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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj 
podeželja kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja poročilo Komisije o učinku Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005, ki navaja, da je ta 
uredba že imela ugodne učinke v zvezi z dobrim počutjem živali med prevozom, vendar 
pa resni problemi v zvezi z dobrim počutjem živali še vedno obstajajo1; obžaluje, da to 
poročilo ne upošteva uvodne izjave 5 uredbe, ki pravi, da je „za dobro počutje živali [...] 
treba čim bolj omejiti dolge vožnje“;

2. obžaluje, da so bila v poročilu prezrta priporočila Evropske agencije za varnost hrane 
(EFSA) o razvijanju strategij za zmanjšanje obsega prevoza in prevoza živali za zakol na 
dolge razdalje ter skrajšanje časa vožnje z namenom, da se zmanjša tveganje za izbruh 
živalskih bolezni, povezanih s prevozom;2

3. meni, da bi zmanjšanje obsega prevoza tako, da bi se prevažali živalski trupi namesto 
živih živali, pozitivno vplivalo na okolje, zmanjšalo onesnaževanje, izboljšalo ogljični 
odtis prometnega sektorja in spodbudilo razvoj lokalne proizvodnje in porabe;

4. ugotavlja, da določbe uredbe o potovalnem času, dobi počitka in dodeljenem prostoru ne 
temeljijo na znanstvenem mnenju Znanstvenega odbora za zdravje in dobro počutje živali 
(SCAHAW) ali agencije EFSA, temveč so bile prevzete iz predhodne direktive3;  z 
obžalovanjem ugotavlja, da navkljub jasnim zaključkom agencije EFSA nekateri deli 
uredbe niso usklajeni s sedanjimi znanstvenimi spoznanji, še posebej v zvezi s prevozom 
konj, dodeljenim prostorom in notranjo višino prostorov, ter da poročilu ni priložen noben 
predlog; 

5. opominja, da člen 32 uredbe določa, da mora poročilo Komisije upoštevati „znanstvena 
spoznanja glede dobrobiti živali“ ter da lahko poročilo po potrebi spremljajo ustrezni 
zakonodajni predlogi glede dolgih voženj;  zato poziva Komisijo in Svet, naj pregledata 
Uredbo Sveta 1/2005 in določita največ 8-urno omejitev za prevoz živali za zakol;

 6. meni, da so poročila, ki jih morajo na letni ravni predložiti države članice, bistvenega 
pomena za razumevanje učinka zakonodaje in izvajanje ustreznih popravnih ukrepov; 
poziva Komisijo, naj do 1. januarja 2013 sprejme ukrepe o nadzoru in bolj usklajeno 
strukturo poročanja;

7. poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe za izboljšanje sodelovanja in komunikacije med 
pristojnimi organi različnih držav članic;  poziva Komisijo, naj poveča število 
inšpekcijskih pregledov, ki jih izvaja Urad za prehrano in veterinarstvo (FVO), ki so 
osredotočeni na dobro počutje in prevoz živali;

                                               
1 Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o učinku Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005 o zaščiti 
živali med prevozom, COM(2011) 700, str. 9
2 Znanstveno mnenje Evropske agencije za varnost hrane o dobrem počutju živali med prevozom, EFSA 
Journal 2011, 9(1), 1966, str. 86
3 Direktiva Sveta 91/628/EGS z dne 19. novembra 1991 o zaščiti živali med prevozom in o spremembah 
direktiv 90/425/EGS in 91/496/EGS; UL L 340, 11.12.91, str. 17.
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8. poziva Komisijo, naj v skladu s priporočili agencije EFSA razišče, kako bi lahko novo in 
obstoječo tehnologijo uporabili v vozilih za prevoz živine za namene regulacije, 
spremljanja in beleženja temperature in vlažnosti, kar so elementi, ki so bistveni za nadzor 
in zaščito dobrega počutja posameznih kategorij živali med prevozom;


