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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. ľutuje skutočnosť, že napriek tomu, že agenda v oblasti dobrých životných podmienok 
zvierat zaznamenala vďaka špecifickým právnym predpisom pokrok, stále existuje príliš 
mnoho oblastí, na ktoré sa nevzťahuje žiadny špecifický predpis EÚ;

2. upozorňuje na stále sa zvyšujúci počet petícií od európskych občanov zo všetkých 
členských štátov, v ktorých žiadajú sprísnenie právnych predpisov v oblasti ochrany 
a dobrých životných podmienok zvierat s cieľom vyplniť existujúce medzery v zákonoch;

3. konštatuje, že európski občania vo svojich petíciách dôrazne protestujú proti býčím 
zápasom a ďalším predstaveniam, ktoré zvieratám spôsobujú stres alebo zranenia a/alebo 
smrť;

4. poukazuje na to, že populácia psov a mačiek v EÚ sa odhaduje približne na sto miliónov 
jedincov a že na dobré životné podmienky spoločenských zvierat sa nevzťahuje žiadny 
právny predpis EÚ; vyzýva preto Komisiu, aby podporovala dobré životné podmienky 
spoločenských zvierat zabezpečením minimálnych noriem pre zaobchádzanie s týmito 
zvieratami a ich ochranu a povinnú registráciu a systém mikročipov;

5. domnieva sa, že európsky rámcový zákon o dobrých životných podmienkach zvierat by 
mal zahŕňať opatrenia na riešenie problému túlavých zvierat, ktorý je obzvlášť vážny 
v členských štátoch na juhu a východe EÚ, a nalieha na poskytnutie financovania EÚ na 
vykonávanie účinných sterilizačných a kastračných opatrení; vyzýva Európsku úniu 
a členské štáty, aby ratifikovali Európsky dohovor o ochrane domácich zvierat;

6. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila konania v prípadoch nesplnenia povinností 
ustanovených v smernici Rady 1999/22/ES o chove voľne žijúcich živočíchov 
v zoologických záhradách;

7. zdôrazňuje potrebu zaviesť omnoho účinnejšie opatrenia na ochranu hospodárskych 
zvierat, ktoré sa vyvážajú z EÚ do tretích krajín;

8. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili účinnejšie vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 
1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností;

9. poukazuje na obavu európskych občanov, ktorú vyjadrili vo svojich petíciách Parlamentu, 
zo zneužívania porážky zvierat bez omráčenia v EÚ; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
účinnejšie presadzovanie právnych predpisov a zároveň zabezpečili výnimku pre porážku 
bez omráčenia z náboženských dôvodov;

10. vyzýva na lepšie informovanie spotrebiteľov o výrobných postupoch živočíšnych 
produktov alebo vedľajších živočíšnych produktov a ich vplyve na dobré životné 
podmienky zvierat v podobe transparentného a náležitého označovania a príbalových 
letákov;
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11. zdôrazňuje, že európski občania pravidelne predkladajú Parlamentu petíciu 
o nedostatočnom presadzovaní ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie 
dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat 
a o starostlivosti o zvieratá zo strany členských štátov; vyzýva preto Komisiu, aby účinne 
zasiahla, ak sa zistí nesplnenie povinnosti;

12. víta, že Komisia bude zahŕňať dobré životné podmienky zvierat do bilaterálnych 
obchodných dohôd alebo fór spolupráce, a jej úmysel preskúmať, ako by sa mohli dobré 
životné podmienky zvierat lepšie integrovať do rámca európskej susedskej politiky;

13. domnieva sa, že by mali existovať jasné obmedzenia používania primátov (okrem 
človeka) a zákaz používania zvierat odchytených vo voľnej prírode na vedecké účely;

14. požaduje povinnosť používať alternatívne metódy, ktoré nevyužívajú zvieratá, pokiaľ je to 
možné, a všade, kde je to vedecky dostupné, s cieľom znížiť na minimum pokusy, ktoré 
zahŕňajú vážne a dlhotrvajúce utrpenie pre zvieratá.


