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NÁVRHY

Výbor pre petície vyzýva Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje skutočnosť, že Výbor pre petície dostáva veľmi vysoký počet petícií 
týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy, v ktorých sa často 
odsudzuje systematické, sústavné a závažné porušovanie nariadenia Rady (ES) č. 
1/20051 zo strany členských štátov aj prepravcov;

2. vyjadruje poľutovanie nad žalostne nedôsledným prístupom Komisie pri riešení 
vážnych a systematických porušení nariadenia (ES) č. 1/2005, na ktoré bola priamo 
upozornená v takmer 200 konkrétnych a podrobných správach mimovládnych 
organizácií, ktoré jej boli predložené od roku 2007;

3. upriamuje pozornosť na množstvo parlamentných otázok a sťažností predložených 
poslancami Európskeho parlamentu a adresovaných Komisii, v ktorých sa poukazuje na 
systematické porušovanie nariadenia (ES) č. 1/2005, ktoré spôsobuje vážne utrpenie a 
útrapy zvierat počas prepravy; dôrazne kritizuje štatistické údaje, ktoré poskytla 
Komisia v súvislosti s dodržiavaním nariadenia (ES) č. 1/2005, pokiaľ ide o prepravu 
živých zvierat do tretích krajín, ktoré boli vypracované bez systematických kontrol 
vozidiel na prepravu zvierat;

4. odsudzuje túto situáciu a považuje za neprijateľné, že 13 rokov po nadobudnutí 
účinnosti uvedeného nariadenia sa stále objavujú dôkazy o tom, že zvieratá sú 
prepravované v rozpore s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 1/2005 v zlých 
podmienkach a v nevhodných a preplnených prepravných prostriedkoch, ktoré týmto 
zvieratám spôsobujú nadmerné utrpenie a predstavujú závažné riziká pre zdravie zvierat 
aj ľudí;

5. poukazuje na to, že najčastejšie sa vyskytujúce prípady porušenia nariadenia (ES) 
č. 1/2005 sa týkajú preplneného a nedostatočného priestoru pre zvieratá vo vozidlách na 
ich prepravu, čo ich núti dlhý čas stáť v neprirodzenej polohe, ako aj nedodržiavania 
intervalov napájania a kŕmenia, dĺžky trvania cesty a času odpočinku pre zvieratá, 
nedostatočnej kvality vetrania a zariadení na napájanie, prepravy pri extrémnych 
teplotách, prepravy zvierat nevhodných na prepravu a nedostatku podstielok a krmiva;

6. s veľkým znepokojením konštatuje, že počas dlhých ciest sa zvieratá napájajú 
kontaminovanou vodou, ktorá je nevhodná na spotrebu, a často nemajú prístup k vode 
kvôli nesprávne fungujúcim alebo zle umiestneným zariadeniam na napájanie alebo 
nedostatku vody, ktorej množstvo nie je úmerné druhu a veľkosti prepravovaných 
zvierat;

7. berie na vedomie, že nahlásené porušenia nariadenia (ES) č. 1/2005 týkajúce sa 
nedostatočných systémov vetrania vo vozidlách na prepravu zvierat na dlhých cestách 
potvrdzujú, že vo vozidlách dochádza k extrémnym teplotám, ktoré výrazne prekračujú 
zákonné limity, čo zvieratám spôsobuje hrozné utrpenie; poukazuje na to, že v 
niektorých prípadoch sa zistila nedovolená manipulácia so senzormi monitorovania 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2005, s. 1.
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teploty vo vozidlách na prepravu zvierat;

8. konštatuje, že Komisia – hoci si je vedomá skutočnosti, že niektoré členské štáty 
neoznamujú prípady, keď vnútorné teploty vozidiel používaných na prepravu zvierat 
presahujú 35 °C – oficiálne vyhlásila, že nevykonáva systematické kontroly vnútorných 
teplôt vozidiel, v dôsledku čoho nemožno získať presný obraz o podmienkach prepravy 
zvierat;

9. vyzýva všetky členské štáty na zabezpečenie toho, aby boli cesty plánované a 
vykonávané od odjazdu do miesta určenia v súlade s požiadavkami EÚ na dobré životné 
podmienky zvierat a s prihliadnutím na rôzne typy prepravných prostriedkov a rozsah 
geografických podmienok v EÚ a tretích krajinách;

10. vyzýva všetky členské štáty, aby zakázali akúkoľvek diaľkovú prepravu zvierat v 
prípade extrémnych poveternostných podmienok, najmä keď teploty v miestach 
odchodu alebo určenia alebo na trase majú podľa predpovede presiahnuť 30 ℃; 
zdôrazňuje, že na dobré životné podmienky zvierat majú okrem trvania cesty vplyv aj 
ďalšie aspekty, ako je správne nakladanie a vykladanie, správna výživa, konštrukcia a 
vybavenie vozidiel a počet zvierat naložených v kontajnerových jednotkách;

11. zdôrazňuje, že príslušné orgány vrátane úradných veterinárnych lekárov na výstupných 
miestach z EÚ by mali v čase nakladania skontrolovať, či boli splnené požiadavky 
nariadenia (ES) č. 1/2005 týkajúce sa zdravotných podmienok zvierat a priestoru a 
výšky oddelenia na ich prepravu, či systémy vetrania a napájania riadne fungujú a či sú 
vhodné vzhľadom na veľkosť zvierat a prepravované druhy a či sa prepravuje 
dostatočné množstvo krmiva a podstielok; zastáva názor, že v prípadoch, keď sa podľa 
nariadenia (ES) č. 1/2005 vyžaduje, aby boli zvieratá vyložené na kontrolnom mieste 
alebo na 24-hodinový odpočinok v tretej krajine, by mali príslušné orgány schvaľovať 
plány prepravy len po overení a prijatí potvrdenia, že organizátor uskutočnil rezerváciu 
na kontrolnom mieste alebo že našiel miesto pre takýto odpočinok, ktoré je vybavené 
zariadeniami ekvivalentnými kontrolnému miestu, a že je v každom prípade schopný v 
plnom rozsahu zabezpečiť rešpektovanie dobrých životných podmienok zvierat;

12. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že nakladanie zvierat na lode sa často vyznačuje 
veľkou krutosťou, ako je napríklad používanie elektrických palíc a bodcov, ako aj 
nakladacích zariadení, ktoré neposkytujú úplné záruky týkajúce sa dobrých životných 
podmienok zvierat;

13. vyjadruje znepokojenie nad nedodržiavaním nariadenia (ES) č. 1/2005, pokiaľ ide o 
prepravu neodstavených zvierat; považuje za potrebné prijať podrobnejšie a dôraznejšie 
opatrenia na zabezpečenie splnenia všetkých osobitných požiadaviek týkajúcich sa tohto 
druhu dopravy;

14. vyjadruje znepokojenie nad množstvom správ o používaní nevhodných vozidiel 
na prepravu živých zvierat na pevnine aj po mori a požaduje zintenzívnenie sledovania 
takýchto postupov; vyzýva Komisiu, aby preskúmala spôsob, ako sa môžu nové a 
existujúce technológie uplatňovať vo vozidlách na prepravu hospodárskych zvierat na 
reguláciu, monitorovanie a zaznamenávanie teploty a vlhkosti, ktoré sú základnými 
prvkami kontroly a ochrany dobrých životných podmienok určitých kategórií zvierat 
počas prepravy, a to v súlade s odporúčaniami Európskeho úradu pre bezpečnosť 
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potravín (EFSA);

15. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že časti nariadenia nie sú ani napriek jasným 
odporúčaniam EFSA v súlade so súčasnými vedeckými poznatkami, a požaduje 
aktualizáciu pravidiel týkajúcich sa: dostatočného vetrania a chladenia vo všetkých 
vozidlách, systémov na napájanie vhodných pre rôzne druhy a vekové kategórie zvierat, 
najmä pre neodstavené zvieratá, osobitných minimálnych požiadaviek týkajúcich sa 
výšky stropu;

16. požaduje, aby sa obmedzilo množstvo zvierat prepravovaných na dlhé vzdialenosti a 
aby sa dĺžka trvania a frekvencia prepravy zvierat obmedzila na minimum; zastáva 
názor, že mnohé závažné problémy týkajúce sa dlhej prepravy živých zvierat, najmä z 
EÚ do tretích krajín, by sa vyriešili prechodom na prepravu mäsa alebo jatočných tiel 
namiesto živých zvierat;

17. požaduje zákaz ciest, ktoré presahujú osem hodín;

18. požaduje mobilizáciu zdrojov na miestne spracovanie, ak je to možné, a vytvorenie 
kratších dodávateľských reťazcov;

19. vyjadruje hlboké poľutovanie nad nerovnomerným a nedostatočným presadzovaním 
daného nariadenia v mnohých členských štátoch, ktoré neúčinne a nejednotne sledujú a 
sankcionujú pretrvávajúce porušovanie práva EÚ, čím sa niektorým prepravcom 
umožňuje vykonávať nezákonnú činnosť; vyjadruje veľké znepokojenie nad tým, že 
mnohé členské štáty riadne a účinne nevyužili právomoci, ktoré im boli zverené podľa 
článku 26 nariadenia (ES) č. 1/2005, vrátane právomoci vyzvať príslušného prepravcu, 
aby zaviedol opatrenia na zabránenie opätovnému výskytu zistených nezrovnalostí, 
vykonať dodatočné kontroly a najmä vyžadovať prítomnosť veterinárneho lekára pri 
nakladaní zvierat a pozastaviť alebo zrušiť platnosť povolení prepravcov alebo 
osvedčení o typovom schválení pre použitý druh prepravy; vyzýva Komisiu, aby 
vzhľadom na nedostatočnú harmonizáciu kontrol a sankcií v rámci členských štátov 
zvážila revíziu súčasných ustanovení, ako sa uvádza v nariadení (ES) č. 1/2005, najmä v 
odôvodnení 11 a článku 30 ods. 1, s cieľom zabezpečiť, aby boli v celej EÚ jednotne 
zavedené a uložené účinné odrádzajúce sankčné mechanizmy;

20. vyzýva členské štáty, aby zvýšili počet kontrol v celom výrobnom reťazci a najmä aby 
vykonávali efektívne a systematické kontroly zásielok zvierat pred ich nakladaním, a to 
s cieľom zastaviť praktiky, ktorými sa porušuje nariadenie (ES) č. 1/2005 a zhoršujú 
podmienky prepravy zvierat na pevnine alebo po mori, napríklad praktiky umožňujúce, 
aby v dlhej ceste pokračovali zvieratá v preplnených prostriedkoch prepravy alebo 
zvieratá nespôsobilé prepravy alebo aby sa naďalej využívali kontrolné miesta s 
nedostatočnými zariadeniami na odpočinok, kŕmenie a napájanie prepravovaných 
zvierat;

21. vyzýva členské štáty, aby zlepšili presadzovanie existujúcich pravidiel tým, že 
zabezpečia účinné využívanie navigačných systémov, ktoré sa používajú, ak sa zvieratá 
musia prepravovať viac ako osem hodín, a aby tým umožnili príslušným orgánom 
presnejšiu kontrolu trvania cesty a času odpočinku počas takejto prepravy;

22. vyzýva členské štáty, aby v prípade, keď zistia porušovanie ustanovení nariadenia (ES) 
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č. 1/2005, systematicky poskytovali podrobné oznámenia ustanovené v článku 26; 
vyzýva členské štáty, ktorým sa doručujú takéto oznámenia, aby konali účinne, 
konzistentne a včas a zabránili tak opakovaniu takýchto porušení; domnieva sa, že ak je 
to možné, príslušné orgány členských štátov by mali k oznámeniam pripojiť fotografie 
preukazujúce príslušné porušenia;

23. zdôrazňuje, že neúčinná koordinácia medzi orgánmi na hraničných kontrolných 
miestach spolu s nedostatočnosťou prevádzkových štruktúr a postupov vedie k 
bezdôvodne dlhému času čakania pre vozidlá na prepravu zvierat, čo má vzhľadom na 
extrémne vnútorné teploty a nedostatok vetrania ničivý vplyv na dobré životné 
podmienky zvierat, čo je v jasnom rozpore s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 1/2005;

24. považuje za mimoriadne dôležité, aby sa vnútroštátne orgány dôsledne a v plnom 
rozsahu pridržiavali článku 19 nariadenia (ES) č. 1/2005 o vydávaní osvedčení o 
schválení plavidla na prepravu zvierat a aby odmietli schváliť plány prepravy, ak sa v 
nich uvádza využitie prístavov, ktoré nemajú potrebné zariadenia na systematickú 
kontrolu zvierat;

25. vyjadruje presvedčenie, že prítomnosť kvalifikovaných a nezávislých veterinárnych 
lekárov by mala byť počas prepravy zvierat loďou povinná, že by sa mali hlásiť a 
zaznamenávať úhyny zvierat počas ciest a že by sa mali vypracovať osobitné a 
podrobné akčné plány na riešenie prípadných mimoriadnych udalostí, nepriaznivo 
ovplyvňujúcich dobré životné podmienky zvierat;

26. vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia na zintenzívnenie spolupráce a komunikácie 
medzi príslušnými orgánmi vo všetkých členských štátoch s cieľom zlepšiť 
informovanosť a výmenu najlepších postupov rôznych zainteresovaných strán 
zapojených do prepravy živých zvierat, pokiaľ ide o aspekty dobrých životných 
podmienok zvierat;

27. vyjadruje poľutovanie nad tým, že uvedené nariadenie sa v prípade prepravy mimo EÚ 
v prevažnej väčšine prípadov stále vôbec nedodržiava, a to napriek rozsudkom Súdneho 
dvora, na základe ktorých sa od prepravcov vyžaduje, aby dodržiavali jeho ustanovenia 
počas celého trvania ciest s miestom určenia v tretích krajinách; požaduje harmonizáciu 
registrov populácií zvierat na účely prepravy do tretích krajín;

28. požaduje dôsledné a úplné dodržiavanie judikatúry Súdneho dvora EÚ vrátane rozsudku 
vo veci C–424/13 z 23. apríla 20151, v ktorom Súdny dvor rozhodol, že prepravca musí 
na to, aby získal v mieste odoslania povolenie na prepravu zvierat v prípade dlhej cesty 
začínajúcej na území EÚ a pokračujúcej mimo neho, predložiť skutočný a presný plán 
prepravy na účely overenia súladu s nariadením (ES) č. 1/2005 na území EÚ a 
dotknutých tretích krajín; poznamenáva, že ak to tak nie je, zodpovedné orgány musia 
byť splnomocnené požadovať úpravu spôsobu prepravy, aby sa počas trvania cesty 
zabezpečil súlad s nariadením;

29. požaduje, aby sa zaistilo lepšie presadzovanie v rámci členských štátov aj zo strany 
prevádzkovateľov, ktorí prevážajú zvieratá mimo územia EÚ, kde je situácia v oblasti 

                                               
1 Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 23. apríla 2015, Zuchtvieh-Export GmbH proti Stadt Kempten, C-
424/13, ECLI:EU:C:2015:259.
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dobrých životných podmienok zvierat zvyčajne oveľa horšia ako v EÚ;

30. vyjadruje poľutovanie nad tým, že normy, ktoré dosiahli externí partneri EÚ, nie sú také 
vysoké ako normy v rámci Únie; vyzýva Komisiu, aby posilnila požiadavky týkajúce sa 
obchodných partnerov Únie, konkrétne medzinárodných hospodárskych partnerov, 
najmä pokiaľ ide o dovoz zvierat z tretích krajín; domnieva sa, že prípady, keď na trh 
EÚ vyvážajú externí partneri s nižšími normami, by mali mať ekonomický dosah;

31. poukazuje na rozhodnutie Rady 2004/544/ES1 o podpísaní Európskeho dohovoru o 
ochrane zvierat počas medzinárodnej prepravy, pričom sa pod prepravou rozumie 
ktorákoľvek z týchto možností: preprava medzi dvoma členskými štátmi cez územie 
nečlenského štátu, preprava medzi členským štátom a nečlenským štátom alebo 
preprava priamo medzi dvoma členskými štátmi;

32. vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím nezriadiť parlamentný vyšetrovací výbor pre 
dobré životné podmienky zvierat počas prepravy v rámci EÚ aj mimo nej, , ktoré prijala 
Konferencia predsedov bez hlasovania v pléne Parlamentu, a to i napriek podpore 
veľkého počtu poslancov EP z rôznych politických skupín; odporúča preto, aby 
Parlament od začiatku nadchádzajúceho volebného obdobia zriadil vyšetrovací výbor 
pre prepravu zvierat v rámci EÚ aj mimo nej, a to s cieľom riadne vyšetriť a 
monitorovať kruté zaobchádzanie pri preprave zvierat;

33. naliehavo vyzýva Komisiu, aby vzhľadom na tieto systematické problémy pri 
presadzovaní nariadenia zaviedla účinné monitorovanie dodržiavania nariadenia na 
všetkých úrovniach vo všetkých členských štátoch, aby okamžite začala nevyhnutné 
prešetrenie možného porušovania nariadenia a aby začala postup v prípade nesplnenia 
povinnosti voči zodpovedným členským štátom.

                                               
1 Ú. v. EÚ L 241, 13.7.2004, s. 21.
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