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Otázka na ústne zodpovedanie O-000136/2018 

Komisii 
článok 128 rokovacieho poriadku 

Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Gabriele Zimmer, Lynn Boylan, Merja 

Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Takis 

Hadjigeorgiou, Younous Omarjee, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Helmut Scholz, Maria 

Lidia Senra Rodríguez, Anne-Marie Mineur, Javier Couso Permuy 
v mene skupiny GUE/NGL 

John Flack, Bart Staes, Keith Taylor, Tilly Metz, Fabio Massimo Castaldo, Maria Noichl, Pascal 

Durand, Eleonora Evi, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy 

Vec: Závažné porušenia predpisov v preprave zvierat do tretích krajín 

Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 obsahuje ustanovenia o ochrane dobrých životných podmienok 
zvierat počas prepravy v rámci Európskej únie. V roku 2015 Európsky súdny dvor rozhodol, že 
ustanovenia tohto nariadenia by sa mali vzťahovať aj na prepravu živých zvierat z EÚ do tretej krajiny, 
t. j. vrátane časti cesty, ktorá sa uskutočňuje mimo EÚ1. 

V posledných rokoch MVO opakovane zbierajú dôkazy o závažných a opakujúcich sa štrukturálnych 
porušeniach predpisov počas prepravy živých zvierat v rámci EÚ aj mimo nej. Tieto preskúmania 
väčšinou poukazujú na závažné porušovanie nariadenia č. 1/2005. Podľa najnovších dôkazov sa 
zvieratá prepravujú pri vonkajších teplotách vyšších ako 30 stupňov, v preplnených kamiónoch bez 
potravy a vody, pričom sú vystavené stresu z tepla a hrozí im vyčerpanie. Počas nakladania dobytka v 
Raši v Chorvátsku bol z vody vytiahnutý býk,  pričom ho na palubu lode ťahali za nohu, a to napriek 
tomu, že bol jednoznačne nespôsobilý na prepravu2. 

1. Môže Komisia poskytnúť dôkazy o tvrdení, ktoré uviedla v liste z 31. mája 2018, že úroveň súladu 
s nariadením o preprave sa za posledné dva roky zvýšila a miera plnenia požiadaviek v prípade, 
že zvieratá prekračujú hranicu EÚ, je veľmi blízko 100%, a môže vysvetliť nezrovnalosti medzi 
týmto tvrdením a desivými dôkazmi, ktorý zozbierali mimovládne organizácie? 

2. Súhlasí Komisia s tým, že ak členské štáty nie sú schopné zaručiť, že preprava živých zvierat z 
EÚ do tretích krajín je v súlade s ustanoveniami nariadenia č. 1/2005, mal by byť vývoz živých 
zvierat do tretích krajín zakázaný? 

3. Súhlasí Komisia s tým, že prístavy, v ktorých sa zistili závažné porušenia predpisov pri vývoze 
živých zvierat, by za žiadnych okolností nemali dostávať finančné prostriedky EÚ na to, aby mohli 
pokračovať vo svojich činnostiach alebo ich rozširovať? 

Predložené: 29.11.2018 
Postúpené: 3.12.2018 
Termín na zodpovedanie: 10.12.2018 

                                                      
1  http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-424/13# 
2  https://www.zdf.de/politik/frontal-21/qualvolle-tiertransporte-100.html 


