oficialių auditų ir mano, 
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kad metinių Maisto ir veterinarijos tarnybos patikrinimų skaičius turėtų būti padidintas; 
ragina sukurti veiksmingesnę ir skaidresnę stebėsenos sistemą, įskaitant viešą prieigą 
prie informacijos, surinktos taikant Prekybos kontrolės ir ekspertizių sistemą 
(TRACES);  stipriai ragina Komisiją remti gyvūnų geografinės buvimo vietos 
nustatymo sistemų techninių galimybių ir finansinio tvarumo tyrimus, kad būtų galima 
nustatyti gyvūnų buvimo vietą ir kelionių transporto priemonėmis trukmę, taip pat bet 
kokį vežimo tvarkaraščių nesilaikymą;

22. primygtinai ragina Europos Komisiją patvirtinti ir pateikti pasiūlymą dėl Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias 
operacijas peržiūros, siekiant sukurti tobulesnius mechanizmus, kuriais būtų užtikrinta, 
kad valstybės narės laikytųsi taisyklių, kuriomis būtų užtikrinama gyvų gyvūnų apsauga 
juos vežant.
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