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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 
zemědělství a rozvoj venkova jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil 
tyto návrhy:

1. vítá zprávu Komise o dopadu nařízení Rady (ES) č. 1/2005, která dospěla k závěru, že 
nařízení mělo příznivý vliv, pokud jde o životní podmínky zvířat během přepravy, avšak 
vážné problémy týkající se dobrých životních podmínek zvířat přetrvávají1; lituje, že 
zpráva opomíjí pátý bod odůvodnění tohoto nařízení, který uvádí, že „z důvodu dobrých 
životních podmínek zvířat by se měly pokud možno omezit dlouhotrvající cesty zvířat“;

2. lituje skutečnosti, že zpráva opomíjí doporučení Evropského úřadu pro bezpečnost 
potravin ohledně vytvoření strategií ke snížení objemu přepravy a přepravy na dlouhé 
vzdálenosti u jatečných zvířat a ke snížení doby strávené na cestě, aby se zmenšilo riziko 
vypuknutí nákaz spojených s přepravou2;

3. domnívá se, že snížení objemu přepravy pomocí přepravování jatečně upravených těl 
namísto živých zvířat by mělo pozitivní dopad na životní prostředí, snížilo by znečištění, 
zlepšilo uhlíkovou stopu přepravního odvětví a podpořilo rozvoj místní produkce a 
spotřeby;

4. konstatuje, že ustanovení nařízení týkající se doby přepravy, doby odpočinku a 
vymezených prostor nevycházejí z vědeckých stanovisek Vědeckého výboru pro otázky 
zdraví zvířat a řádného zacházení se zvířaty nebo Evropského úřadu pro bezpečnost 
potravin, ale byla převzata z předchozí směrnice3; s politováním konstatuje, že navzdory 
jasným závěrům Evropského úřadu pro bezpečnost potravin nejsou části nařízení 
v souladu se současnými vědeckými poznatky, zejména pokud jde o přepravu koní, 
vymezené prostory a vnitřní výšku jednotlivých oddělení, a že zpráva neobsahuje žádné 
doporučení;

5. připomíná, že článek 32 nařízení uvádí, že zpráva Komise přihlédne „k vědeckým 
důkazům o potřebách zvířat“ a podle potřeby k ní mohou být připojeny vhodné 
legislativní návrhy týkající se dlouhotrvajících cest; vyzývá tedy Komisi a Radu, aby 
přezkoumaly nařízení 1/2005 za účelem stanovení maximálního limitu 8 hodin pro dobu 
přepravy jatečných zvířat;

 6. domnívá se, že zprávy předkládané každoročně členskými státy jsou nezbytné pro 
porozumění dopadům právních předpisů a přijetí příslušných nápravných opatření; vyzývá 
Komisi, aby nejpozději do 1. ledna 2013 přijala opatření týkající se kontrol a 
harmonizovanější systém podávání zpráv;

                                               
1 Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o dopadu nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během 

přepravy, COM(2011)0700, s. 9
2 Vědecké stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin k dobrým životním podmínkám zvířat během 

přepravy, EFSA Journal 2011, 9(1), 1966, s. 86
3 Směrnice Rady 91/628/EHS ze dne 19. listopadu 1991 o ochraně zvířat během přepravy a o změně směrnic 

90/425/EHS a 91/496/EHS; Úř.věst. L 340, 11.12.1991, s. 17.
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7. naléhavě žádá Komisi, aby učinila opatření, která povedou ke zvýšení spolupráce a 
komunikace mezi příslušnými orgány jednotlivých členských států; vyzývá Komisi, aby 
zvýšila počet inspekcí Potravinového a veterinárního úřadu, které se zaměří na dobré 
životní podmínky zvířat a na jejich přepravu;

8. vyzývá Komisi, aby prozkoumala, jak mohou být nové i stávající technologie využity ve 
vozidlech přepravujících hospodářská zvířata k regulaci, sledování a záznamu teploty a 
vlhkosti, což jsou nezbytné součásti kontroly a ochrany dobrých životních podmínek 
určitých druhů zvířat během přepravy, a to v souladu s doporučeními Evropského úřadu 
pro bezpečnost potravin;


