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Předmět: Pravidla pro dobré životní podmínky zvířat v akvakultuře 

V listopadu Komise zveřejnila studii a zprávu o životních podmínkách při převozu živých ryb, v nichž 
upozornila jak na nedostatky stávající praxe, tak i na rozdílná opatření přijímaná na úrovni jednotlivých 
států. 

Nehledě na to, že Komise ve své zprávě poukázala na klesající standard v celé Evropě a že 
Parlament i Rada požadují, aby se v této záležitosti přijala další opatření, Komise dosud nepředložila 
žádné návrhy, které by vedly ke zlepšení situace. 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) navíc zdůraznil, že ryby jsou vnímající bytosti, a dobré 
životní podmínky ryb často ve svém kodexu chování zmiňuje i Svaz evropských producentů v 
akvakultuře. Dobré životní podmínky ryb jsou stále více uznávány jako rámec, jehož prostřednictvím je 
třeba se starat o zdraví zvířat, produktivitu zemědělských podniků i názor spotřebitelů. 

Jaké důvody má Komise k tomu, že nebere v potaz upozornění Parlamentu, Rady a daného odvětví, 
pokud jde o nedostatky v oblasti zajišťování dobrých životních podmínek ryb? 

Vzhledem k tomu, že existují příklady účinných pravidel na úrovni členských států, pokud jde o 
omračování zvířat v době před porážkou, k tomu, že dopravní normy nejsou dodržovány pouze proto, 
že v některých případech není provedeno plánování pro případ nepředvídané události, a k tomu, 
že přiměřené chovné prostory jsou základním předpokladem pro zdravé ryby, a že všechny strany 
uznávají hodnotu lepší odborné přípravy: Zaváže se Komise k tomu, že zavede legislativní požadavky 
týkající se dobrých životních podmínek zvířat v akvakultuře tak, aby byla zajištěna harmonizace 
osvědčených postupů v celé Evropské unii? 
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