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Tema: Sunkūs pažeidimai vežant gyvūnus į trečiąsias šalis 

Tarybos reglamente (EB) Nr. 1/2005 nustatytos gyvūnų gerovės juos vežant Europos Sąjungoje  
apsaugos nuostatos. 2015 m. ES Teisingumo Teismas priėmė sprendimą, kuriuo remiantis šio 
reglamento nuostatos turėtų būti taikomos ir gyvų gyvūnų vežimui iš ES į trečiąją šalį, taigi ir tai 
kelionės daliai, kuri vyksta ES ribų1. 

Pastaraisiais metais NVO ne kartą rinko įrodymus, kad vežant gyvus gyvūnus ES viduje ir už jos ribų 
nuolat pasitaiko sunkių struktūrinių pažeidimų. Šie tyrimai vis rodydavo didelius Reglamento 
Nr. 1/2005 pažeidimus. Remiantis naujausiais įrodymais, gyvūnai, kenčiantys nuo karščio sukelto 
streso ir išsekimo, buvo vežami sausakimšuose sunkvežimiuose, kuriuose nebuvo nei maisto, nei 
vandens, nors lauke buvo daugiau nei 30 laipsnių šilumos. Rašoje (Kroatija) pakraunant galvojus, 
bulius buvo ištrauktas iš vandens, pakabintas ant kojos ir priverstas įlipti į laivą, nors jo būklė 
akivaizdžiai buvo netinkama, kad jis galėtų būti vežamas2. 

1. Ar Komisija gali įrodymais pagrįsti savo 2018 m. gegužės 31 d. laiške pateikiamą teiginį, kad 
„Vežimo reglamento nuostatų laikymosi lygis pastaraisiais dvejais metais pagerėjo, o kai gyvūnai 
kerta ES sieną, nuostatų laikomasi beveik 100 proc.“, ir ar ji gali paaiškinti, kodėl esama tokio 
neatitikimo tarp šio teiginio ir šiurpių NVO surinktų įrodymų? 

2. Ar Komisija sutinka, kad jei valstybės narės negali užtikrinti, kad gyvų gyvūnų vežimas iš ES į 
trečiąsias šalis atitiktų Reglamento Nr. 1/2005 nuostatas, reikėtų uždrausti gyvų gyvūnų eksportą 
į trečiąsias šalis? 

3. Ar Komisija sutinka, kad uostai, kuriuose buvo pastebėta sunkių pažeidimų eksportuojant gyvus 
gyvūnus, jokiomis aplinkybėmis neturėtų gauti ES finansavimo tęsti ar plėsti savo veiklai? 
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1  http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-424/13# 
2  https://www.zdf.de/politik/frontal-21/qualvolle-tiertransporte-100.html 


