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Zadeva:

Pravila o dobrobiti živali na področju akvakulture

Komisija je novembra objavila študijo in poročilo o dobrobiti rib med prevozom, v katerih je opozorila
na pomanjkljivosti trenutne prakse in neskladje med različnimi ukrepi, sprejetimi na nacionalni ravni.
Ugotovila je tudi, da se standardi po Evropi znižujejo, Parlament in Svet pa sta jo pozvala, naj stori
več, vendar kljub temu ni podala predlogov za izboljšanje.
Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je poleg tega poudarila, da so ribe čuteča bitja in da
zveza evropskih proizvajalcev v akvakulturi v svojem kodeksu ravnanja pogosto navaja dobrobit rib.
Dobrobit rib se vse bolj priznava kot okvir za obvladovanje zdravja živali, produktivnosti ribogojnic in
dojemanja potrošnikov.
Kako lahko Komisija obrazloži, da ne upošteva sporočil Parlamenta, Sveta in industrije o
pomanjkljivostih na področju dobrobiti rib?
Ali se bo Komisija glede na primere učinkovitih pravil na ravni držav članic, kar zadeva omamljanje
pred zakolom, in glede na to, da v nekaterih primerih prevozni standardi niso bili izpolnjeni zgolj zaradi
tega, ker krizni načrt ni bil pripravljen, in da je ustrezni prostor prvi pogoj za to, da so ribe zdrave,
zavezala k uvedbi zakonodajnih zahtev v zvezi z dobrobitjo živali na področju akvakulture, da se
zagotovi harmonizacija najboljše prakse v vsej Evropski uniji?
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