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Předmět: Závažné porušování pravidel při přepravě zvířat do třetích zemí 

Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 obsahuje ustanovení o dodržování dobrých životních podmínek zvířat při 
jejich přepravě v rámci Evropské unie. Podle rozsudku Soudního dvora EU z roku 2015 by se 
ustanovení uvedeného nařízení měla vztahovat také na přepravu živých zvířat z EU do třetích zemí, 
a to i během úseků cesty, které se uskutečňují mimo území EU1. 

Za posledních několik let nevládní organizace nesčetněkrát shromáždily důkazy svědčící o závažném 
a opakovaném strukturálním porušování pravidel při přepravě živých zvířat v EU i mimo její území. 
Vyšetřování setrvale prokazují závažné porušování nařízení č. 1/2005. Z nejnovějších důkazů 
vyplynulo, že zvířata byla přepravována při venkovní teplotě přesahující 30°C v přeplněných 
nákladních vozech bez potravy a vody, v důsledku čehož trpěla tepelným stresem a vyčerpáním. Při 
naloďování na plavidlo pro přepravu zvířat v chorvatském městě Raša byl jeden z býků vytažen z vody 
a za provaz přivázaný ke končetině násilím vtažen na plavidlo, přestože bylo zjevné, že není pro 
přepravu způsobilý2. 

1. Může Komise předložit důkazy ke svému tvrzení uvedenému v dopise ze dne 31. května 2018, že 
„ míra dodržování nařízení o přepravě se v posledních dvou letech zvýšila a míra plnění 
požadavků v případě, že zvířata jsou přepravována přes hranice EU, se blíží 100%“? A může 
vysvětlit nesrovnalosti mezi tímto tvrzením a otřesnými důkazy předloženými nevládními 
organizacemi? 

2. Souhlasí Komise s tím, že pokud členské státy nejsou schopny zaručit, že při přepravě živých 
zvířat z EU do třetích zemí budou dodržována ustanovení nařízení č. 1/2005, měl by být vývoz 
živých zvířat do třetích zemí zakázán? 

3. Souhlasí Komise s tím, že přístavy, v nichž podle zjištění dochází k závažnému porušování 
pravidel při exportu živých zvířat, by neměly za žádných okolností dostávat finanční prostředky 
EU na pokračování nebo rozšiřování své činnosti? 
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1  http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-424/13# 
2  https://www.zdf.de/politik/frontal-21/qualvolle-tiertransporte-100.html 


