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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, 
ktorý prijme, tieto návrhy:

1. poznamenáva, že každý rok sa milióny zvierat prepravujú živé na porážku alebo chov 
v rámci EÚ a z EÚ do tretích krajín; domnieva sa, že nariadenie (ES) č. 1/20051, ak sa 
riadne vykonáva a presadzuje, má pozitívny vplyv na dobré životné podmienky zvierat 
počas prepravy; víta usmernenia Komisie k tejto problematike, ale vyjadruje poľutovanie 
nad tým, že tieto usmernenia a niektoré opatrenia plánované Komisiou boli odložené až 
o päť rokov2; konštatuje, že v oblasti prepravy stále pretrvávajú závažné problémy a 
presadzovanie nariadenia sa zdá byť prvoradým záujmom subjektov zapojených do jeho 
vykonávania;

2. vyjadruje poľutovanie nad tým, že mnohé otázky súvisiace s nariadením (ES) č. 1/2005 sa 
ešte musia vyriešiť vrátane preplnenia, nedostatočnej výšky, neposkytnutia požadovaných 
zastávok na oddych, krmiva a vody, neprimeraných vetracích a zavlažovacích zariadení, 
prepravy v extrémnych horúčavách, prepravy zvierat nespôsobilých na prepravu, prepravy 
neodstavených teliat, nutnosti zistiť stav gravidity živých zvierat, rozsahu kontroly plánov 
prepravy, vzťahu medzi nesplnením povinnosti, presadzovaním a sankciou, „zmiešaného” 
vplyvu odbornej prípravy, vzdelávania a certifikácie, ako aj nedostatočnej podstielky, ako 
uviedol aj Európsky dvor audítorov v osobitnej správe č. 31/20183 a mimovládne 
organizácie v sťažnostiach podaných Komisii; vyzýva na zlepšenie v uvedených 
oblastiach;

3. vyzýva členské štáty a prepravcov, aby podstatne zlepšili presadzovanie a dodržiavanie 
nariadenia (ES) č. 1/2005, a naliehavo vyzýva Komisiu, aby začala postup v prípade 
nesplnenia povinnosti proti členským štátom, v súvislosti s ktorými sa zistilo neplnenie 
povinností, s cieľom zachovať dobré životné podmienky zvierat a zabezpečiť spravodlivú 
hospodársku súťaž;

4. súhlasí s Komisiou, že správnou praxou je, aby príslušné orgány kontrolovali všetky 
zásielky určené pre krajiny mimo EÚ vo fáze nakladania4; domnieva sa, že časť zásielok 
v rámci EÚ by sa tiež mala kontrolovať vo fáze nakladania; poznamenáva, že príslušné 
orgány by mali vo fáze nakladania skontrolovať, či sa dodržiavajú požiadavky nariadenia 
týkajúce sa podlahovej plochy a výšky, či správne fungujú vetracie systémy a systémy na 
vodu, či správne fungujú napájacie zariadenia a či sú vhodné pre prepravované druhy 
zvierat, či sa nenakladajú zvieratá nespôsobilé na prepravu a či sa prepravuje dostatočné 

                                               
1 Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich 
činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97 (Ú. v. EÚ L 3, 
5.1.2005, s. 1).
2 Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 31/2018 zo 14. novembra 2018 s názvom Dobré životné 
podmienky zvierat v EÚ: uzavretie medzery medzi ambicióznymi cieľmi a vykonávaním v skutočnosti.
3 Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 31/2018 zo 14. novembra 2018 s názvom Dobré životné 
podmienky zvierat v EÚ: uzavretie medzery medzi ambicióznymi cieľmi a vykonávaním v skutočnosti.
4 Záverečná správa o audite vykonanom v Holandsku od 20. februára 2017 do 24. februára 2017 s cieľom 
vyhodnotiť dobré životné podmienky zvierat počas prepravy do krajín mimo EÚ, Európska komisia, Generálne 
riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín, 2017.
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množstvo krmiva a podstielky;

5. vyjadruje znepokojenie nad tým, že nakladanie zvierat na plavidlá na prepravu dobytka sa 
často vykonáva necitlivo; vyzýva príslušné orgány, aby vykonávali dôkladnú prehliadku 
zvierat pred naložením s cieľom zabezpečiť, že sú spôsobilé pokračovať v ceste, a overiť, 
že sa nakladanie vykonáva v súlade s článkom 20 nariadenia (ES) č. 1/2005, bez hrubého 
zaobchádzania a častého používania palíc a elektrických bodcov; vyzýva príslušné orgány, 
aby neschvaľovali plány prepravy v prístavoch, ktoré nepoužívajú zariadenia umožňujúce 
riadnu prehliadku zvierat pred naložením;

6. zdôrazňuje, že utrpenie zvierat počas prepravy vzbudzuje veľké sociálne znepokojenie a 
rozhorčenie; konštatuje, že Komisii bolo 21. septembra 2017 doručených viac ako 
1 milión podpisov na podporu kampane #StopTheTrucks, v ktorej európski občania 
žiadajú ukončenie prepravy na dlhé vzdialenosti;

7. domnieva sa, že nedostatky pri vykonávaní nariadenia (ES) č. 1/2005 sú jasným 
príkladom potreby vyvinúť väčšie úsilie o prevenciu a stíhanie závažných incidentov, 
ktoré majú veľký vplyv na dobré životné podmienky zvierat, a o stíhanie porušovateľov 
právnych predpisov;

8. vyzýva Komisiu na preskúmanie nariadenia (ES) č. 1/2005 v zmysle jeho odôvodnenia 
11, aby bolo v súlade so súčasnými vedeckými poznatkami;

9. pripomína viaceré parlamentné otázky, listy a sťažnosti, ktoré poslanci EP poslali 
Komisii, v ktorých zdôraznili systematické porušovanie nariadenia a odsúdili neprijateľné 
podmienky stresu, bolesti, strachu a utrpenia živých zvierat počas ich prepravy v rámci 
Únie a prepravy do tretích krajín;

10. vyjadruje poľutovanie nad porušovaním nariadenia v oblasti nesprávneho uplatňovania 
pravidiel týkajúcich sa neodstavených zvierat, ako sú teľatá, jahňatá, kozľatá, prasiatka a 
žriebätá, ktoré dostávajú mliečnu stravu, a požaduje zavedenie podrobnejších opatrení, 
aby sa zaručila plná ochrana dobrých životných podmienok týchto zvierat pri preprave;

11. trvá na tom, že preprava zvierat nesmie trvať dlhšie ako osem hodín vrátane času 
nakladania a s prihliadnutím na veterinárne odporúčania pre jednotlivé druhy, a to bez 
ohľadu na to, či sa preprava uskutočňuje na pevnine, na mori alebo vo vzduchu; domnieva 
sa, že neodstavené zvieratá by nemali byť prepravované dlhšie ako štyri hodiny;

12. vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek jasným odporúčaniam Európskeho úradu pre 
bezpečnosť potravín (EFSA) časti nariadenia nie sú v súlade so súčasnými vedeckými 
poznatkami o dobrých životných podmienkach zvierat, ako sa to vyžaduje v samotnom 
nariadení; preto vyzýva na aktualizáciu a vylepšenie pravidiel týkajúcich sa:

– vetrania a chladenia vo všetkých vozidlách/plavidlách;

– vhodných systémov napájania, najmä pre neodstavené zvieratá;

– prepravy zvierat nevhodných na prepravu;

– zvýšenia minimálnej výšky,
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– zníženia hustoty chovu;

13. zdôrazňuje, že podľa nariadenia (ES) č. 1/2005 by sa zvieratám počas dlhšie trvajúcich 
prepráv mala v primeraných intervaloch poskytovať voda, krmivo a odpočinok 
v množstve a kvalite primeranej pre ich druh a veľkosť; naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
účinnejšie monitorovala úplné a zosúladené dodržiavanie týchto právnych požiadaviek 
všetkými členskými štátmi;

14. vyjadruje poľutovanie nad často dlhými zdržaniami na hraniciach, kde nedostatok 
odpočinku, vody a zariadení veterinárnej starostlivosti okrem iného vedie k nárastu 
problémov v oblasti zdravia zvierat a dobrých životných podmienok vrátane utrpenia a 
úhynu; vyzýva členské štáty na zabezpečenie toho, aby organizátori lepšie plánovali svoje 
cesty, a zdôrazňuje potrebu zlepšiť komunikáciu medzi vnútroštátnymi orgánmi rôznych 
členských štátov s cieľom zabrániť koncentrácii nákladných vozidiel prepravujúcich 
zvieratá na hraniciach;

15. poznamenáva, že presadzovanie nariadenia je obzvlášť zložité, keď cesta prechádza cez 
niekoľko členských štátov a keď sú rôzne členské štáty zodpovedné za plán prepravy, 
vydávanie povolenia prepravcovi a vydávanie osvedčenia o spôsobilosti vodičovi; vyzýva 
všetky členské štáty, ktoré odhalia porušenia predpisov, aby o tom čo najskôr informovali 
ostatné zúčastnené členské štáty; poznamenáva, že článok 26 nariadenia (ES) č. 1/2005 
poskytuje členským štátom silné právomoci v súvislosti s vykonávaním nariadenia vrátane 
právomoci pozastaviť platnosť alebo odobrať prepravcovi povolenie v prípade závažných 
nedostatkov, požiadať dotknutého prepravcu o to, aby prijal opatrenia, ktoré zabránia 
opakovaniu nedostatkov, či podrobiť daného prepravcu ďalším kontrolám, napríklad 
nariadiť prítomnosť veterinárneho lekára pri nakladaní zvierat; vyjadruje znepokojenie 
nad tým, že v mnohých členských štátoch sa tieto právomoci nevyužívajú správne a ich 
používanie nie je monitorované; vyzýva členské štáty, ktorým sa nedostatky oznámili, aby 
včas prijali primerané opatrenia s cieľom zabrániť opakovaniu nedostatkov;

16. vyjadruje poľutovanie nad tým, že celkový počet kontrol vykonaných príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi podľa nariadenia (ES) č. 1/2005 sa znížil, hoci počet zásielok so 
živými zvieratami v EÚ vzrástol1; vyzýva členské štáty, aby výrazne zvýšili minimálny 
počet kontrol zameraných na prepravu živých zvierat s cieľom zabezpečiť dobré životné 
podmienky zvierat;

17. je znepokojený dopravnými podmienkami v tretích krajinách; vyzýva členské štáty a 
prepravcov, aby striktne dodržiavali rozsudok Súdneho dvora, v ktorom sa dospelo 
k záveru, že nariadenie (ES) č. 1/2005 by sa malo uplatňovať aj na prípady vývozu do 
krajín, ktoré nie sú členmi EÚ2, až kým sa nedosiahne konečné miesto určenia; vyzýva 
členské štáty, aby na výstupných miestach EÚ vykonávali ďalšie kontroly s cieľom overiť, 
či je každé zviera spôsobilé pokračovať v ceste mimo hraníc EÚ;

18. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že členské štáty zvýšia a sprísnia úradné kontroly 
prepravy živých zvierat a že výsledky týchto kontrol zverejnia podrobným a 

                                               
1 Štúdia – „Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností –
posúdenie vykonávania na európskej úrovni”, výskumná služba Európskeho parlamentu (EPRS), 2018, s. 31.
2 Rozsudok Súdneho dvora z 23. apríla 2015, Zuchchtvieh-Export GmbH proti Stadt Kempten, C-424/13, 
ECLI:EU:C:2015:259.
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transparentným spôsobom; nalieha na Komisiu, aby v záujme toho systém TRACES 
sprístupnila verejnosti;

19. zdôrazňuje význam odbornej prípravy a vzdelávania vodičov a osvedčení o ich 
spôsobilosti pre zlepšenie dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy; vyzýva 
členské štáty, aby s pomocou Komisie zabezpečili zavedenie vhodnej a harmonizovanej 
odbornej prípravy pre dotknutých prevádzkovateľov;

20. vyzýva príslušné orgány členských štátov, aby na výstupných miestach Únie zabezpečili 
prítomnosť úradných veterinárnych lekárov, ktorých úlohou by bolo kontrolovať, či 
vozidlá použité na prepravu zvierat obsahujú oddelenia s dostatočným priestorom na 
zabránenie preplneniu, či je v nich podstielka, krmivo a voda v objeme zodpovedajúcom 
druhu a počtu prepravovaných zvierat a či riadne fungujú vetracie systémy a systémy 
napájania zvierat;

21. naliehavo vyzýva Komisiu, aby preskúmala, ako by sa dalo poľnohospodárov, bitúnky a 
mäsopriemysel stimulovať, aby svoje zvieratá nechávali zabíjať v najbližšom bitúnku, 
a tým sa zabránilo zdĺhavej preprave zvierat a znížili sa emisie; vyzýva Komisiu, aby 
v tejto súvislosti uľahčila inovatívne riešenia, ako sú mobilné riešenia zabíjania, a zároveň 
zabezpečila prísne normy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat;

22. domnieva sa, že preprava mäsa namiesto prepravy živých zvierat môže výrazne zlepšiť 
dobré životné podmienky zvierat a znížiť objem súvisiacej dopravy, čo by malo pozitívny 
vplyv aj na životné prostredie; vyzýva členské štáty a prepravcov, aby vyvinuli stratégie 
s cieľom nahradiť prepravu živých zvierat prepravou mäsových výrobkov a jatočných tiel;

23. vyzýva Komisiu, aby definovala požiadavky na polohu a vybavenie miest na odpočinok;

24. vyjadruje poľutovanie nad tým, že existujú vozidlá a plavidlá na prepravu dobytka, ktoré 
nemali byť schválené ako uspôsobené na prepravu zvierat; uznáva, že požiadavkám 
stanoveným v článkoch 20 a 21 nariadenia (ES) č. 1/2005, ktoré sa týkajú prepravy 
prostredníctvom plavidiel na prepravu dobytka, sa často nevenuje pozornosť; vyzýva 
členské štáty, aby neschválili ani neobnovili schválenie pre vozidlá a/alebo plavidlá na 
prepravu dobytka, ktoré nespĺňajú požiadavky nariadenia (ES) č. 1/2005, a aby dôkladne 
vykonávali požadované kontroly plavidiel na prepravu dobytka pred nakladaním zvierat;

25. konštatuje, že poľnohospodári, prepravcovia a príslušné orgány jednotlivých členských 
štátov môžu nariadenie (ES) č. 1/2005 vykladať rôzne, najmä pokiaľ ide o spôsobilosť 
zvierat na prepravu; vyzýva Komisiu, aby v prípade potreby preskúmala nariadenie 
s cieľom objasniť požiadavky na prepravu;

26. zdôrazňuje, že je potrebné zaviesť povinnú prítomnosť veterinárnych lekárov na 
plavidlách na prepravu dobytka po mori, ktorí budú sledovať a nahlasovať počet zvierat, 
ktoré počas ciest po mori uhynú, a vypracovať núdzové plány na riešenie akýchkoľvek 
situácií na mori, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť dobré životné podmienky 
prepravovaných zvierat;

27. vyjadruje poľutovanie nad tým, že podľa Komisie údaje nahlásené členskými štátmi nie sú 
vždy úplné, dôsledné, spoľahlivé alebo dostatočne podrobné na to, aby sa vyvodili závery 
o dodržiavaní nariadenia na úrovni EÚ; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vypracovali 



AD\1170740SK.docx 7/10 PE628.594v02-00

SK

spoľahlivé ukazovatele a verejné údaje na meranie dobrých životných podmienok zvierat 
počas prepravy živých zvierat;

28. naliehavo vyzýva Komisiu, aby spolu s členskými štátmi lepšie zosúladila výšku sankcií 
uplatňovaných v prípade nedostatkov, pretože tieto sankcie môžu byť v niektorých 
členských štátoch viac než 10-krát vyššie ako v iných; pripomína, že sankcie by mali byť 
účinné, primerané a odradzujúce; vyzýva Komisiu, aby pripravila plán na zosúladenie 
sankcií v jednotlivých členských štátoch;

29 odporúča vyššiu mieru investícií EÚ do rozvoja miestnej živočíšnej výroby menšieho 
rozmeru a do podpory zdravej rastlinnej stravy s cieľom nahradiť súčasnú vysokú 
spotrebu živočíšnych výrobkov;

30. vyzýva Komisiu, aby na základe správ o inšpekcii a vykonávaní vypracovala čiernu listinu 
prevádzkovateľov, ktorí sa dopustili opakovaných a závažných porušení nariadenia; 
vyzýva Komisiu, aby tieto čierne zoznamy pravidelne aktualizovala a uverejňovala a 
uľahčila výmenu príkladov najlepších postupov medzi členskými štátmi v oblasti prepravy 
aj riadenia;

31. poznamenáva, že teľatá sa môžu prepravovať od dovŕšenia 14 dní; domnieva sa, že je 
nemožné uspokojiť potreby veľmi mladých zvierat počas prepravy vrátane prirodzenej 
potreby teliat sať od ich matiek, a preto vyzýva Komisiu, aby takéto praktiky ukončila;

32. vyzýva Komisiu na zabezpečenie toho, aby sa každá budúca revízia právnych predpisov 
týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy zakladala na 
objektívnych a vedecky podložených ukazovateľoch s cieľom predchádzať svojvoľným 
rozhodnutiam s neopodstatnenými hospodárskymi dôsledkami pre odvetvia chovu 
hospodárskych zvierat;

33. vyzýva Komisiu, aby vyhodnocovala prípadné porušenia Medzinárodného dohovoru 
o zabránení znečisťovania z lodí (MARPOL, 73/78);

34. vyzýva Komisiu, aby vyhodnocovala prípadné porušenia Medzinárodného dohovoru 
o bezpečnosti ľudského života na mori (dohovor SOLAS), smernice 2009/16/ES o štátnej 
prístavnej kontrole1 a článku 19 nariadenia (ES) č. 1/2005;

35. vyjadruje poľutovanie nad tým, že orgány členských štátov zodpovedné za kontroly 
prepravy málokedy využívajú informácie zo systému TRACES na zameriavanie kontrol s 
cieľom monitorovať pohyb zvierat na dlhé vzdialenosti a ich cezhraničný pohyb v rámci 
EÚ, čo je čiastočne následkom istých obmedzení prístupu pre používateľov2; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby podporili a zjednodušili používanie nástroja na interaktívne 
vyhľadávanie;

36. požaduje, aby sa využíval sledovací systém GPS bez ohľadu na dĺžku prepravy;

37. konštatuje, že orgány členských štátov zvyčajne delegujú zodpovednosť za 

                                               
1Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2009, s. 57.
2 Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 31/2018 zo 14. novembra 2018 s názvom Dobré životné 
podmienky zvierat v EÚ: uzavretie medzery medzi ambicióznymi cieľmi a vykonávaním v skutočnosti.
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vypracovávanie analýzy rizík pre kontroly prepráv na miestne orgány1; naliehavo vyzýva 
členské štáty, aby zaviedli systémy na overovanie existencie, kvality a vykonávania 
miestnych analýz rizík;

38. vyzýva Komisiu, aby každoročne informovala Parlament o svojich opatreniach týkajúcich 
sa ochrany zvierat počas prepravy;

39. naliehavo vyzýva Komisiu, aby posúdila možné porušenia právnych predpisov počas 
prepravy zvierat z EÚ do tretích krajín po mori, napríklad zákaz vyhadzovania tiel
uhynutých zvierat z plavidiel do Stredozemného mora (často s odrezanými značkami na 
ušiach), keďže v prístavoch určenia často nie sú k dispozícii žiadne možnosti na likvidáciu 
týchto tiel.

                                               
1 Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 31/2018 zo 14. novembra 2018 s názvom Dobré životné 
podmienky zvierat v EÚ: uzavretie medzery medzi ambicióznymi cieľmi a vykonávaním v skutočnosti.
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