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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 
zemědělství a rozvoj venkova jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, 
začlenil tyto návrhy:

1. konstatuje, že každoročně jsou v rámci EU a z EU do třetích zemí přepravovány miliony 
živých zvířat za účelem porážky nebo chovu; domnívá se, že nařízení (ES) č. 1/20051 má, 
pokud je řádně provedeno a prosazováno, pozitivní dopad na životní podmínky zvířat 
během přepravy; vítá pokyny Komise k tomuto tématu, ale vyjadřuje politování nad tím, 
že některá opatření plánovaná Komisí byla zpožděna až o pět let2; konstatuje, že  nadále 
přetrvávají závažné problémy s přepravou a že prosazování nařízení by mělo být 
prvořadým cílem těch, kdo se podílejí na jeho provádění;

2. vyjadřuje politování nad tím, že, jak rovněž konstatoval Evropský účetní dvůr ve své 
zvláštní zprávě č. 31/20183 a nevládní organizace ve stížnostech předložených Komisi, 
řada otázek týkajících se nařízení (ES) č. 1/2005 dosud nebyla vyřešena, například 
přeplněnost, nedostatečná výška, neposkytování požadovaných přestávek na odpočinek, 
potravy a vody, nevhodné ventilační a napájecí zařízení, přeprava v extrémním horku, 
přeprava zvířat, která nejsou přepravy schopna, přeprava neodstavených telat, nutnost 
zjistit stav březosti živých zvířat, rozsah kontrol knih jízd, vztah mezi porušením předpisů, 
vynucováním a sankcemi, „smíšený“ dopad školení, vzdělávání a certifikace 
a nedostatečná podestýlka; vyzývá ke zlepšení ve výše uvedených oblastech;

3. vyzývá členské státy a přepravce, aby významným způsobem zlepšili prosazování 
a dodržování nařízení (ES) č. 1/2005, a naléhavě vyzývá Komisi, aby zahájila řízení 
o nesplnění povinnosti proti členským státům, které toto nařízení nedodržují, s cílem 
zajistit dobré životní podmínky zvířat a spravedlivou hospodářskou soutěž;

4. souhlasí s Komisí, že k osvědčeným postupům příslušných orgánů patří kontrola všech 
zásilek určených do zemí mimo EU při nakládce4; je přesvědčen, že by při nakládce měla 
být kontrolována také část zásilek v rámci EU; konstatuje, že příslušné orgány by měly při 
nakládce kontrolovat, že jsou dodržovány požadavky nařízení na prostor a výšku, 
že ventilační a vodní systémy fungují správně, že zařízení pro napájení správně fungují 
a jsou vhodná pro přepravované druhy, že nejsou nakládána žádná zvířata, která nejsou 
přepravy schopna, a že je nakládáno dostatečné množství krmiva a podestýlky;

5. je znepokojen skutečností, že nakládka zvířat na plavidla pro přepravu hospodářských 
zvířat je často prováděna hrubě; vyzývá příslušné orgány, aby prováděly důkladnou 
prohlídku zvířat před nakládkou, aby se zajistilo, že jsou způsobilá pokračovat v cestě, 

                                               
1 Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících 
činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97 (Úř. věst. L3, 5.1.2005, s.1).
2 Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 31/2018 ze dne 14. listopadu 2018 „Dobré životní podmínky 
zvířat v EU: překonávání rozdílu mezi ambiciózními cíli a praktickou realizací“.
3 Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 31/2018 ze dne 14. listopadu 2018 „Dobré životní podmínky 
zvířat v EU: překonávání rozdílu mezi ambiciózními cíli a praktickou realizací“.
4 Závěrečná zpráva o auditu provedeném v Nizozemsku v období od 20. února 2017 do 24. února 2017 za 
účelem posouzení dobrých životních podmínek zvířat během přepravy do třetích zemí, Evropská komise, 
Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin.
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a kontrolovaly, že nakládka je prováděna v souladu s článkem 20 nařízení (ES) č. 1/2005, 
tedy že se při ní se zvířaty nezachází hrubě a nejsou systematicky užívány tyče 
a elektrické poháněče; vyzývá příslušné orgány, aby neschvalovaly knihy jízd 
v přístavech, které nemají zařízení umožňující řádnou prohlídku zvířat před nakládkou;

6. zdůrazňuje, že utrpení zvířat během přepravy vyvolává ve společnosti velké obavy 
a rozhořčení; bere na vědomí, že Komise dne 21. září 2017 obdržela více než 1 milion 
podpisů na podporu kampaně # StopTheTrucks, v níž evropští občané vyzývají 
k ukončení přepravy na dlouhé vzdálenosti;

7. domnívá se, že nedostatky v provádění nařízení (ES) č. 1/2005 jsou jasným příkladem 
toho, že je třeba vynaložit větší úsilí na prevenci závažných incidentů, které mají 
významný dopad na životní podmínky zvířat, a na stíhání osob, které porušují právní 
předpisy;

8. vyzývá Komisi, aby revidovala nařízení (ES) č. 1/2005 v souladu s 11. bodem odůvodnění 
uvedeného nařízení s cílem uvést jej do souladu s aktuálními vědeckými poznatky;

9. připomíná četné parlamentní otázky, dopisy a stížnosti, které poslanci Evropského 
parlamentu zaslali Komisi a které upozorňují na systematické porušování nařízení 
a odsuzují nepřijatelný stres, bolest, strach a utrpení živých zvířat přepravovaných v rámci 
Unie a do třetích zemí;

10. vyjadřuje politování nad porušováním nařízení, které se týká toho, že nejsou řádně 
uplatňována pravidla týkající se neodstavených zvířat, jako jsou telata, jehňata, kůzlata, 
selata a hříbata, která se stále nacházejí na mléčném krmivu, a vyzývá k zavedení 
podrobnějších opatření k zajištění plné ochrany dobrých životních podmínek těchto zvířat 
při jejich přepravě;

11. trvá na tom, aby byla doba přepravy zvířat omezena na osm hodin včetně doby nakládky a 
s ohledem na druhově specifické veterinární poradenství bez ohledu na to, zda se 
uskutečňuje po zemi, na moři či letecky; domnívá se, že neodstavená zvířata by neměla 
být přepravována déle než čtyři hodiny;

12. lituje skutečnosti, že i přes jasná doporučení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin 
(EFSA) nejsou některé části nařízení v souladu se současnými vědeckými poznatky 
o dobrých životních podmínkách zvířat, jak požaduje samotné nařízení; vyzývá proto 
k aktualizaci a zlepšení pravidel týkajících se:

– větrání a chlazení ve všech vozidlech/plavidlech;

– vhodného systému pro napájení, zejména u neodstavených zvířat;

– přepravy zvířat, která nejsou k přepravě způsobilá;

– vyšší minimální světlé výšky;

– nižší intenzity chovu;

13. zdůrazňuje, že v souladu s nařízením (ES) č. 1/2005 je třeba zvířatům, která jsou 
přepravována na velké vzdálenosti, poskytovat v přiměřených intervalech a způsobem 
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vhodným pro jejich druh a věk vodu, krmivo a odpočinek; naléhavě vyzývá Komisi, aby 
účinněji sledovala plné a harmonizované dodržování těchto právních požadavků ze strany 
všech členských států;

14. vyjadřuje politování nad často dlouhými prodlevami na hranicích, kde může absence 
odpočívadel, vody a zařízení veterinární péče vést k dalším problémům, pokud jde 
o zdraví a dobré životní podmínky, k utrpení a úhynu; vyzývá členské státy, aby zajistily, 
aby pořadatelé plánovali své cesty lépe, a zdůrazňuje, že je třeba zlepšit komunikaci mezi 
vnitrostátními orgány různých členských států s cílem zabránit koncentraci nákladních 
vozidel převážejících zvířata na hranicích;

15. konstatuje, že prosazování je obzvláště obtížné, pokud cesta prochází několika členskými 
státy a pokud jsou za schválení knihy jízd odpovědné různé členské státy, které udělují 
povolení přepravci a osvědčení o odborné způsobilosti pro řidiče; vyzývá všechny členské 
státy, které zjistí porušení předpisů, aby při nejbližší příležitosti informovaly ostatní 
zúčastněné členské státy; konstatuje, že článek 26 nařízení (ES) č. 1/2005 poskytuje 
členským státům rozsáhlé donucovací pravomoci, včetně pravomoci pozastavit nebo 
odejmout povolení přepravci v případě závažného porušení předpisů, požadovat, aby 
dotčený přepravce zavedl systémy, které mají zabránit opakování porušení předpisů, 
a možnosti podrobit přepravce zvláštním kontrolám, např. vyžadovat při nakládce zvířat 
přítomnost veterinárního lékaře; je znepokojen tím, že v mnoha členských státech nejsou 
tyto pravomoci řádně využívány a jejich používání není sledováno; vyzývá členské státy, 
kterým byla porušení oznámena, aby včas přijaly odpovídající opatření a zabránily 
opakování těchto případů;

16. vyjadřuje politování nad tím, že celkový počet kontrol provedených příslušnými 
vnitrostátními orgány podle nařízení (ES) č. 1/2005 se snížil, a to navzdory počtu zásilek 
v EU, které obsahují živá zvířata1; vyzývá členské státy, aby výrazně zvýšily minimální 
počet kontrol přepravy živých zvířat, aby se zajistily dobré životní podmínky zvířat;

17. je znepokojen podmínkami přepravy ve třetích zemích; vyzývá členské státy a přepravce, 
aby důsledně dodržovaly rozsudek Soudního dvora, podle kterého se nařízení (ES) 
č. 1/2005 vztahuje také na případy vývozu do třetích zemí2, a to až do cílové stanice; 
vyzývá členské státy, aby prováděly další kontroly na výstupních místech z EU s cílem 
ověřit, zda jsou zvířata způsobilá pokračovat v cestě za hranice EU;

18. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby členské státy zvýšily a zpřísnily oficiální kontroly 
přepravy živých zvířat a aby podrobně a transparentně informovaly o zjištěních; za tímto 
účelem naléhavě vyzývá Komisi, aby veřejnosti zpřístupnila systém TRACES;

19. zdůrazňuje význam náležitého školení, vzdělávání a certifikace kompetencí řidičů za 
účelem zlepšení životních podmínek zvířat během přepravy; vyzývá členské státy, aby za 
pomoci Komise zajistily vhodnou a harmonizovanou odbornou přípravu pro zúčastněné 
hospodářské subjekty;

                                               
1 Studie – „Nařízení (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností – posouzení 
provádění v Evropě“, výzkumné služby Evropského parlamentu (EPRS), 2018, s. 31.
2 Rozsudek Soudního dvora ze dne 23. dubna 2015, Zuchchvieh-Export GmbH v. Stadt Kempten, C-424/13, 
ECLI:EU:C:2015:259.
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20. vyzývá příslušné orgány členských států, aby zajistily, aby byli na výstupních místech 
z Unie přítomni úřední veterinární lékaři, jejichž úkolem by bylo kontrolovat, zda vozidla 
používaná pro přepravu zvířat obsahují oddělení s dostatečným prostorem s cílem zabránit 
přeplnění, že je v nich podestýlka, krmivo a voda v objemu odpovídajícím živočišnému 
druhu a počtu přepravovaných zvířat a že řádně funguje systém větrání a napájení 
čerstvou vodou;

21. naléhavě vyzývá Komisi, aby prověřila, jak lze zemědělce, jatky a masný průmysl 
motivovat k tomu, aby svá zvířata nechávali porážet na nejbližších jatkách, aby se tak 
zabránilo jejich zdlouhavé přepravě a snížily se emise; vyzývá Komisi, aby v tomto 
ohledu usnadnila inovativní řešení, jako jsou mobilní zařízení pro porážku, a zajistila 
současně vysoké standardy, pokud jde o dobré životní podmínky zvířat;

22. domnívá se, že přeprava masa oproti přepravě živých zvířat může zlepšit životní 
podmínky zvířat a snížit objem související dopravy, což by mělo rovněž pozitivní dopad 
na životní prostředí; vyzývá členské státy a přepravce, aby vypracovali strategie s cílem 
nahradit přepravu živých zvířat přepravou masných výrobků a jatečně upravených těl;

23. vyzývá Komisi, aby stanovila požadavky na umístění a vybavení míst k odpočinku;

24. vyjadřuje politování nad tím, že se pro přepravu hospodářských zvířat používají vozidla 
a plavidla, která by neměla být schválena, protože nejsou pro přepravu zvířat způsobilá; 
uznává, že požadavky článků 20 a 21 nařízení (ES) č. 1/2005, které se týkají přepravy na 
plavidlech pro přepravu hospodářských zvířat, se často ignorují; vyzývá členské státy, aby 
neschválily ani neobnovily schválení pro vozidla nebo plavidla pro přepravu 
hospodářských zvířat, která nesplňují požadavky nařízení (ES) č. 1/2005, a aby prováděly 
důkladné kontroly plavidel pro přepravu hospodářských zvířat před nakládkou;

25. konstatuje, že zemědělci, přepravci a příslušné orgány v členských státech mohou mít 
různé výklady nařízení (ES) č. 1/2005, zejména pokud jde o způsobilost zvířat k přepravě; 
vyzývá Komisi, aby přezkoumala nařízení s cílem vyjasnit případně požadavky 
na přepravu;

26. zdůrazňuje, že je třeba, aby veterinární lékaři byli povinně přítomni na palubě lodí 
používaných k přepravě hospodářských zvířat po moři, aby podávali zprávy o počtu 
zvířat, která uhynou během plavby, a aby tyto počty sledovali a vypracovali krizové plány 
pro řešení situací na moři, které by mohly mít negativní dopad na životní podmínky 
přepravovaných zvířat;

27. vyjadřuje politování nad tím, že podle Komise údaje nahlášené členskými státy nejsou 
vždy úplné, konzistentní, spolehlivé nebo dostatečně podrobné, aby z nich bylo možné 
vyvodit závěry o dodržování nařízení na úrovni EU; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vypracovaly spolehlivé ukazatele a veřejně přístupné údaje pro měření životních 
podmínek zvířat během přepravy živých zvířat;

28. naléhavě vyzývá Komisi, aby spolu s členskými státy lépe sjednotila úroveň výše sankcí 
uplatňovaných v případě porušení předpisů, neboť v některých členských státech mohou 
být tyto sankce 10krát vyšší než v jiných; připomíná, že tyto sankce by měly být účinné, 
přiměřené a odrazující; vyzývá Komisi, aby předložila plán na sjednocení systémů sankcí 
v členských státech EU;
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29. doporučuje zvýšit míru investic EU do rozšíření drobného, místního chovu zemědělských 
zvířat a do podpory zdravé rostlinné stravy, která by nahradila současnou vysokou 
spotřebu živočišných produktů;

30. vyzývá Komisi, aby na základě zpráv z inspekcí a provádění vypracovala černou listinu 
hospodářských subjektů, které opakovaně a závažným způsobem porušily toto nařízení; 
vyzývá Komisi, aby tyto černé listiny pravidelně aktualizovala a zveřejňovala a aby 
umožňovala výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy, a to jak v oblasti 
přepravy, tak i v oblasti správy;

31. konstatuje, že telata mohou být přepravována od 14 dnů věku; domnívá se, že je nemožné 
vyhovět potřebám velmi mladých zvířat během přepravy, například přirozené potřebě telat 
sát mateřské mléko, a vyzývá proto Komisi, aby tuto praxi ukončila;

32. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby jakákoli budoucí revize právních předpisů týkajících se 
dobrých životních podmínek zvířat během přepravy vycházela z objektivních a vědecky 
spolehlivých ukazatelů, aby se zabránilo svévolným rozhodnutím s neodůvodněnými 
hospodářskými dopady na odvětví živočišné výroby.

33. vyzývá Komisi, aby vyhodnotila možná porušení Mezinárodní úmluvy o zabránění 
znečišťování z lodí (MARPOL 73/78);

34. vyzývá Komisi, aby posoudila možná porušení Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti 
lidského života na moři (SOLAS), směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci1

a článku 19 nařízení (ES) č. 1/2005;

35. vyjadřuje politování nad tím, že orgány členských států odpovědné za přepravní kontroly 
jen zřídka využívají informací ze systému TRACES, aby zaměřily inspekce na 
monitorování přepravy zvířat na dlouhé vzdálenosti v rámci EU a na přeshraniční pohyb 
zvířat, což je částečně dáno určitými restrikcemi v uživatelském přístupu2; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby podporovaly a zjednodušily používání nástroje pro interaktivní 
vyhledávání;

36. požaduje, aby byl zaveden systém sledování GPS bez ohledu na délku přepravy;

37. konstatuje, že orgány členských států zpravidla delegují odpovědnost za provádění 
analýzy rizik v rámci přepravních inspekcí na místní orgány3; naléhavě vyzývá členské 
státy, aby zavedly systémy pro kontrolu existence, kvality a provádění analýz rizik na 
místní úrovni;

38. vyzývá Komisi, aby každoročně předkládala Parlamentu zprávu o opatřeních týkajících se 
ochrany zvířat během přepravy;

39. naléhavě vyzývá Komisi, aby posoudila možná porušení právních předpisů při přepravě 

                                               
1 Úř. věst. L 131, 28.5.2004, s. 57.
2 Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 31/2018 ze dne 14. listopadu 2018 „Dobré životní podmínky 
zvířat v EU: překonávání rozdílu mezi ambiciózními cíli a praktickou realizací“.
3 Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 31/2018 ze dne 14. listopadu 2018 „Dobré životní podmínky 
zvířat v EU: překonávání rozdílu mezi ambiciózními cíli a praktickou realizací“.
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zvířat z Evropy do třetích zemí po moři, jako je například zakázané vyhazování mrtvých 
zvířat z plavidel do Středozemního moře (s často odseknutou značkou z uší), neboť 
v přístavech určení často není možné je likvidovat.
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