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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj 
podeželja kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da se vsako leto znotraj EU in iz EU v tretje države prepelje na milijone živih 
živali za zakol ali razmnoževanje; meni, da Uredba (ES) št. 1/20051 pozitivno vpliva na 
dobrobit živali med prevozom, če se pravilno izvaja in izvršuje; pozdravlja smernice 
Komisije na to temo, vendar obžaluje, da so bile sprejete, tako kot nekateri ukrepi, ki jih je 
načrtovala Komisija, z zamudo tudi petih let2; ugotavlja, da hude težave s prevozom še 
niso odpravljene in da se zdi izvrševanje uredbe glavna skrb tistih, ki so vključeni v njeno 
izvajanje;

2. obžaluje, da je treba še vedno rešiti številna vprašanja, povezana z Uredbo (ES) št. 1/2005, 
vključno s prenapolnjenostjo, nezadostno višino prostora, opustitvijo zahtevanih 
postankov za počitek, krmljenje in napajanje, neustreznimi napravami za prezračevanje in 
napajanje, prevozom v veliki vročini, prevozom živali, neprimernih za prevoz, prevozom 
neodstavljenih telet, potrebo po ugotavljanju statusa brejosti živih živali, obsegom 
preverjanja dnevnikov potovanja, razmerjem med kršitvami, izvrševanjem in kaznimi, 
„mešanim“ učinkom usposabljanja, izobraževanja in izdajanja dovoljenj in premalo stelje, 
ki so jih ugotovili tudi Evropsko računsko sodišče v posebnem poročilu št. 31/20183 in 
nevladne organizacije v pritožbah, naslovljenih na Komisijo; poziva k izboljšanju na 
zgoraj omenjenih področjih;

3. poziva države članice in prevoznike, naj bistveno izboljšajo izvrševanje Uredbe (ES) 
št. 1/2005 in skladnost z njo, Komisijo pa, naj začne postopek ugotavljanja kršitev proti 
državam članicam, za katere je bilo ugotovljeno, da je ne izpolnjujejo, da bi zaščitili 
dobrobit živali in zagotovili pošteno konkurenco;

4. se strinja s Komisijo, da gre za dobro prakso, če pristojni organi ob natovarjanja 
pregledajo vse pošiljke, namenjene v države nečlanice EU4; meni, da bi bilo treba pri 
natovarjanju pregledati tudi del pošiljk znotraj EU; ugotavlja, da lahko pristojni organi pri 
natovarjanju preverijo, ali se upoštevajo zahteve iz uredbe glede talne površine in višine 
prostora, da sistemi za prezračevanje in napajanje delujejo pravilno, da tudi naprave za 
napajanje delujejo pravilno in da so primerne za živalske vrste, ki se prevažajo, da ni 
natovorjenih živali, ki so neprimerne za prevoz, in da se prevaža tudi zadostna količina 
krme in stelje;

5. je zaskrbljen, ker se natovarjanje živali na plovila za prevoz živine pogosto izvaja grobo; 
poziva pristojne organe, naj pred natovarjanjem ustrezno temeljito pregledajo živali, da bi 

                                               
1 Uredba Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi 
z njim, in o spremembi Direktiv 64/432/EGS in 93/119/ES ter Uredbe (ES) 1255/97 (UL 3, 5.1.2005, str. 1).
2Posebno poročilo Evropskega računskega sodišča št. 31/2018 z dne 14. novembra 2018 z naslovom Dobrobit 
živali v EU: zmanjševanje vrzeli med ambicioznimi cilji in izvajanjem v praksi.
3Posebno poročilo Evropskega računskega sodišča št. 31/2018 z dne 14. novembra 2018 z naslovom Dobrobit 
živali v EU: zmanjševanje vrzeli med ambicioznimi cilji in izvajanjem v praksi.
4 Končno poročilo o reviziji, opravljeni na Nizozemskem od 20. februarja 2017 do 24. februarja 2017, da bi se 
ocenila dobrobit živali med prevozom v države, ki niso članice EU, Evropska komisija, Generalni direktorat za 
zdravje in varnost hrane, 2017.
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zagotovili, da so sposobne nadaljevati potovanje, in preverijo, da se natovarjanje izvaja v 
skladu s členom 20 Uredbe (ES) št. 1/2005 brez grobega ravnanja ter s pravilno uporabo 
palic in električnih priganjalcev; poziva pristojne organe, naj ne odobrijo dnevnikov 
potovanja za pristanišča, ki nimajo objektov, ki omogočajo ustrezen pregled živali pred 
natovarjanjem;

6. poudarja, da trpljenje živali med prevozom v družbi povzroča veliko skrb in ogorčenje; je 
seznanjen s tem, da je Komisija 21. septembra 2017 prejela več kot milijon podpisov v 
podporo kampanji # StopTheTrucks, v kateri so državljani pozivali k odpravi prevoza 
živali na dolge razdalje;

7. meni, da so pomanjkljivosti pri izvajanju Uredbe (ES) št. 1/2005 jasen pokazatelj, da si je 
treba bolj prizadevati za preprečevanje hudih primerov, ki močno vplivajo na dobrobit 
živali, in pregon tistih, ki kršijo zakon;

8. poziva Komisijo, naj v skladu z uvodno izjavo 11 Uredbo (ES) št. 1/2005 revidira, da bi jo 
uskladila s trenutnimi znanstvenimi spoznanji;

9. opozarja na številna parlamentarna vprašanja, pisma in prijave poslancev Evropskega 
parlamenta Komisiji, v katerih opozarjajo na sistematične kršitve te uredbe in obsojajo 
nesprejemljive razmere stresa, bolečine, stiske in trpljenja, ki jih preživljajo žive živali 
med prevozom v Uniji in v tretje države;

10. obžaluje kršitve uredbe zaradi nepravilne uporabe pravil o neodstavljenih živalih, kot so 
teleta, jagnjeta, kozlički, pujski in žrebeta, ki se še hranijo z mlekom, ter poziva k uvedbi 
natančnejših ukrepov za zagotovitev popolne zaščite dobrobiti teh živali pri prevozu;

11. poudarja, da mora biti čas prevoza živali omejen na osem ur, vključno s časom 
natovarjanja, in da je treba upoštevati veterinarske nasvete za posamezne vrste, ne glede 
na to, ali prevoz poteka po kopnem, morju ali zraku; meni, da se neodstavljene živali ne bi 
smele prevažati več kot štiri ure;

12. obžaluje dejstvo, da kljub jasnim priporočilom Evropske agencije za varnost hrane 
(EFSA) deli uredbe niso v skladu s trenutnimi znanstvenimi spoznanji na področju 
dobrobiti živali, kot je določeno v uredbi; zato poziva k sprejetju posodobljenih in 
izboljšanih pravil o:

– prezračevanju in hlajenju v vseh vozilih ali plovilih;

– ustreznih sistemih za napajanje, zlasti za neodstavljene živali;

– prevozu živali, neprimernih za prevoz;

– večji najmanjši višini prostora;

– manjši gostoti živali;

13. poudarja, da je treba v skladu z Uredbo (ES) št. 1/2005 živalim med prevozom na dolge 
razdalje v primernih časovnih razmikih zagotoviti vodo, krmo in počitek, ki ustrezajo 
njihovi vrsti in starosti; poziva Komisijo, naj učinkoviteje spremlja, da vse države članice 
v celoti in harmonizirano izpolnjujejo te pravne zahteve;
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14. obžaluje pogosto dolgotrajne zamude na mejah, kjer lahko pomanjkanje zmogljivosti za 
počitek, napajanje in veterinarsko oskrbo poslabša zdravstvene težave in dobrobit živali 
ter povzroči njihovo trpljenje in pogin; poziva države članice, naj zagotovijo, da bodo 
organizatorji bolje načrtovali potovanja, in poudarja, da je treba izboljšati stike med 
nacionalnimi organi različnih držav članic, da bi na mejah preprečili koncentracije 
tovornjakov, ki prevažajo živali;

15. ugotavlja, da je izvrševanje posebno težavno, če potovanje poteka skozi več držav članic 
in če so različne države članice pristojne za odobritev dnevnika potovanja, odobritev 
dovoljenja prevozniku in potrdila o usposobljenosti za voznika; poziva vse države članice, 
ki odkrijejo kršitve, naj o tem čim prej obvestijo druge vpletene države članice; ugotavlja, 
da člen 26 Uredbe (ES) št. 1/2005 državam članicam daje obsežna izvršilna pooblastila, 
med njimi možnost, da v primeru resnih kršitev začasno prekličejo ali odvzamejo 
dovoljenje prevoznika, zahtevo, da zadevni prevoznik vzpostavi sisteme za preprečevanje 
ponovitve kršitve, in da od prevoznikov zahtevajo dodatna preverjanja, kot je recimo 
navzočnost veterinarja pri natovarjanju živali; je zaskrbljen, ker se v številnih državah 
članicah ta pooblastila ne uporabljajo pravilno in se ne nadzoruje njihova uporaba; poziva 
države članice, ki so obveščene o kršitvah, naj pravočasno sprejmejo ustrezne ukrepe, da 
bi preprečile, da se ponovijo;

16. obžaluje, da se je skupno število pregledov, ki jih v skladu z Uredbo (ES) št. 1/2005 
izvajajo pristojni nacionalni organi, zmanjšalo, kljub temu, da se je v EU povečalo število 
pošiljk z živimi živalmi1; poziva države članice, naj znatno povečajo najmanjše število 
nadzorov prevozov živih živali, da bi zagotovili dobrobit živali;

17. je zaskrbljen zaradi pogojev prevoza v tretjih državah; poziva države članice in 
prevoznike, naj dosledno upoštevajo sodbo Sodišča Evropske unije, iz katere izhaja, da bi 
morala Uredba (ES) št. 1/2005 veljati tudi za izvoz v države, ki niso članice EU2, dokler 
ne prispejo do končnega namembnega kraja; poziva države članice naj izvajajo dodatna 
preverjanja na izhodnih točkah EU, da bi preverile primernost vseh živali za nadaljnje 
potovanje zunaj meja EU;

18. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo države članice povečale in poostrile uradne 
preglede prevozov živih živali ter podrobno in pregledno sporočale ugotovitve; v zvezi s 
tem poziva Komisijo, naj omogoči javni dostop do sistema TRACES;

19. poudarja pomen usposabljanja, izobraževanja in izdajanja usposabljanja voznikov za 
izboljšanje dobrobiti živali med prevozom; poziva države članice, naj s pomočjo Komisije 
zagotovijo ustrezno in usklajeno usposabljanje za udeležene prevoznike;

20. poziva, naj pristojni organi držav članic zagotovijo, da bodo uradni veterinarji prisotni na 
točkah izstopa iz Unije, da preverijo, ali je prostor na vozilih za prevoz živali dovolj velik, 
da ne pride do prenatrpanosti, da so na voljo stelja, krma in voda v primernih količinah za 
vrsto in število živali, ki se prevaža, ter da prezračevalni sistemi in sistemi za napajanje 
primerno delujejo;

                                               
1 Študija „Uredba (ES) št. 1/2005 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njo – Evropska ocena 
izvajanja“, služba Evropskega parlamenta za raziskave, 2018, str. 31.
2 Sodba Sodišča Evropske unije z dne 23. aprila 2015, Zuchtvieh-Export GmbH proti Stadt Kempten, C-424/13, 
ECLI:EU:C:2015:259.
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21. poziva Komisijo, naj preuči, kako bi lahko spodbudili kmete, klavnice in 
mesnopredelovalno industrijo, da bodo poslali svoje živali na zakol v najbližjo klavnico, 
da se preprečijo dolgotrajni prevozi živali in zmanjšajo izpusti; poziva Komisijo, naj v 
zvezi s tem spodbuja inovativne rešitve, kot so mobilne klavnice, obenem pa zagotovi 
visoke standarde dobrobiti živali;

22. meni, da bi lahko prevoz mesa namesto prevoza živih živali bistveno izboljšal dobrobit 
živali in zmanjšal obseg s tem povezanega prevoza, kar bi ugodno vplivalo tudi na okolje; 
poziva države članice in prevoznike, naj razvijejo strategije za nadomeščanje prevoza 
živih živali s prevozom mesnih izdelkov in trupov;

23. poziva Komisijo, naj opredeli zahteve za lokacije počivališč in objekte na njih;

24. meni, da veliko vozil in plovil, ki prevažajo živino, žal ne bi smelo imeti dovoljenja za to 
dejavnost, saj niso primerna za prevoz živali; priznava, da se zahteve iz členov 20 in 21 
Uredbe (ES) št. 1/2005 v zvezi s plovili za prevoz živine pogosto ne upoštevajo; poziva 
države članice, naj ne odobrijo ali podaljšajo dovoljenja za prevoz živih živali vozilom 
in/ali plovilom, ki ne izpolnjujejo zahtev iz Uredbe (ES) št 1/2005, in naj skrbno izvajajo 
preglede plovil za prevoz živih živali pred natovarjanjem;

25. ugotavlja, da imajo lahko kmetje, prevozniki in pristojni organi v vseh državah članicah 
različne razlage Uredbe (ES) št. 1/2005, zlasti glede sposobnosti živali za prevoz; poziva 
Komisijo, naj revidira uredbo, da se, kjer je to potrebno, pojasnijo zahteve za prevoz;

26. poudarja, da je treba obvezno zagotoviti prisotnost veterinarjev na krovu ladij, ki se 
uporabljajo za prevoz živih živali po morju, poročati in voditi evidenco o številu živali, ki 
so poginile med potovanjem po morju, ter pripraviti načrte za nujne primere za 
obvladovanje razmer na morju, ki lahko negativno vplivajo na dobrobit živali, ki se 
prevažajo;

27. obžaluje, da po mnenju Komisije podatki, ki jih sporočajo države članice, niso vedno 
popolni, dosledni, zanesljivi ali dovolj podrobni, da bi lahko sklepali o skladnosti na ravni 
EU; poziva Komisijo in države članice, naj razvijejo zanesljive kazalnike in javne podatke 
za merjenje dobrobiti živali med prevozom živih živali;

28. poziva Komisijo, naj skupaj z državami članicami uskladi sankcije v primeru kršitev, saj 
so lahko v nekaterih državah članicah več kot 10-krat višje kot v drugih; opominja, da bi 
morale biti te sankcije učinkovite, sorazmerne in odvračilne; poziva Komisijo, naj pripravi 
časovni načrt za harmonizacijo sankcij med državami članicami;

29 priporoča povečanje naložb EU v razvoj manjših lokalnih kmetijskih gospodarstev in 
spodbujanje zdravega prehranjevanja, ki temelji na rastlinah, namesto sedanje visoke 
porabe proizvodov živalskega izvora;

30. poziva Komisijo, naj na podlagi inšpekcijskih pregledov in poročil o izvajanju pripravi 
črni seznam gospodarskih subjektov, ki so večkrat in hudo kršili uredbo; poziva Komisijo, 
naj te sezname pogosto posodobi in objavi ter olajša izmenjavo primerov dobre prakse pri 
prevozu in upravljanju med državami članicami;

31. ugotavlja, da se lahko teleta prevažajo od starosti 14 dni; meni, da je nemogoče med 
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prevozom zadostiti potrebam zelo mladih živali, kot so naravna potreba telet, da sesajo pri 
materi, zato poziva Komisijo, naj konča to prakso;

32. poziva Komisijo, naj se pri prihodnji reviziji zakonodaje o dobrobiti živali med prevozom 
opre na objektivne in znanstveno utemeljene kazalnike, da bi preprečili samovoljne 
odločitve, ki bi imele neupravičene ekonomske učinke na živinorejski sektor;

33. poziva Komisijo, naj oceni morebitne kršitve Mednarodne konvencije o preprečevanju 
onesnaževanja morja z ladij (konvencija MARPOL 73/78);

34. poziva Komisijo, naj oceni morebitne kršitve Mednarodne konvencije o varstvu 
človeškega življenja na morju (SOLAS), določb Direktive 2009/16/ES o pomorski 
inšpekciji države pristanišča1 in člena 19 Uredbe (ES) št. 1/2005;

35. obžaluje, da organi držav članic, pristojni za pregled prevoza, le redko uporabljajo 
podatke sistema TRACES, da bi izvajali usmerjene preglede, s katerimi bi preverjali 
prevoze živali na dolge razdalje znotraj EU in čezmejne prevoze, deloma zaradi določenih 
omejitev uporabniškega dostopa2; poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo in 
poenostavijo uporabo interaktivnega iskalnega orodja;

36. poziva k uporabi sistema za sledenje prek GPS ne glede na dolžino prevoza;

37. ugotavlja, da organi držav članic pristojnost za izvajanje analize tveganja za preglede 
prevozov po navadi prenesejo na lokalne organe3; poziva države članice, naj vzpostavijo 
sisteme za preverjanje obstoja, kakovosti in izvajanja lokalnih analiz tveganja;

38. poziva Komisijo, naj o svojih ukrepih v zvezi z zaščito živali med prevozom letno poroča 
Parlamentu;

39. poziva Komisijo, naj oceni morebitne kršitve zakonodaje med prevozom živali iz EU v 
tretje države po morju, kot je na primer prepoved izpusta mrtvih živali s plovil v 
Sredozemsko morje (pri čemer se pogosto izrežejo ušesne znamke), saj v namembnih 
pristaniščih pogosto ni zmogljivosti za njihovo odstranitev.

                                               
1 UL L 131, 28.5.2009, str. 57.
2 Posebno poročilo Evropskega računskega sodišča št. 31/2018 z dne 14. novembra 2018 z naslovom Dobrobit 
živali v EU: zmanjševanje vrzeli med ambicioznimi cilji in izvajanjem v praksi.
3 Posebno poročilo Evropskega računskega sodišča št. 31/2018 z dne 14. novembra 2018 z naslovom Dobrobit 
živali v EU: zmanjševanje vrzeli med ambicioznimi cilji in izvajanjem v praksi.
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