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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ – SHRNUTÍ SKUTEČNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ

Tato zpráva se zabývá prováděním právních předpisů EU týkajících se dobrých životních 
podmínek zvířat určených k produkci potravin. Vztahuje se ke směrnici 98/58/ES o ochraně 
hospodářských zvířat, směrnici 1999/74/ES o ochraně nosnic, směrnici 2007/43/ES o ochraně 
kuřat chovaných na maso, směrnici 2008/119/ES o ochraně telat a směrnici 2008/120/ES o 
ochraně prasat.
Dobrými životními podmínkami zvířat během přepravy a porážky se tato prováděcí zpráva 
nezabývá.
Vychází zejména ze zjištění studie „Dobré životní podmínky zvířat v zemědělském zařízení – 
hodnocení právních předpisů EU: Perspektivy pro uvádění informací ohledně dobrých 
životních podmínek zvířat na úrovni EU – posouzení provádění v Evropě“, kterou provedla 
výzkumná služba Evropského parlamentu (EPRS).

Zjištění

Provádění právních předpisů

Většina zúčastněných stran uznává potřebu aktualizovat stávající právní předpisy a zohlednit 
nové vědecké poznatky o zvířatech a technický pokrok v chovatelských postupech.

Zdá se, že účinnost právních předpisů je relativní: některé směrnice vedly k žádoucím 
strukturálním změnám ve způsobu chovu zvířat (směrnice o nosnicích, prasatech a telatech), 
zatímco obecná směrnice a směrnice o brojlerech měly jen malý dopad.
Při hodnocení právních předpisů se však naráží na významné omezení, jímž je kvalita a 
homogenita dostupných informací. Dostupné údaje neumožňují odpovídající a jasný popis 
toho, co se děje v praxi.

Bylo zjištěno, že v právních předpisech neexistují jasná ustanovení, pokud jde o požadavky 
na dodržování předpisů a kontrolní opatření. Tento široký manévrovací prostor, který je 
členským státům ponechán,  může někdy vést k nejednotnosti v provádění právních předpisů.

Obecně se má za to, že právní předpisy jsou v souladu s právními předpisy v oblasti zdraví 
zvířat, ale vyžadovaly by lepší propojení s dalšími aspekty politiky EU.

Označování

Systémy označování, pokud jde o dobré životní podmínky zvířat, mají v EU většinou 
soukromý charakter a ve všech případech jsou dobrovolné, přičemž zahrnují i další aspekty, 
jako je sledovatelnost, udržitelnost a zdraví. Značně se liší, pokud jde o fungování a koncepci. 
Mezi zúčastněnými stranami neexistuje shoda ohledně možnosti povinného označování na 
evropské úrovni.

Závěry

Znění stávajících právních předpisů neumožňuje odpovídající analýzu jejich provádění. Zdá 
se, že je nezbytné, aby Komise dané směrnice aktualizovala a zajistila jejich účinnost, a to 
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nikoli za účelem zpřísnění pravidel, ale za účelem lepší čitelnosti a větší přesnosti, aby bylo 
jejich čtení a výklad ve všech členských státech jednotnější.
Za tímto účelem bude nezbytné zapojit Evropský parlament, příslušné vnitrostátní orgány a 
chovatele.

Mohla by být stanovena pravidla pro označování, která by poskytla pro tuto praxi rámec, ale 
ponechala by hospodářským subjektům manévrovací prostor pro zachování obchodní 
rovnováhy.

Kromě toho je třeba jasně rozlišovat mezi cíli právních předpisů a konkrétními opatřeními. 
Praktická opatření stanovená na základě pravidel pro dobré životní podmínky zvířat 

byla v zásadě všechna provedena. Důvodem, proč některých cílů stále není plně dosaženo, je 
jejich povaha – jsou příliš obecné a ambiciózní. Bez ohledu na to, jak se budou záležitosti 
vyvíjet, bude nutno vést diskuzi s chovateli a zaujmout k chovatelským postupům a 
obchodním praktikám pragmatický a realistický přístup.
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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o prováděcí zprávě týkající se dobrých životních podmínek hospodářských zvířat v 
chovech
(2020/2085(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na prováděcí zprávu týkající se dobrých životních podmínek hospodářských 
zvířat v chovech,

– s ohledem na směrnici Rady 98/58/ES ze dne 20. července 1998 o ochraně zvířat 
chovaných pro hospodářské účely1,

– s ohledem na směrnici Rady 1999/74/ES ze dne 19. července 1999, kterou se stanoví 
minimální požadavky na ochranu nosnic2,

– s ohledem na směrnici Rady 2007/43/ES ze dne 28. června 2007 o minimálních 
pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso3,

– s ohledem na směrnici Rady 2008/119/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se stanoví 
minimální požadavky na ochranu telat4,

– s ohledem na směrnici Rady 2008/120/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se stanoví 
minimální požadavky na ochranu prasat5,

– s ohledem na studii výzkumné služby Evropského parlamentu z června 2021 nazvanou 
„Implementation of EU legislation on 'on-farm' animal welfare: Potential EU added 
value from the introduction of animal welfare labelling requirements at EU level“ 
(Provádění právních předpisů EU týkajících se dobrých životních podmínek zvířat v 
zemědělských podnicích: Potenciální přidaná hodnota EU plynoucí ze zavedení 
požadavků na vyznačování údajů týkajících se dobrých životních podmínek zvířat na 
úrovni EU),

– s ohledem na své usnesení ze dne 10. června 2021 o evropské občanské iniciativě s 
názvem „End the Cage Age“ („Konec doby klecové“) (2021/2633 (RSP)),

– s ohledem na kontrolu účelnosti právních předpisů EU v oblasti dobrých životních 
podmínek zvířat, kterou v současné době provádí Komise,

– s ohledem na článek 54 a čl. 1 odst. 1 písm. e) a přílohu 3 rozhodnutí Konference 
předsedů ze dne 12. prosince 2002 o postupu udělování svolení k vypracovávání zpráv z 
vlastního podnětu,

1 Úř. věst. L 221, 8.8.1998, s. 23-27.
2 Úř. věst. L 203, 3.8.1999, s. 53-57.
3 Úř. věst. L 182, 12.7.2007, s. 19-28.
4 Úř. věst. L 10, 15.1.2009, s. 7-13.
5 Úř. věst. L 47, 18.2.2009, s. 5-13.
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– s ohledem na stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A9-0000/2021),

A. vzhledem k tomu, že dobré životní podmínky zvířat jsou citlivou otázkou, která v naší 
společnosti nabývá na významu;

B. vzhledem k tomu, že evropské potraviny mají nejvyšší a nejpřísnější normy produkce na 
světě, včetně kritérií pro dobré životní podmínky zvířat;

C. vzhledem k tomu, že jednotnější dodržování stávajících právních předpisů v oblasti 
dobrých životních podmínek zvířat je předpokladem pro jakékoli zpřísnění těchto 
norem; 

D. vzhledem k tomu, že evropští zemědělci dosahují v posledních desetiletích stabilního 
pokroku, kriticky pohlíží na své postupy, dosahují zlepšení a upravují svou činnost; 
vzhledem k tomu, že při zdokonalování jejich postupů je jim poskytována podpora 
poradních a výzkumných subjektů a některých nevládních organizací; vzhledem k tomu, 
že evropští chovatelé hospodářských zvířat jsou ochotni se dále rozvíjet, ale potýkají se 
s technickými a hospodářskými překážkami;

E. vzhledem k tomu, že dobré životní podmínky zvířat jdou ruku v ruce s dobrými 
pracovními podmínkami chovatelů a že by na obě strany měly být přiděleny 
odpovídající zdroje;

F. vzhledem k vědecko-technickému vývoji, který umožňuje lepší pochopení citlivosti 
zvířat a způsobů, jak zajistit jejich dobré životní podmínky;

G. vzhledem k tomu, že shromažďování údajů o provádění právních předpisů v oblasti 
dobrých životních podmínek hospodářských zvířat je značně obtížné, a to jak kvůli 
dostupnosti těchto údajů, tak kvůli jejich kvalitě; 

H. vzhledem k tomu, že stávající právní předpisy jsou částečně zastaralé a nejsou v souladu 
s dosavadním vědecko-technickým pokrokem v oblasti chovatelských postupů;

I. vzhledem k tomu, že evropské právní předpisy, jejichž stávající znění navrhuje 
kombinaci odchylek, výjimek a nepřesných požadavků a nestanoví zvláštní záruky, jsou 
v platnosti souběžně s jednotlivými vnitrostátními právními předpisy, přičemž u všech 
se má za to, že narušují hospodářskou soutěž;

J. vzhledem k tomu, že právní předpisy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat se 
nevztahují na všechny druhy zvířat určených k produkci potravin;

K. vzhledem k tomu, že k soustavnému zlepšování chovatelských postupů přispěly jiné 
kroky než právní předpisy EU a úřední kontroly;

L. vzhledem k tomu, že členským státům je ponechán široký manévrovací prostor, pokud 
jde o specifikaci požadavků a způsob jejich hodnocení; s ohledem na různorodost 
přístupů členských států při přidělování zdrojů a stanovování priorit při úředních 
kontrolách;
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M. vzhledem k tomu, že směrnice o nosnicích, prasatech (pro březí prasnice) a telatech 
umožnily žádoucí strukturální změny ve způsobu chovu těchto zvířat; vzhledem k tomu, 
že směrnice v odvětví výroby vajec, telecího masa a vepřového masa vedly k zavedení 
významných změn v budovách a vybavení a přispěly k určitým změnám v počtu a 
velikosti chovů;

N. vzhledem k úspěchu směrnice o dobrých životních podmínkách nosnic; vzhledem k 
tomu, že úspěch této směrnice je však relativní vzhledem k různému stupni jejího 
provádění v členských státech, což vedlo k narušení hospodářské soutěže na společném 
trhu;

O. vzhledem k tomu, že ačkoli se zlepšily pracovní podmínky chovatelů nosnic a telat, 
nemusí to nutně platit pro chovatele prasat;

P. vzhledem k tomu, že je nezbytné rozlišovat mezi tradovanými případy nedodržování 
předpisů, jimž je věnována nepřiměřená pozornost, a převážnou většinou chovatelů 
hospodářských zvířat, kteří pravidla dodržují; 

Q. vzhledem k tomu, že v jednotlivých členských státech se chov hospodářských zvířat 
typově liší;

R. vzhledem k tomu, že je třeba zajistit soudržnost našich zemědělských, 
environmentálních a obchodních strategií;

S. vzhledem k tomu, že jedním z regulačních nástrojů na podporu zlepšování životních 
podmínek hospodářských zvířat je společná zemědělská politika (SZP);

T. vzhledem k tomu, že je třeba věnovat zvláštní pozornost tomu, aby naše politická 
rozhodnutí nevedla k oslabení evropské živočišné výroby, což by vedlo k přemístění 
produkce do jiných částí světa, kde podmínky a normy pro chov hospodářských zvířat 
neodpovídají praxi a požadavkům v Evropě, a k souvisejícím problémům; 

U. vzhledem k tomu, že označování může být účinné pouze tehdy, bude-li  srozumitelné 
pro spotřebitele a bude-li se zakládat na integrovaném jednotném trhu a soudržnosti 
obchodní politiky EU;

V. vzhledem k tomu, že bez ohledu na to, jaké nástroje pro informování spotřebitele budou 
použity, musí být navrženy tak, aby byly zachovány rovné podmínky hospodářské 
soutěže, čemuž v současné době brání nepřeberné množství soukromých iniciativ;

W. vzhledem k tomu, že cílem legislativní činnosti v oblasti označování by měla být 
harmonizace předpisů a norem;

Závěry a doporučení

Provádění právních předpisů

1. uznává pokrok, kterého zemědělci dosáhli ve svých zemědělských podnicích, pokud jde 
o dobré životní podmínky zvířat, zejména jejich dynamický přístup a snahy o pokrok a 
zapojení do diskuze orientované na budoucnost;
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2. vyslovuje se pro to, aby byly prostřednictvím rámce na úrovni Společenství poskytnuty 
všem chovatelům hospodářských zvířat prostředky pro pokrokové změny, a ta na 
základě objektivních ukazatelů, které budou vycházet z pěti základních svobod 
vymezených Světovou organizací pro zdraví zvířat (OIE); 

3. vyzývá k tomu, aby byla jakákoli budoucí legislativní opatření (ať už přijatá na základě 
revize nebo nových předpisů) zahrnující úpravu nebo změnu výrobního systému (včetně 
ustájení) založena na spolehlivých a aktuálních vědeckých důkazech pocházejících ze 
systémově orientovaného výzkumu, který nezaměřuje veškerou pozornost pouze na 
aspekt udržitelnosti; žádá, aby byla dodržována rovnováha a aby byly respektovány 
vědecké údaje o tom, jaký vliv budou mít požadované změny na zvířata, životní 
prostředí a zemědělce; 

4. vyzývá Komisi, aby aktualizovala pravidla týkající se dobrých životních podmínek 
zvířat s ohledem na vědecký pokrok v této oblasti;

5. připomíná, že změny musí být provedeny po vědeckém hodnocení a ve snaze vyhovět 
požadavkům občanů, s ohledem na rozhodnutí a kupní sílu spotřebitelů;

6. vyzývá zákonodárce, aby důsledky tohoto vývoje prozkoumali a vedli je řádně v 
patrnosti; požaduje, aby se posouzení změn provádělo na základě holistického přístupu, 
který bude zahrnovat environmentální, hospodářské a sociální složky udržitelnosti a 
také otázku ergonomie pro zemědělce a zdravotní aspekty; připomíná, že opatření 
zaměřená na dobré životní podmínky zvířat, mají-li časem zaznamenat úspěch, musí mít 
také ekonomický rozměr;

7. zdůrazňuje, že veškeré změny musí být plánovány s přihlédnutím k době, kterou 
zemědělci potřebují k jejich provedení, a také k setrvačným tendencím, které je mohou 
provázet;

8. varuje, že potenciální změny týkající se klecového chovu budou muset zahrnovat jasné 
a přesné definice toho, co je klec;

9. poukazuje na to, že investice do zlepšení životních podmínek zvířat vedou k vyšším 
výrobním nákladům bez ohledu na typ chovu; konstatuje, že pokud zvýšení výrobních 
nákladů nebude pokryto finanční podporou nebo hospodářskou návratností na trhu, 
nebudou moci zemědělci do dobrých životních podmínek zvířat investovat;

10. vyzývá k tomu, aby byla zemědělcům, kteří potřebují provést transformaci ve svých 
podnicích, poskytnuta finanční podpora na základě veřejných politik (soudržná 
kombinace různých nástrojů, včetně SZP) nebo trhu a aby spotřebitelům byly 
poskytovány jasné a transparentní informace formou jasného a spolehlivého označování 
produktů živočišného původu, pokud jde o ty aspekty jejich produkce, které se týkají 
dobrých životních podmínek; dále vyzývá k zavedení pozitivní a nestigmatizující 
komunikační strategie;

11. vyzývá Komisi, aby podávala lepší informace o osvědčených postupech a podporovala 
odvětví živočišné výroby při dosahování pokroku tím, že podpoří způsoby provádění, 
přičemž ale bude respektovat různé výchozí pozice jednotlivých subjektů a bude je 
povzbuzovat k výkonu;



PR\1234849CS.docx 9/11 PE695.007v01-00

CS

12. navrhuje, aby byla pro zemědělce a subjekty v odvětví, která pracují se zvířaty, 
vypracován systém odborné přípravy formou zvláštního modulu pro základní školení a 
další vzdělávání pro účely modernizace;

13. připomíná, že postupy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat obvykle vedou k 
vyšším výrobním nákladům a zvýšené pracovní zátěži chovatelů a že tato skutečnost 
musí být kompenzována odpovídající odměnou; zdůrazňuje například, že pro zajištění 
volného ustájení březích prasnic je třeba 30leté přechodné období pro vyrovnání 
nákladů prostřednictvím trhu a že nejjednodušší přístup k dosažení tohoto cíle je 
výstavba nových budov, čehož nelze dosáhnout bez spolupráce veřejných orgánů při 
vydávání stavebních povolení;

14. zdůrazňuje, že některá opatření údajně přínosná pro dobré životní podmínky zvířat jsou 
ve skutečnosti kontraproduktivní a mohou být v rozporu s jinými aspekty udržitelnosti, 
a to jak v otázkách dobrých životních podmínek a zdravotní bezpečnosti, tak z hlediska 
snižování emisí skleníkových plynů; poukazuje například na to, že chov králíků na 
volném prostranství zvyšuje stres a úmrtnost zvířat a že společné klece během březosti 
vedou u samic králíků k agresivnímu chování, což způsobuje stres a zranění a zhoršuje 
výsledky chovu; 

15. bere na vědomí, že ústřední a citlivý problém, který se týká dobrých životních 
podmínek prasat, tj. okusování ocasů, je velmi složitý a má mnoho faktorů; konstatuje, 
že technické obtíže, které se vyskytly při hloubkové studii a posuzování rizikových 
faktorů v celé Unii, nevedly k jedinému a spolehlivému řešení; 

16. zdůrazňuje, že je třeba změnit veterinární předpisy týkající se chovu prasat s cílem 
umožnit změny v kastraci selat;

17. vyzývá Komisi, aby v jednotlivých členských státech zpřístupnila harmonizovaný 
seznam dostupných produktů a protokolů, které je možno  na evropské úrovni použít 
pro účely analgezie a anestezie při kastraci selat; vyzývá Komisi, aby umožnila 
krátkodobé skladování léčivých přípravků v zemědělských podnicích a umožnila 
veterinárním lékařům tam tyto přípravky ponechat;

18. vítá skutečnost, že Komise dne 12. května 2021 zveřejnila své strategické pokyny pro 
udržitelnou a konkurenceschopnou evropskou akvakulturu, které věnují zvláštní 
pozornost dobrým životním podmínkám zvířat, a oceňuje, že parlamentní Výbor pro 
rybolov připravuje o těchto pokynech zprávu z vlastního podnětu;

19. vyzývá Komisi, aby zlepšila vnitřní trh prostřednictvím jednotné a sdílené strategie pro 
oblast dobrých životních podmínek zvířat v evropských zemích;

20. vybízí Komisi, aby zvyšovala povědomí spotřebitelů a informovala je o situaci v 
zemědělských zařízeních a o rozmanitosti výrobních metod a jejich původu a aby 
nedogmaticky poukazovala na to, že zemědělci věnují svým zvířatům péči a pozornost;

21. vyzývá Komisi, aby přepracovala svůj regulační rámec tak, aby byl jasnější, a to nikoli 
se záměrem zpřísnit pravidla, ale s cílem zlepšit srozumitelnost cílů a ukazatelů, a 
ponechat tak menší prostor pro výklad a umožnit jednotné provádění ve vnitrostátním 
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právu členských států; navrhuje, aby byla obecná směrnice aktualizována s ohledem na 
cíle a očekávání Komise, pokud jde o dobré životní podmínky hospodářských zvířat, a 
aby se pracovalo na směrnicích pro jednotlivé druhy zvířat, a to s ohledem na povahu 
chovu, jednotlivé fáze života zvířat, postupy, které s chovem hospodářských zvířat 
nesouvisí, ale jsou v zemědělských podnicích používány, a na rozmanitost půdních a 
klimatických podmínek;

22. vyzývá Komisi, aby vyjasnila svůj rámec pro kontrolu a sankce pro členské státy v 
případě nedodržování předpisů;

23. vyzývá Komisi, aby každé rozhodnutí doplnila posouzením jak vědeckých, tak 
hospodářských dopadů (včetně průzkumu trhu), které bude zahrnovat jednotlivé 
způsoby chovu v každém odvětví v EU a analyzovat situaci z hlediska zvířat (podle 
jednotlivých druhů a v různých fázích produkce) a chovatelů;

24. vyzývá Komisi, aby rozvíjela lepší spolupráci mezi všemi příslušnými zúčastněnými 
stranami a aby usnadnila dialog mezi jednotlivými subjekty členských států, a umožnila 
jim tak společně se nad vývojem systémů chovu hospodářských zvířat zamýšlet; vybízí 
ke sdílení osvědčených postupů mezi odvětvími živočišné výroby a mezi zeměmi; doufá 
ve vytvoření nástrojů, které by motivovaly průkopnické chovatele k účasti na 
rozvojových projektech; vyzývá k zapojení chovatelů do všech fází studií prováděných 
v různých regionech Evropy; doufá, že studie a publikace týkající se osvědčených 
postupů budou přeloženy do všech jazyků Evropské unie;

25. vyzývá Komisi, aby propojila své jednotlivé strategie prostřednictvím nařízení, která 
musí být navržena tak, aby byla v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu, strategií „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ a zemědělskými, obchodními a propagačními politikami;

26. vyzývá Komisi, aby vzájemně propojila jednotlivé texty týkající se dobrých životních 
podmínek zvířat, ať už v zemědělském podniku, během přepravy nebo během porážky;

Označování

27. vyjadřuje politování nad nedostatečnou ekonomickou návratností pro producenty, kteří 
dobrovolně dodržují režimy pro vyznačování údajů týkajících se dobrých životních 
podmínek zvířat; dále konstatuje, že úspěch označování, pokud jde o dobré životní 
podmínky zvířat, bude možný pouze se spravedlivým ekonomickým výnosem z vyšší 
zaplacené ceny;

28. zdůrazňuje, že zavedení systému označování v souvislosti s dobrými životními 
podmínkami zvířat vyžaduje předchozí harmonizaci pravidel, která budou vypracována 
ve spolupráci s chovateli a založena na jasných vědeckých ukazatelích; vyzývá k 
úvahám o zavedení rámce Společenství pro dobrovolné označování, který by se 
vztahoval na všechny chovy hospodářských zvířat s cílem omezit riziko narušení 
hospodářské soutěže na vnitřním trhu a zároveň ponechat prostor pro soukromé 
iniciativy;

29. vyzývá Komisi, aby navrhla rámec Společenství pro dobrovolné vyznačování údajů 
týkajících se dobrých životních podmínek zvířat, který bude propojen s pravidly EU, jež 
musí tvořit jeho základ, a vyzývá členské státy, aby jednotlivé postupy registrovaly; 



PR\1234849CS.docx 11/11 PE695.007v01-00

CS

požaduje, aby specifikace tohoto rámce Společenství byly vypracovány na základě 
technicky realistického přístupu a aby tento rámec zajišťoval producentům 
ekonomickou návratnost;

30. vyzývá Komisi, aby podrobně prozkoumala možný dopad zavedení povinných 
požadavků na označování na evropské úrovni, a to zejména na základě zkušeností s 
veřejnými systémy označování zavedenými v posledních letech v některých členských 
státech;

31. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.


