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B9-0088/2020

Usnesení Evropského parlamentu o ochraně vnitřního trhu EU a práv spotřebitelů před 
negativními dopady nezákonného obchodu se zvířaty v zájmovém chovu
(2019/2814(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na směrnici Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních 
předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství 
a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy 
Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS1,

– s ohledem na článek 13 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), podle nějž „při 
stanovování a provádění politik Unie (...) zohledňují Unie a členské státy plně 
požadavky na dobré životní podmínky zvířat jako vnímajících bytostí“,

– s ohledem na článek 114 SFEU o vytvoření a fungování jednotného trhu a na článek 
169 SFEU o opatřeních na ochranu spotřebitele,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 
2016 o nákazách zvířat (dále jen „právní rámec pro zdraví zvířat“)2 a na přenesené 
a prováděcí pravomoci, které se tímto nařízením svěřují Komisi,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 
12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení 
nařízení (ES) č. 998/20033 a na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 577/2013 ze dne 28. 
června 2013 o vzorových identifikačních dokladech pro neobchodní přesuny psů, koček 
a fretek, vyhotovení seznamu území a třetích zemí a požadavcích na formát, grafickou 
úpravu a jazyky prohlášení potvrzujících splnění některých podmínek stanovených 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/20134,

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. února 2016 o zavedení kompatibilních systémů 
registrace zvířat v zájmovém chovu ve všech členských státech5,

– s ohledem studii financovanou Komisí (SANCO 2013/12364) o životních podmínkách 
psů a koček, kteří jsou předmětem obchodu, která byla provedena na základě prohlášení 
Komise připojeného k nařízení (EU) č. 576/20136,

– s ohledem na výsledky unijního koordinovaného plánu kontrol internetového prodeje 

1 Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54.
2 Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.
3 Úř. věst. L 178, 28.6.2013, s. 1.
4 Úř. věst. L 178, 28.6.2013, s. 109.
5 Úř. věst. C 35, 31.1.2018, s. 139.
6 Studie o životních podmínkách psů a koček, kteří jsou předmětem obchodu (2015), kterou financovala Komise 
podle zvláštní smlouvy SANCO 2013/12364.
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu-strategy_study_dogs-cats-commercial-
practices_en.pdf
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psů a koček7,

– s ohledem na otázky položené Komisi a Radě o ochraně vnitřního trhu EU a práv 
spotřebitelů před negativními dopady nezákonného obchodu se zvířaty v zájmovém 
chovu (O-000011/2020 – B9-0004/2020 a O-000010/2020 – B9-0003/2020),

– s ohledem na čl. 136 odst. 5 a čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

– s ohledem na návrh usnesení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin,

A. vzhledem k tomu, že nevládní organizace, donucovací orgány, příslušné orgány 
i veterináři předkládají důkazy o tom, že rostoucí počet zvířat v zájmovém chovu je 
předmětem přeshraničního nezákonného obchodu mezi členskými státy, často 
prováděného sítěmi organizované trestné činnosti prostřednictvím obcházení kontrol, 
falšování dokumentů a obecně rozšířeného nesprávného uplatňování nařízení (EU) 
č. 576/2013 (určeného pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu) v případech, 
kdy by se přeprava příslušných zvířat měla řídit směrnicí Rady 92/65/EHS;

B. vzhledem k tomu, že podle odhadů může nezákonný obchod se zvířaty v zájmovém 
chovu uvnitř EU přinášet zúčastněným subjektům, včetně nelegálních chovatelů, velmi 
vysoké zisky s minimálním rizikem odhalení, čímž negativně ovlivňuje ziskovost 
zákonného odvětví chovu zvířat;

C. vzhledem k tomu, že mnoho online inzerátů nabízejících prodej zvířat pochází 
z nezákonných zdrojů;

D. vzhledem k tomu, že na úrovni EU neexistují žádná společná pravidla upravující chov 
zvířat v zájmovém chovu, a vzhledem k tomu, že rozdíly v právních předpisech 
členských států, které stanoví chovatelské normy pro životní podmínky zvířat, vedou ke 
značným rozdílům v cenách zvířat v zájmovém chovu prodávaných na vnitřním trhu, 
což zneužívají nelegální obchodníci;

E. vzhledem k tomu, že nelegální obchodníci a prodejci jednají většinou zcela beztrestně, 
protože je jim známo, že většina klientů, kteří si zakoupili zvíře v zájmovém chovu ve 
špatném zdravotním stavu, se v této věci neobrátí na soud;

F. vzhledem k tomu, že nelegální chov koček a psů je často provozován v hrozných 
podmínkách s co nejnižšími možnými náklady; vzhledem k tomu, že nezákonně 
chovaná nově narozená zvířata jsou často příliš brzy odlučována od svých matek, 
nedostatečně socializována a náchylná k nemocem a trpí stresem, podvýživou, 
dehydratací a zvýšeným nebezpečím podchlazení, když jsou vystavována dlouhým 
cestám přes území EU ve stísněných a nehygienických podmínkách bez jídla, vody, 
klimatizace nebo přestávek; vzhledem k tomu, že štěňata a koťata jsou běžně přivážena 
do cílové země neodstavena a bez základních sociálních návyků;

7 Evropská komise (2019). Analýza výsledků unijního koordinovaného plánu kontrol internetového prodeje psů 
a koček.
https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/other_aspects/online_dog-cat_en
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G. vzhledem k tomu, že navzdory určitým zlepšením přetrvávají zásadní problémy 
s cestovními průkazy zvířat v zájmovém chovu, jako je např. ověřování věku 
jednotlivých zvířat a možnost změnit průkaz; vzhledem k tomu, že bylo zaznamenáno 
velké množství padělaných cestovních průkazů zvířat v zájmovém chovu a že na této 
nezákonné činnosti s nelegálními obchodníky často spolupracují i veterináři, což 
komplikuje kontroly a vyšetřování8;

H. vzhledem k tomu, že nelegálně chovaná zvířata v zájmovém chovu jsou velmi často jen 
částečně očkována nebo nejsou očkována vůbec či jim nebyla v případě onemocnění 
poskytnuta řádná léčba; vzhledem k tomu, že s nezákonným obchodem se zvířaty 
v zájmovém chovu jsou spojena různá zoonotická rizika nákazy, včetně zavlečení 
vztekliny vyskytující se v některých částech Evropy do zemí, ve kterých se tato choroba 
nevyskytuje, nebo parazitů, jako je např. Echinococcus multilocularis, který se snadno 
šíří a jen obtížně se kontroluje9;

I. vzhledem k tomu, že právní rámec pro zdraví zvířat, který vstoupí v platnost dne 
21. dubna 2021, umožní dosáhnout větší transparentnosti při obchodování s kočkami 
a psy na internetu, povede k lepšímu zdravotnímu stavu zvířat a zajistí jim lepší životní 
podmínky; vzhledem k tomu, že právní rámec pro zdraví zvířat striktně požaduje, aby 
všichni prodejci, chovatelé a přepravci psů a koček a shromažďovací střediska pro  tato 
zvířata zaregistrovali své zařízení u příslušného orgánu v daném členském státě;

J. vzhledem k tomu, že nezákonný obchod se zvířaty v zájmovém chovu zhoršuje životní 
podmínky zvířat, má negativní dopady na ochranu spotřebitele a podrývá hladké 
fungování vnitřního trhu EU (prostřednictvím nekalé hospodářské soutěže) a veřejné 
finance (prostřednictvím ztráty daňových příjmů);

K. vzhledem k tomu, že zvířata v zájmových chovech se v současnosti v EU běžně 
nakupují prostřednictvím drobné inzerce na internetu, přičemž druhým nejběžnějším 
prostředkem jsou sociální sítě10; vzhledem k tomu, že práva spotřebitelů, kteří kupují 
zvířata v zájmovém chovu na základě internetové inzerce, jsou jen málo chráněna, ať už 
na vnitrostátní, či na unijní úrovni; vzhledem k tomu, že vysoký počet nezákonně 
chovaných zvířat v zájmovém chovu se prodává na trzích v členských státech nebo 
přímo z vozidel podél vnitřních hranic EU;

L. vzhledem k tomu, že 65 % respondentů zařazených do bleskového průzkumu 

8 Zpráva organizace FOUR PAWS z roku 2013 nazvaná „Obchod se štěňaty v Evropě“ („Puppy trade in 
Europe“).
http://www.carodog.eu/wp-content/uploads/2014/10/REPORT_EUROPEAN_PUPPY_TRADE2.pdf
9 Studie o životních podmínkách psů a koček, kteří jsou předmětem obchodu (2015), kterou financovala Komise 
podle zvláštní smlouvy SANCO 2013/12364, s. 55–56. 
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu-strategy_study_dogs-cats-commercial-
practices_en.pdf; 
Organizace „EU Dog & Cat Alliance“ (2016). Informační přehled o přezkumu právních předpisů upravujících 
přesuny zvířat v zájmovém chovu zahrnutých v „právním rámci pro zdraví zvířat“. 
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets.dogandcatwelfare.eu/live/media/publicationtemp/EU_Dog_Cat_
Alliance_briefing_AHL_pet_movement_review.pdf
10 Organizace „EU Dog & Cat Alliance“ a „Blue Cross“ (2017). Online prodej zvířat v zájmovém chovu v EU: 
jaká je jeho skutečná cena? („Online Pet Sales in the EU: What’s the cost?“) 
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets.dogandcatwelfare.eu/live/media/publicationtemp/12195_-_EU_Pet_
sales_report_spreads.pdf 

http://www.carodog.eu/wp-content/uploads/2014/10/REPORT_EUROPEAN_PUPPY_TRADE2.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu-strategy_study_dogs-cats-commercial-practices_en.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu-strategy_study_dogs-cats-commercial-practices_en.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets.dogandcatwelfare.eu/live/media/publicationtemp/EU_Dog_Cat_Alliance_briefing_AHL_pet_movement_review.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets.dogandcatwelfare.eu/live/media/publicationtemp/EU_Dog_Cat_Alliance_briefing_AHL_pet_movement_review.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets.dogandcatwelfare.eu/live/media/publicationtemp/12195_-_EU_Pet_%E2%80%8Csales_report_spreads.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets.dogandcatwelfare.eu/live/media/publicationtemp/12195_-_EU_Pet_%E2%80%8Csales_report_spreads.pdf
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Eurobarometr o nezákonném obsahu na internetu se domnívalo, že internet není pro 
uživatele bezpečný, a 90 % souhlasilo s tím, že by hostingové internetové služby měly 
okamžitě odstraňovat obsah, který veřejné nebo donucovací orgány označí 
za nezákonný; vzhledem k tomu, že 60 % uživatelů internetu uvedlo, že minimálně 
jednou týdně používají internetové sociální sítě, a že většina uživatelů alespoň 
příležitostně používá rovněž internetová tržiště, přičemž 30 % z nich je používá 
nejméně jednou týdně; vzhledem k tomu, že 69 % uživatelů internetu v EU uvedlo, že 
nakupují online, přičemž toto číslo každoročně roste, i pokud jde o nákup zvířat11;

M. vzhledem k tomu, že špatné zacházení se zvířaty v zájmovém chovu, včetně zvířat, která 
jsou chována, držena a prodávána k tomu, aby se stala domácími zvířaty či zvířaty 
chovanými pro zábavu, sport nebo práci, jako jsou např. anglický a španělský chrt, a 
s toulavými zvířaty vyvolává u mnoha občanů stále velké znepokojení; vzhledem 
k tomu, že (lepší) identifikace a registrace zvířat v zájmovém chovu se může stát 
cenným nástrojem v boji proti týrání zvířat;

N. vzhledem k tomu, že více než 70 % nových nemocí, které se v posledních desetiletích 
objevily u lidí, bylo přeneseno ze zvířat a že zvířata v běžném zájmovém chovu jsou 
hostiteli 41 zoonóz včetně vztekliny12;

O. vzhledem k tomu, že druhy zvířat v zájmovém chovu, které jsou uvedeny v části 
A přílohy I nařízení (EU) č. 576/2013, nelze přepravovat z jednoho členského státu 
do druhého, pokud nejsou označeny implantovaným transpondérem; vzhledem k tomu, 
že v případě koček a psů, kteří zůstávají na území daného členského státu a nejsou 
přepravováni do jiného členského státu, neexistuje požadavek na povinnou 
harmonizovanou identifikaci; vzhledem k tomu, že mnoho koček a psů v členských 
státech zůstává neidentifikovaných a neregistrovaných;

P. vzhledem k tomu, že v rámci unijního koordinovaného plánu kontrol internetového 
prodeje psů a koček byly ve 42 % kontrolovaných inzerátů zjištěny nesrovnalosti mezi 
statusem obchodníka a jeho činností13;

Q. vzhledem k tomu, že některé stránky s inzercí začínají dobrovolně přijímat přísnější 
pravidla pro ověřování identity internetových prodejců, a zlepšují tak životní podmínky 
zvířat;

R. vzhledem k tomu, že většina členských států již zavedla nějaké požadavky 
na identifikaci a registraci koček a psů; vzhledem k tomu, že požadavky na identifikaci 
koček, psů a fretek nejsou harmonizovány, což mimo jiné vede k nesprávnému 
používání kódů jednotlivých zemí a k vydávání duplicitních nebo nesprávných kódů14; 

11 Bleskový průzkum Eurobarometr 469/2018 o nezákonném obsahu na internetu. 
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/83669
12 Michael J. Day et al (2012). Dohled nad zoonotickými infekčními onemocněními přenášenými drobnými 
zvířaty v zájmovém chovu („Surveillance of Zoonotic Infectious Disease Transmitted by Small Companion 
Animals“).
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/18/12/12-0664_article
13 Unijní koordinovaný plán kontrol internetového prodeje psů a koček. 
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/reg-com_ahw_20190612_asf_aw-control-coord-plan-sale-
dog-cats_eur.pdf
14 Zpráva organizace FOUR PAWS z roku 2016 nazvaná „Identifikace, očkování a přesun psů a koček v EU: jak 
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vzhledem k tomu, že většina registračních databází není propojena, což omezuje 
možnost sledování těchto zvířat v EU;

1. zdůrazňuje, že nezákonný obchod se psy a kočkami má ničivý dopad, nejen pokud jde 
o životní podmínky zvířat, ale představuje rovněž riziko z hlediska veřejného zdraví 
a ochrany spotřebitele;

Identifikace a registrace koček a psů

2. zdůrazňuje, že celounijní harmonizovaný systém povinné identifikace a registrace 
koček a psů je zásadním a nezbytným prvním krokem v boji proti nezákonnému 
obchodu se zvířaty v zájmovém chovu a že registrace a identifikace jsou klíčovými 
podmínkami pro kontrolu, prosazování práva a sledovatelnost;

3. domnívá se, že v případě zvířat v zájmovém chovu je nezbytné, aby je veterinární lékař 
očipoval a provedl záznam do vnitrostátního rejstříku pro identifikaci a registraci zvířat 
s cílem zajistit jejich účinnou vysledovatelnost; považuje za velmi důležité, aby tento 
rejstřík obsahoval registrační čísla všech osob, které hrály úlohu v životě zvířete, včetně 
chovatelů, prodejců, veterinárních lékařů, přepravců a majitelů;

4. naléhavě vyzývá Komisi, aby plně využila všechny své pravomoci, které na ni byly 
podle čl. 109 odst. 2 a článku 118 právního rámce pro zdraví zvířat přeneseny, 
a předložila návrh podrobných, celounijních a kompatibilních systémů pro prostředky 
a metody identifikace a registrace koček a psů, které by stanovovaly minimální 
množství požadovaných informací nutných k identifikaci jednotlivých zvířat a pravidla 
výměny elektronických údajů mezi databázemi členských států, jež by měly být ke 
konci tohoto legislativního období propojeny;

5. vyzývá k vytvoření jednoznačné vazby mezi unijním průkazem zvířat v zájmovém 
chovu a jejich registrací prostřednictvím mikročipů za účelem zajištění přesného určení 
původu zvířat v zájmovém chovu i v případě, že je témuž zvířeti vydán nový pas;

6. vyzývá členské státy, aby zavedly opatření, jejichž cílem by bylo standardní označování 
a registrace všech koček a psů v rámci boje proti týrání zvířat;

7. zdůrazňuje, že informace shromážděné k identifikaci zvířat v zájmovém chovu musí 
obsahovat osobní údaje a měly by být chráněny v souladu se všemi předpisy EU 
na ochranu soukromí a osobních údajů; domnívá se, že tyto osobní údaje by neměly být 
používány k žádným komerčním účelům;

Akční plán EU s cílem řešit problém nezákonného obchodu se zvířaty v zájmovém chovu

8. vyzývá Komisi k vypracování meziodvětvového akčního plánu EU s cílem řešit 
problém nezákonného obchodu se zvířaty v zájmovém chovu na území EU; domnívá se, 
že tento akční plán by měl přihlížet k názoru Evropského parlamentu, členských států 
a příslušných zainteresovaných subjektů a jasně definovat povinnosti všech 

zlepšit systémy cestovních průkazů zvířat a TRACES?“ („Identification, vaccination and movement of dogs and 
cats in the EU: How to improve the Pet Passport and TRACES systems?“)
http://www.lawyersforanimalprotection.eu/wp-content/uploads/2016/07/INSIDE-1.pdf
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zúčastněných stran a subjektů s rozhodovací pravomocí, včetně členských států, 
Komise, pracovníků pohraničních, celních a veterinárních orgánů, veterinárních lékařů 
a organizací občanské společnosti;

9. doporučuje, aby Komise zapojila do akčního plánu příslušná generální ředitelství 
působící v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, veřejného zdraví, ochrany 
spotřebitelů, vnitřního trhu a problematiky nezákonného obchodu;

10. je toho názoru, že je nezbytné vytvořit jednotnou unijní definici komerčních velkochovů 
zvířat, tzv. „množíren psů a koček“, pro účely boje proti nezákonnému obchodu se 
zvířaty v zájmovém chovu;

11. domnívá se, že je nutné zajistit lepší informovanost občanů o obchodování se zvířaty 
v zájmovém chovu a o možném nebezpečí, kterému se vystavují, pokud kupují zvířata 
na internetu nebo pokud se při jejich nákupu neřídí zákonnými postupy;

12. vyzývá Komisi, aby v rámci své Digitální agendy pro Evropu zlepšila ochranu 
spotřebitelů při nákupu zvířat v zájmovém chovu prostřednictvím online inzerce;

13. podporuje, aby byl prodej živých zvířat obchodníkem spotřebiteli vyloučen z oblasti 
působnosti připravované směrnice o smlouvách o prodeji zboží online a jinými 
prostředky na dálku;

Kontroly a lepší prosazování právních předpisů EU

14. vyzývá členské státy, aby za účelem účinného omezení nezákonného obchodování se 
zvířaty v zájmovém chovu zlepšily vymáhání práva a uplatňovaly přísnější sankce, jež 
by měly být účinné, přiměřené a odrazující, vůči hospodářským subjektům, 
veterinárním lékařům a příslušným vnitrostátním orgánům ze zdrojových, tranzitních 
i cílových zemí, kteří dodávají padělané cestovní průkazy zvířat v zájmovém chovu;

15. vyzývá členské státy, aby v souladu s nařízením (EU) 2017/62515 uplatňovaly finanční 
postihy, jež by převážily výhody, které se snaží získat hospodářské subjekty, 
mj. chovatelé a prodejci inzerující za úplatu zvířata na internetu v rozporu s právními 
předpisy EU a členských států;

16. vyzývá Komisi a členské státy k vypracování strategií pro regulaci nebo samoregulaci 
internetové inzerce zvířat v zájmovém chovu za účelem potlačení klamavé reklamy 
a lepší kontroly internetového prodeje koček a psů;

17. vyzývá Komisi, aby zavedla povinné požadavky, podle nichž by internetové platformy 
musely provádět minimální kontroly k ověření totožnosti uživatelů inzerujících zvířata 
v zájmovém chovu k prodeji na internetu; zdůrazňuje, že jakékoli případné 
přepracování příslušného legislativního rámce musí vést k lepší ochraně spotřebitelů 
a zvířat;

15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a 
jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a 
pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu 
rostlin (Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1).
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18. vyzývá k tomu, aby inspekční programy ředitelství pro audity a analýzy v oblasti zdraví 
a potravin (Evropská komise, GŘ pro zdraví a bezpečnost potravin) zahrnovaly kontroly 
dodržování nařízení (EU) č. 576/2013 v členských státech;

19. vyzývá Komisi, aby s cílem zabránit nekalým obchodním praktikám a podvodnému 
prodeji zvířat v zájmovém chovu, omezit další výskyt zdravotních problémů, jimiž trpí 
určité rasy. a problémů týkajících se jejich životních podmínek a vytvořit 
pro hospodářské subjekty rovné podmínky navrhla pro chov a odbyt koček a psů 
společné normy, které by byly zavedeny v celé EU;

20. vyzývá členské státy, aby stanovily podrobná pravidla pro kontrolu chovatelů zvířat 
v zájmovém chovu a postaraly se o náležitý dohled ze strany veterinárních lékařů;

21. domnívá se, že členské státy by měly být vybízeny k zavedení povinného rejstříku 
autorizovaných chovatelů a prodejců zvířat v zájmovém chovu, k němuž by měly 
přístup příslušné osoby z jiných členských států;

22. vyzývá členské státy, aby vedle hraničních kontrol vyžadovaných podle nařízení (ES) č. 
338/9716zavedly kontrolu dodržování předpisů na vnitrostátní úrovni spočívající 
v pravidelných kontrolách obchodníků a držitelů povolení, jako jsou prodejny 
prodávající zvířata v zájmovém chovu, chovatelé, výzkumná střediska a školky;

23. domnívá se, že je rovněž třeba harmonizovat četnost kontrol v rámci celé EU 
prováděných ve spolupráci s celními orgány, policií a veterinárními službami 
v členských státech;

24. vyzývá příslušné orgány členských států, v nichž dochází k porušování nařízení (EU) 
č. 576/2013, aby striktně uplatňovaly postupy stanovené v uvedeném nařízení 
a zajistily, že všechna zabavená zvířata v zájmovém chovu naleznou nový domov; 
kromě toho vyzývá členské státy, aby odpovídajícím způsobem podporovaly záchranná 
střediska pro zvířata;

25. vítá výsledky dosažené v rámci Platformy EU pro dobré životní podmínky zvířat 
a dobrovolné iniciativy tzv. podskupiny pro zlepšení zdraví a životních podmínek zvířat 
v zájmovém chovu, která jsou předmětem obchodu; vyzývá k zapojení Evropského 
parlamentu a k vyváženému zastoupení občanské společnosti, příslušných orgánů, 
podnikatelských subjektů a vědců v rámci budoucí práce v oblasti dobrých životních 
podmínek zvířat na úrovni EU a k zajištění dostatečných prostředků, aby bylo možné 
dosáhnout co nejrychlejšího pokroku;

Spolupráce, komunikace a odborná příprava

26. vyzývá Komisi a členské státy, aby v rámci Platformy EU pro dobré životní podmínky 
zvířat navázaly na práci dobrovolné iniciativy tzv. podskupiny pro zlepšení zdraví 
a životních podmínek zvířat v zájmovém chovu, která jsou předmětem obchodu, šířily 
její výsledky a přijaly opatření s cílem vyřešit v rámci nadcházející legislativní 
i nelegislativní činnosti do roku 2024 problém nezákonného obchodu se zvířaty 

16 Nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1).
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v zájmovém chovu; domnívá se, že je v této souvislosti naléhavě třeba navázat aktivní 
spolupráci a výměnu osvědčených postupů mezi všemi členskými státy;

27. vyzývá členské státy, aby v případě, že zahájí soudní řízení proti nezákonnému 
obchodníkovi se psy a kočkami, jehož činnost by se mohla týkat i jiného členského 
státu, o tom dotčené členské státy systematicky informovaly;

28. prosazuje, aby se při potírání nezákonného obchodu se zvířaty v zájmovém chovu 
a zmírňování s tím souvisejícího rizika zoonóz používaly pracovní metody založené na 
spolupráci mezi příslušnými orgány, včetně vytvoření zpravodajského systému 
pro zaznamenávání a sdílení údajů týkajících se komerčních zásilek s nelegálně 
prodávanými zvířaty a systému varování pro hlášení případů zjištěných nesrovnalostí;

29. vyzývá Komisi, aby předložila opatření, která by lépe připravila celní a veterinární 
orgány na odhalování případů nezákonného obchodu se zvířaty v zájmovém chovu, 
včetně využívání technologií a cílené odborné přípravy;

30. vyzývá Komisi a členské státy, aby navázaly na doporučení uvedená v unijním 
koordinovaném plánu kontrol internetového prodeje psů a koček tím, že vytvoří 
partnerství mezi orgány, databázemi, internetovými stránkami a organizacemi na 
podporu dobrých životních podmínek zvířat a předloží konkrétní opatření proti 
zavádějící inzerci a nezákonnému obchodování se psy a kočkami na internetu;

31. uznává důležitou úlohu, kterou hrají sdružení na ochranu zvířat a nevládní organizace 
v boji proti nezákonnému obchodu se zvířaty v zájmovém chovu; vyzývá dále členské 
státy, aby střediskům pro záchranu zvířat a organizacím na ochranu zvířat / nevládním 
organizacím poskytovaly přiměřenou finanční a další materiální i jinou podporu;

32. vyzývá členské státy, aby s cílem omezit nezákonné obchodování se zvířaty 
v zájmovém chovu na internetu vyčlenily dostatečné prostředky na prosazování 
požadavku na registraci provozovatelů všech zařízení, která chovají nebo mají v držení 
zvířata či s nimi obchodují, jak je uvedeno v právním rámci pro zdraví zvířat;

33. domnívá se, že je třeba vyvinout větší úsilí pro zvýšení informovanosti potenciálních 
zákazníků a hospodářských subjektů, včetně poskytovatelů online služeb, v souvislosti 
s nezákonným prodejem zvířat v zájmovém chovu a s ním spojenými špatnými 
životními podmínkami zvířat;

34. poukazuje na to, že už existují celostátní a v některých případech i regionální databáze, 
které obsahují informace potřebné k identifikaci zvířat v zájmovém chovu; domnívá se, 
že aby bylo možné zajistit dohledatelnost zvířat v celé EU, měly by se tyto databáze 
používat jako vzájemně propojené, kompatibilní a interoperabilní systémy;

35. poukazuje na to, že členské státy by měly zajistit, aby byli pracovníci na hranicích řádně 
proškoleni, pokud jde o postupy a předpisy týkající se dovozu zvířat v zájmovém chovu 
ze třetích zemí uvedených na seznamu i z jiných třetích zemí, a aby příslušné předpisy 
uplatňovali;

36. vyzývá členské státy k častějšímu pořádání informačních a osvětových kampaní, aby 
byli občané informováni o negativním dopadu nezákonného obchodování se zvířaty 
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v zájmovém chovu a aby kupovali pouze taková zvířata, která byla chována a držena 
odpovědným způsobem a s přihlédnutím k dobrým životním podmínkám a s nimiž se 
také v tomto duchu obchodovalo;

°

° °

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


