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za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Předmět: Ochrana vnitřního trhu EU a práv spotřebitelů před negativními dopady nezákonného 
obchodu se zvířaty v zájmovém chovu

Každý rok se v členských státech nezákonně obchoduje s velkým počtem zvířat v zájmovém chovu. 
Zvířata jsou často přemísťována za hranice za účelem prodeje na základě nařízení (EU) č. 576/2013 
o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu, což je nelegální, neboť by k tomuto účelu měla 
sloužit směrnice Rady 92/65/EHS.

Nezákonný obchod se zvířaty v zájmovém chovu má negativní dopady na veřejné zdraví, životní 
podmínky zvířat a ochranu spotřebitele. Stal se klíčovým zdrojem příjmů mezinárodní organizované 
trestné činnosti a narušuje také hladké fungování vnitřního trhu EU, jelikož v jeho důsledku, zejména 
pak v důsledku nárůstu online prodeje zvířat v zájmovém chovu, který je na vnitrostátní úrovni i v 
rámci práva EU nedostatečně regulován, dochází k daňovým únikům a nekalé hospodářské soutěži. 
Některé nevládní organizace odhadují, že chovatel, který nezákonně prodává psy s rodokmenem do 
zahraničí, může dosáhnout zisku přesahujícího 100 000 EUR ročně.

Kdy Komise plánuje přijmout meziodvětvový akční plán EU, který by zohledňoval stanoviska 
jednotlivých zúčastněných stran, včetně Parlamentu a členských států, s cílem řešit problém 
nezákonného obchodu se zvířaty v zájmovém chovu na území EU?

Jak hodlá Komise dále rozvíjet práci podskupiny „dobrovolné iniciativy“ zabývající se zdravím a 
životními podmínkami zvířat v zájmovém chovu, která jsou předmětem obchodu, s cílem vyřešit 
problém nezákonného obchodu s těmito zvířaty v EU?

Jaký harmonogram si Komise stanovila pro předložení návrhu – v podobě aktu v přenesené 
pravomoci podle právního rámce pro zdraví zvířat – podrobných a kompatibilních systémů, pokud jde 
o prostředky a metody identifikace a registrace koček a psů v databázích členských států, které by 
měly být propojeny?
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