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Předmět: Dobré životní podmínky zvířat a nová Zelená dohoda pro Evropu

Stávající právní předpisy týkající se dobrých životních podmínek zvířat jsou zastaralé a neodrážejí 
nejnovější vědecký vývoj. Jsou neúčinné a nejasné, což vede k nesouladu v jejich uplatňování a 
znevýhodňuje výrobce z některých členských států v oblasti hospodářské soutěže. Většina zvířat 
navíc není chráněna právními předpisy zaměřenými na konkrétní druhy. Parlament opakovaně 
předkládá výzvy ke změně právních předpisů. Nedávno požádal, aby byla provedena revize nařízení 
o přepravě zvířat a směrnice o kuřatech chovaných na maso. Z průzkumů Eurobarometru, konzultace 
Komise o budoucnosti Evropy i z úspěšné evropské občanské iniciativy s názvem „End the Cage 
Age“ („Konec doby klecové“) vyplynulo, že občané si přejí více opatření k zajištění dobrých životních 
podmínek zvířat. Dobré životní podmínky zvířat jsou navíc úzce spjaty s rozvojem udržitelného a 
oběhového potravinového systému, neboť průmyslové zemědělství významně přispívá k emisím 
skleníkových plynů, ke znečišťování půdy a vody, k degradaci ekosystémů a k rostoucí hrozbě 
antimikrobiální rezistence. Během posledního volebního období však nebyl předložen žádný 
legislativní návrh týkající se dobrých životních podmínek zvířat.

Uvítali bychom, kdyby Komise zodpověděla tyto otázky:

1. Vzhledem k tomu, že předsedkyně von der Leyenová přislíbila, že Komise bude na žádosti 
Parlamentu o právní předpisy reagovat předkládáním jejich návrhů, má Komise v úmyslu 
předložit během tohoto volebního období legislativní návrhy týkající se dobrých životních 
podmínek zvířat?

2. Budou dobré životní podmínky zvířat plně začleněny do nové Zelené dohody pro Evropu, 
strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ a strategie v oblasti biologické rozmanitosti?

3. Zvýší Komise finanční a lidské zdroje vyčleněné na problematiku dobrých životních podmínek 
zvířat?
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