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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. przyjmuje z zadowoleniem sprawozdanie Komisji Europejskiej w sprawie wpływu 
rozporządzenia (WE) nr 1/2005, w którym Komisja stwierdza, że choć rozporządzenie to 
miało korzystne skutki dla dobrostanu zwierząt podczas transportu, nadal utrzymują się 
poważne problemy w zakresie dobrostanu zwierząt1; wyraża ubolewanie z powodu 
nieuwzględnienia w sprawozdaniu punktu 5 preambuły przedmiotowego rozporządzenia, 
w którym stwierdza się, że „ze względu na dobrostan zwierząt, długotrwały transport 
zwierząt (...) powinien być w jak największym stopniu ograniczony”;

2. wyraża ubolewanie również z powodu nieuwzględnienia w sprawozdaniu zalecenia 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w sprawie rozwoju strategii 
mających na celu zmniejszenie natężenia transportu zwierząt, w tym transportu dalekiego 
na ubój, oraz skrócenie czasu przewozu, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób 
związanych z transportem zwierząt2;

3. jest zdania, że zmniejszenie wolumenu transportu dzięki transportowaniu tusz 
zwierzęcych zamiast zwierząt żywych wywarłoby pozytywny wpływ na środowisko, 
zmniejszając zanieczyszczenie, redukując emisję dwutlenku węgla w sektorze transportu i 
zachęcając do rozwoju lokalnej produkcji i konsumpcji;

4. zwraca uwagę, że przepisy rozporządzenia dotyczące czasu przewozu, okresów 
odpoczynku i wielkości powierzchni ładownej nie opierają się na opinii naukowej 
SCAHAW lub EFSA, ale zostały przeniesione z poprzedniej dyrektywy3; zauważa z 
ubolewaniem, że mimo wyraźnych wniosków zawartych w opinii EFSA, część 
rozporządzenia nie jest zgodna z obecnym stanem wiedzy naukowej, zwłaszcza jeśli 
chodzi o transport koni, wielkość powierzchni ładownej i wewnętrzną wysokość 
przedziałów dla zwierząt, a także iż sprawozdaniu nie towarzyszy żadna propozycja 
ustawodawcza;

5. przypomina, że art. 32 rozporządzenia przewiduje, iż sprawozdanie Komisji uwzględnia 
„dowody naukowe dotyczące potrzeb związanych z dobrostanem zwierząt”, oraz że mogą 
mu towarzyszyć, w razie potrzeby, „stosowne propozycje ustawodawcze dotyczące 
długoterminowych przewozów”; wzywa zatem Komisję i Radę do dokonania przeglądu 
rozporządzenia 1/2005, aby ustanowić maksymalny 8-godzinny czas transportu zwierząt 
przeznaczonych do uboju;

6. uważa, że sprawozdania przedstawiane corocznie przez państwa członkowskie mają 
                                               
1 Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wpływu rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 w 

sprawie ochrony zwierząt podczas transportu, COM(2011)700, s. 9.
2 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), „Scientific Opinion Concerning the Welfare of Animals during 

Transport” (Opinia naukowa dotycząca ochrony zwierząt podczas transportu), Biuletyn informacyjny EFSA, 2011; 
9(1):1966, s. 86.

3 Dyrektywa Rady 91/628/EWG z dnia 19 listopada 1991 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i zmieniająca 
dyrektywy 90/425/EWG oraz 91/496/EWG (Dz.U. L 340 z 11.12.1991, s. 17).
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zasadnicze znaczenie dla zrozumienia wpływu prawodawstwa i podjęcia odpowiednich 
działań naprawczych; zwraca się do Komisji o przyjęcie środków dotyczących kontroli 
oraz bardziej zharmonizowanej struktury systemu sprawozdawczości do dnia 1 stycznia 
2013 r.;

7. wzywa Komisję do podjęcia działań mających na celu intensyfikację współpracy i 
komunikacji między właściwymi organami państw członkowskich; apeluje do Komisji o 
zwiększenie liczby inspekcji przeprowadzanych przez Biuro ds. Żywności i Weterynarii w 
dziedzinie dobrostanu i transportu zwierząt;

8. wzywa Komisję do zbadania możliwości zastosowania nowatorskich i dotychczasowych 
technologii w pojazdach do transportu zwierząt w celu regulowania, monitorowania i 
rejestrowania temperatury i wilgotności, które są istotnymi aspektami kontroli i ochrony 
dobrostanu określonych kategorii zwierząt podczas transportu (zgodnie z zaleceniami 
EFSA);


