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NÁVRHY

Petiční výbor vyzývá Výbor pro zemědělství jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu 
usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vyjadřuje politování nad skutečností, že ačkoli zavádění agendy dobrých životních 
podmínek zvířat pokročilo i přijímáním konkrétních zvláštních předpisů, existuje příliš 
mnoho oblastí, kde zvláštní právní předpisy EU stále chybí;

2. upozorňuje na stále se zvyšující počet peticí od občanů EU ze všech členských států, které 
žádají zpřísnění předpisů týkajících se ochrany a dobrých životních podmínek zvířat, aby 
došlo k odstranění mezer, které se v nich v současné době vyskytují;

3. poznamenává, že občané EU ve svých peticích silně protestují proti býčím zápasům 
a dalším podívaným, která zvířata stresují nebo jim způsobují zranění či smrt;

4. zdůrazňuje, že počet koček a psů v EU se odhaduje na přibližně sto milionů jedinců a že 
neexistují žádné právní předpisy EU týkající se dobrých životních podmínek zvířat 
v zájmovém chovu; z tohoto důvodu vyzývá Komisi, aby stanovila minimální požadavky 
na ochranu zvířat v zájmovém chovu a zacházení s nimi a povinnost zvířata registrovat a 
označit je mikročipem, a podporovala tak dobré životní podmínky těchto zvířat;

5. domnívá se, že evropský rámcový právní předpis v oblasti dobrých životních podmínek 
zvířat by měl obsahovat opatření na vyřešení problému toulavých zvířat, který je obzvláště 
palčivý v jižních a východních členských státech, a naléhavě žádá, aby byly poskytnuty 
finanční prostředky EU na provedení účinných opatření na sterilizaci a kastraci; vyzývá 
Evropskou unii a členské státy, aby ratifikovaly Evropskou úmluvu o ochraně zvířat 
v zájmovém chovu;

6. vyzývá Komisi, aby zpřísnila svůj postup v případě, že nejsou splněny povinnosti 
stanovené směrnicí Rady 1999/22/ES o chovu volně žijících živočichů v zoologických 
zahradách; 

7. zdůrazňuje, že je nutné zavést mnohem účinnější opatření na ochranu hospodářských 
zvířat, která jsou vyvážena z EU do třetích zemí;

8. vyzývá členské státy, aby zajistily účinnější provádění nařízení Rady (ES) č. 1/2005 
o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností;

9. poukazuje na obavy občanů EU vyjádřené v jejich peticích Evropskému parlamentu 
ohledně zneužívání porážky zvířat bez předchozího omráčení zvířete, ke kterému v EU 
dochází; vyzývá členské státy, aby zajistily účinnější vymáhání těchto předpisů a současně 
zaručily udělení výjimky z omračování zvířat v případě porážky z náboženských důvodů;

10. žádá, aby spotřebitelé byli lépe informováni o způsobech výroby produktů živočišného 
původu a vedlejších produktů a jejich dopadu na dobré životní podmínky zvířat, a to 
pomocí jasného a vhodného označování produktů a příbalových letáků;

11. zdůrazňuje, že občané EU pravidelně předkládají Parlamentu petice ohledně selhání 
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členských států při vymáhání právních předpisů stanovených v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování 
právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví a dobrých životních 
podmínkách zvířat; z tohoto důvodu vyzývá Komisi, aby v případě, že je nedodržování 
předpisů zjištěno, účinně zasáhla; 

12. vítá záměr Komise začlenit oblast dobrých životních podmínek zvířat do bilaterálních
obchodních dohod a fór pro spolupráci a přezkoumat, jak by tato oblast mohla být lépe 
integrována do rámce evropské politiky sousedství;

13. domnívá se, že by měla existovat jasná omezení týkající se používání subhumánních 
primátů a zákazu používání zvířat odchycených ve volné přírodě k vědeckým pokusům;

14. vyzývá, aby byla zavedena povinnost používat v co nejvyšší možné míře alternativní 
metody, jež nevyužívají pokusů na zvířatech, za účelem snížení počtu pokusů, při kterých 
zvířata vážně a dlouho trpí, na minimum.


