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Transport żywych zwierząt podczas pandemii COVID-19 

Live Transport of animals during COVID-19 Crisis 

 

Szanowna Pani Przewodnicząca, 

Niepokoi mnie przekonanie Komisji Europejskiej o konieczności transportów żywych zwierząt w czasie 

pandemii Covid19 oraz naleganie na ich utrzymanie. Fakty dobitnie pokazują, że w wielu przypadkach taki 

transport nie może być przeprowadzony w sposób zgodny z przepisami unijnymi i niemożliwe jest 

zapewnienie dobrostanu przewożonych zwierząt.  

Dotarły do mnie informacje o odmowie wjazdu ciężarówek ze zwierzętami do Chorwacji i długich kolejkach 

na niektórych graniach wyjazdowych z UE oraz w punkcie przejazdowym między Bułgarią a Turcją. W Polsce 

odnotowano także bardzo długie czasy oczekiwania takich transportów w kolejkach - nawet 18 godzin. 

Biorąc pod uwagę, że sytuacja związana z wirusem COVID-19 prawdopodobnie utrzyma się jeszcze przez 

pewien czas, ważne jest, aby sytuacja z transportami, które stoją w kolejkach po kilkanaście godzin, już się 

nie powtórzyła. 

Uważam, że władze są uprawnione i wręcz zobowiązane do zakazania transportu zwierząt, gdy istnieje 

uzasadniona, poważna i realna możliwość, że zwierzęta podczas transportowania będą doświadczały 

nadmiernego i niepotrzebnego cierpienia. 

W czasie pandemii kontynuacja handlu żywymi zwierzętami stanowi zagrożenie nie tylko dla nich samych, 

ale również dla zdrowia publicznego. Istnieje duże ryzyko zarażenia kierowców i osób zajmujących się 

zwierzętami w portach, a w konsekwencji także ich rodzin. W przeciwieństwie do innych osób, które 

przekraczają granice UE, członkowie załogi statków nie muszą podlegać kwarantannie po przybyciu. 

Wszystkie te osoby wchodzą w interakcje z innymi ludźmi i są dziś zagrożone. Mamy aktualnie do czynienia 

z niespotykanymi wcześniej środkami ograniczającymi rozprzestrzenianie się wirusa, a jednak zezwalamy 

wciąż na transport żywych zwierząt do wszystkich krajów, podczas gdy ludzi prosi się o pozostanie w 

domach. Handel żywymi zwierzętami nie może być uważany za kluczowy element handlu w czasie kryzysu 

pandemicznego. 

 

W świetle powyższych wzywam dziś pilnie Komisję i Radę, aby: 

• Wstrzymać cały wywóz żywych zwierząt gospodarskich drogą lądową i morską do krajów spoza 

UE 

• Wstrzymać cały transport żywych zwierząt gospodarskich na podróże trwające powyżej  

8 godzin między państwami członkowskimi, ponieważ podczas pandemii Covid19 ani 

weterynarze, ani policja realnie nie będą mieli czasu na sprawdzanie i egzekwowanie wytycznych 

z rozporządzenia 1/2005 i rozwiązywanie wyżej wymienionych problemów, które pojawiły się w 

połowie marca w związku z transportami zwierząt. 

• Do czasu zawieszenia tego handlu Komisja i państwa członkowskie muszą zapewnić szybką 

komunikację między Głównymi Lekarzami Weterynarii, Krajowymi Punktami Kontaktowymi (NCP) 

i firmami przewozowymi, tak, aby uniknąć problemów, takich jak przekraczanie granicy po wielu 

godzinach oczekiwań w kolejkach lub odmowy niektórych krajów członkowskich na 

przepuszczenie transportu zwierząt przez granicę.  

 

Z wyrazami szacunku 


