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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir 
kaimo plėtros komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. teigiamai vertina Komisijos ataskaitą dėl Reglamento (EB) Nr. 1/2005 poveikio, kurioje 
daroma išvada, kad reglamento taikymas buvo naudingas gyvūnų gerovės juos vežant 
atžvilgiu, tačiau ir toliau išlieka rimtų problemų, susijusių su vežamų gyvūnų gerove1; 
apgailestauja, kad šioje ataskaitoje neatsižvelgta į reglamento 5 konstatuojamąją dalį, 
kurioje teigiama, kad „gyvūnų gerovės labui būtina kiek įmanoma riboti gyvūnų, tarp jų ir 
skerstinų, vežimą tolimais atstumais“;

2. apgailestauja, kad ataskaitoje neatsižvelgta į EFSA rekomendaciją dėl strategijų, skirtų 
vežamų gyvūnų bei skersti vežamų gyvūnų tolimais atstumais kiekiui mažinti ir kelionės 
laikui trumpinti, kūrimo, taip siekiant sumažinti su vežimu susijusių ligų protrūkių riziką2;

3. mano, kad, sumažinus vežamų gyvūnų skaičių vietoj gyvų gyvūnų vežant skerdeną, būtų 
daromas teigiamas poveikis aplinkai mažinant taršą, gerinant transporto sektoriaus anglies 
pėdsaką ir skatinant vietos gamybos ir vartojimo plėtrą;

4. pažymi, kad reglamento nuostatos dėl vežimo trukmės, poilsio laiko ir ploto normos 
grindžiamos ne moksline Gyvūnų sveikatos ir gerovės mokslinio komiteto ar EFSA 
nuomone, o paimtos iš ankstesnės direktyvos3; apgailestaudamas pažymi, kad nepaisant 
aiškių EFSA išvadų, tam tikros reglamento dalys neatitinka dabartinių mokslinių žinių, 
visų pirma dalys, susijusios su arklių vežimu, ploto norma ir gardų vidiniu aukščiu, ir kad 
su ataskaita nepateikiamas joks pasiūlymas;

5. primena, kad reglamento 32 straipsnyje nurodoma, kad Komisijos ataskaita atsižvelgiama 
į „mokslinius įrodymus dėl gyvūnų gerovės“ ir kad prireikus su šia ataskaita gali būti 
pateikiami atitinkami pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl ilgų 
kelionių; todėl ragina Komisiją ir Tarybą persvarstyti Reglamentą (EB) Nr. 1/2005 ir 
nustatyti ne ilgesnę kaip 8 valandų kelionės trukmę Europos Sąjungoje skersti vežamiems 
gyvūnams;

 6. mano, kad kasmet valstybių narių pateikiamos ataskaitos yra labai svarbios, siekiant 
suprasti teisės aktų poveikį ir imantis atitinkamų taisomųjų veiksmų; ragina Komisiją iki 
2013 m. sausio 1 d. imtis priemonių dėl kontrolės ir darnesnės atskaitomybės struktūros;

7. primygtinai ragina Komisiją imtis priemonių siekiant sustiprinti skirtingų valstybių narių 
kompetentingų valdžios institucijų bendradarbiavimą ir bendravimą; ragina Komisiją 
didinti Maisto ir veterinarijos tarnybos patikrinimų, kuriuos atliekant daugiausia dėmesio 
skiriama gyvūnų gerovei ir gyvūnų vežimui, skaičių;

                                               
1 Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2005 dėl 
gyvūnų apsaugos juos vežant poveikio, COM(2011) 700, p. 9.
2 EFSA mokslinė nuomonė dėl gyvūnų gerovės juos vežant, EFSA leidinys 2011, 9(1), 1996, p. 86.
3 1991 m. lapkričio 19 d. Tarybos direktyva 91/628/EEB dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir iš dalies 
keičianti direktyvas 90/425/EEB ir 91/496/EEB; OL L 340, 1991 12 11, p. 17.
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8. ragina Komisiją, atsižvelgiant į EFSA rekomendacijas, atlikti tyrimą, kaip naujos ir 
esamos technologijos gali būti pritaikytos gyvuliams skirtose transporto priemonėse, 
siekiant reguliuoti, stebėti ir registruoti temperatūrą bei drėgmę, nes tai yra pagrindiniai 
veiksniai, kuriais galima kontroliuoti ir užtikrinti konkrečių kategorijų vežamų gyvūnų 
gerovę.


