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Předmět:

Systém označování podle dobrých životních podmínek zvířat u masa a/nebo mléčných
výrobků

Velká většina spotřebitelů v EU je ochotna platit více za výrobky příznivé pro dobré životní podmínky
zvířat1.
Ačkoli existují některé dobrovolné programy, spotřebitelé v současnosti nemají možnost jasně
rozlišovat mezi různými masnými a mléčnými výrobky na trhu podle standardů dobrých životních
podmínek zvířat.
Jasnost pro spotřebitele a posílení jejich postavení by nepochybně zajistil vědecky podložený
druhově specifický třístupňový program standardizovaný a důsledně uplatňovaný v celé EU, podobný
programu, který se již uplatňuje u vajec, a programu prováděnému v Německu u chovu prasat2, který
by vycházel z minimálních právních požadavků.
Tento systém označování by byl spravedlivější také vůči zemědělcům vzhledem k tomu, že by
zabránil používání různých a zavádějících označení, která mohou zastírat nebo umožňovat rozdílné,
nižší standardy dobrých životních podmínek zvířat.
Mimoto by tento systém vyvolal snahu o dosažení nejlepších postupů a vybízel by zemědělce k tomu,
aby zaváděli vyšší standardy dobrých životních podmínek zvířat a mohli poté označit svůj produkt
jako špičkový s tím, že by zároveň kompenzovali zvýšené náklady.
1.

Hodlá Komise zavést takový systém označování u masa a/nebo mléčných výrobků?

2.

Pokud ne, a vzhledem k úspěchu unijního systému označování vajec, z jakého důvodu?
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Zvláštní průzkum Eurobarometru č. 442, Postoje Evropanů k otázce dobrých životních podmínek zvířat –
shrnutí, březen 2016
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