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JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra 
irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. üdvözli az 1/2005/EK rendelet hatásáról szóló bizottsági jelentést, amely azt a 
következtetést vonja le, hogy a rendelet az állatok szállítás közbeni jóléte szempontjából 
kedvező hatásokkal járt, azonban továbbra is súlyos állatjóléti problémák állnak fenn1; 
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy e jelentés figyelmen kívül hagyja a rendelet (5) 
preambulumbekezdését, amely kimondja, hogy az „állatok jóléte érdekében az állatok 
nagy távolságokon való szállítását […] a lehető legrövidebbre kell korlátozni”;

2. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a jelentés figyelmen kívül hagyja az EFSA arra vonatkozó 
ajánlását, hogy stratégiákat kell kidolgozni a szállítás volumenének és a vágóhídra szánt 
állatok hosszú távú szállításának csökkentésére, valamint a szállítási idők lerövidítésére, 
mindezt annak érdekében, hogy mérsékeljék a szállításhoz köthető betegségek kitörésének 
kockázatát2;

3. úgy véli, hogy a szállítás volumenének oly módon történő csökkentése, hogy élő állatok 
helyett hasított testeket szállítanak, kedvező hatást gyakorolna a környezetre, ezáltal 
mérsékelve a szennyezést, javítva a szállítási ágazat szén-dioxid-lábnyomát, valamint 
ösztönözve a helyi termelés és fogyasztás fejlesztését;

4. megállapítja, hogy a rendelet szállítási időre, pihenőidőre és helyigényre vonatkozó 
rendelkezései nem a SCAHAW vagy az EFSA tudományos véleményén alapulnak, hanem 
azokat a korábbi irányelvből vették át3; sajnálattal veszi tudomásul, hogy az EFSA világos 
következtetései ellenére a rendelet bizonyos részei nem állnak összhangban a jelenlegi 
tudományos ismeretekkel, különösen ami a lovak szállítását, a helyigényt és a bokszok 
belső magasságát illeti, és a jelentést semmilyen javaslat nem kíséri;

5. emlékeztet arra, hogy a rendelet 32. cikke kimondja, hogy a bizottsági jelentés figyelmet 
fordít „az állatok jóléti szükségleteivel kapcsolatos tudományos bizonyítékokra”, és azt 
adott esetben a nagy távolságon való szállításra vonatkozó, megfelelő jogalkotási 
javaslatok egészíthetik ki; ezért felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy vizsgálja felül 
az 1/2005/EK rendeletet annak érdekében, hogy a levágás céljából szállított állatok 
szállítási idejét 8 órában maximálja;

 6. úgy véli, hogy a tagállamok által évente benyújtott jelentések nélkülözhetetlenek a 
jogszabály hatásának megértéséhez és a megfelelő kiigazító intézkedések 
meghozatalához; felhívja a Bizottságot, hogy 2013. január 1-jéig fogadjon el ellenőrzési 
intézkedéseket, valamint egy összehangoltabb jelentéstételi struktúrát;

                                               
1 A Bizottság jelentése a Parlamentnek és a Tanácsnak az állatok szállítás közbeni védelméről szóló 
2005/1/EK tanácsi rendelet hatásáról, COM(2011)700, 9. o.
2 Az EFSA tudományos véleménye az állatok szállítás közbeni jólétéről, EFSA Journal 2011, 9(1), 1966, 
86. o.
3 A Tanács 1991. november 19-i 91/628/EGK irányelve az állatok szállítás közbeni védelméről, valamint 
a 90/425/EGK és a 91/496/EGK irányelv módosításáról; HL L 340., 1991.12.11., 17. o.
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7. sürgeti a Bizottságot, hogy hozzon intézkedéseket a különböző tagállamok illetékes 
hatóságai közötti együttműködés és kommunikáció fokozására; felhívja a Bizottságot, 
hogy növelje az állatjólétre és az állatok szállítására összpontosító FVO-ellenőrzések 
számát;

8. felhívja a Bizottságot, hogy végezzen kutatást arra vonatkozóan, miként alkalmazhatók új 
és létező technológiák az élő állatokat szállító járműveken a hőmérséklet és a páratartalom 
szabályozására, nyomon követésére és nyilvántartására, ezen komponensek ugyanis – az 
EFSA ajánlásaival összhangban – elengedhetetlenek ahhoz, hogy a szállítás során 
ellenőrizni és óvni tudják az állatok meghatározott kategóriáinak jólétét;


