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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, 
ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta správu Komisie o nariadení Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy, v 
ktorej sa konštatuje, že nariadenie má pozitívne účinky, pokiaľ ide o dobré životné 
podmienky zvierat počas prepravy, ale že závažné problémy v oblasti životných 
podmienok zvierat stále pretrvávajú1; vyjadruje poľutovanie nad tým, že táto správa 
nezohľadňuje odôvodnenie 5 preambuly nariadenia, v ktorom sa uvádza, že „z dôvodu 
ochrany zvierat by sa mala v maximálnej miere obmedziť preprava zvierat na dlhých 
cestách, vrátane zvierat určených na porážku“;

2. vyjadruje poľutovanie nad tým, že správa nezohľadňuje odporúčanie Európskeho úradu 
pre bezpečnosť potravín (EFSA) vytvoriť stratégie na zníženie objemu prepravy a 
prepravy na dlhé vzdialenosti zvierat určených na porážku a na skrátenie času prepravy, s 
cieľom zmenšiť riziko prepuknutia ochorení súvisiacich s prepravou2;

3. domnieva sa, že zmenšenie objemu prepravy prostredníctvom prepravy mŕtvych tiel 
namiesto živých zvierat by malo priaznivý vplyv na životné prostredie, pričom by sa 
obmedzilo znečistenie, zlepšila by sa uhlíková stopa odvetvia dopravy a podporil by sa 
rozvoj miestnej výroby a spotreby;

4. konštatuje, že ustanovenia nariadenia týkajúce sa času prepravy, času oddychu a veľkosti 
priestoru pre zvieratá sa nezakladajú ani na vedeckom stanovisku Vedeckého výboru pre 
zdravie a dobré životné podmienky zvierat (SCAHAW), ani na stanovisku úradu EFSA, 
ale boli prevzaté z predchádzajúcej smernice3; s poľutovaním konštatuje, že napriek 
jasným záverom úradu EFSA niektoré časti nariadenia nie sú v súlade so súčasnými 
vedeckými poznatkami, najmä pokiaľ ide o prepravu koní, veľkosť priestoru pre zvieratá 
a vnútornú výšku priestorov, a že k správe nie je priložený žiadny návrh;

5. pripomína, že v článku 32 nariadenia sa uvádza, že správa Komisie zohľadní „vedecké 
dôkazy, ktoré sa týkajú potrieb zvierat súvisiacich s ich pohodou“, a v prípade potreby sa 
k nej môžu priložiť príslušné legislatívne návrhy týkajúce sa dlhých ciest; preto vyzýva 
Komisiu a Radu, aby preskúmali nariadenie 1/2005 s cieľom stanoviť limit týkajúci sa 
dĺžky prepravy zvierat určených na porážku na maximálne 8 hodín;

 6. domnieva sa, že správy, ktoré každoročne predkladajú členské štáty, sú dôležité pre 
pochopenie vplyvu právnych predpisov a prijatie príslušných nápravných opatrení; vyzýva 
Komisiu, aby do 1. januára 2013 prijala opatrenia týkajúce sa kontrol a harmonizovanejšiu 
štruktúru podávania správ;

                                               
1 Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vplyve nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas 
prepravy, COM(2011)0700, s.9.
2 Vedecké stanovisko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) k životným podmienkam zvierat počas 
prepravy, EFSA, Journal 2011, 9(1), 1966, s. 86.
3 Smernica Rady 91/628/EHS z 19. novembra 1991 o ochrane zvierat počas prepravy, ktorou sa menia a dopĺňajú 
smernice 90/425/EHS a 91/496/EHS; Ú. v. ES L 340, 11.12.1991, s. 17.
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7. naliehavo žiada Komisiu, aby prijala opatrenia s cieľom posilniť spoluprácu a zintenzívniť 
komunikáciu medzi príslušnými orgánmi rôznych členských štátov; vyzýva Komisiu, aby 
zvýšila počet kontrol Potravinového a veterinárneho úradu (FVO) zameraných na dobré 
životné podmienky zvierat a prepravu zvierat;

8. vyzýva Komisiu, aby preskúmala, ako sa dajú uplatniť nové a existujúce technológie vo 
vozidlách na prepravu dobytka na reguláciu, monitorovanie a zaznamenávanie teploty 
a vlhkosti, ktoré sú základnými prvkami kontroly a ochrany dobrých životných 
podmienok zvierat počas prepravy, v súlade s odporúčaniami úradu EFSA;


