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Otázka na ústne zodpovedanie  O-000016/2020
Komisii 
článok 136 rokovacieho poriadku
Sirpa Pietikäinen (PPE), Emil Radev (PPE), Petri Sarvamaa (PPE), Sarah Wiener (Verts/ALE), 
Petra De Sutter (Verts/ALE), Klaus Buchner (Verts/ALE), Heidi Hautala (Verts/ALE), Marie 
Toussaint (Verts/ALE), Yannick Jadot (Verts/ALE), David Cormand (Verts/ALE), Tilly Metz 
(Verts/ALE), Bas Eickhout (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Ernest Urtasun 
(Verts/ALE), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Manuel Bompard (GUE/NGL), Younous Omarjee 
(GUE/NGL), Clare Daly (GUE/NGL), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Malin Björk (GUE/NGL), Fabio 
Massimo Castaldo (NI), Rosa D'Amato (NI), Ignazio Corrao (NI), Eleonora Evi (NI), Piernicola 
Pedicini (NI), Frédérique Ries (Renew), Hilde Vautmans (Renew), Pascal Durand (Renew), 
Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Petras Auštrevičius (Renew), Martin Hojsík (Renew), Maria 
Noichl (S&D), Niels Fuglsang (S&D), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Leszek Miller (S&D), Annika 
Bruna (ID), Virginie Joron (ID), Catherine Griset (ID), Aurelia Beigneux (ID)

Vec: Dobré životné podmienky zvierat a nová zelená dohoda

Súčasné právne predpisy v oblasti životných podmienok zvierat sú zastarané a nezohľadňujú 
najnovší vedecký vývoj. Nie sú dostatočne účinné a zrozumiteľné, čo vedie k nezrovnalostiam pri ich 
uplatňovaní a znevýhodňuje výrobcov v niektorých členských štátoch v hospodárskej súťaži. Na 
väčšinu zvierat sa okrem toho nevzťahujú špecifické právne predpisy týkajúce sa konkrétnych druhov 
zvierat. Parlament opakovane žiadal zmenu právnych predpisov. Nedávno vyzval na revíziu 
nariadenia o ochrane zvierat počas prepravy a smernice o brojleroch. Prieskumy Eurobarometra, 
konzultácie Komisie o budúcnosti Európy a úspešná európska iniciatíva občanov s názvom 
„Skoncovať s klietkovým chovom“ dokazujú, že v oblasti životných podmienok zvierat chcú občania 
viac činov. Okrem toho sú dobré životné podmienky zvierat úzko spojené s rozvojom udržateľného 
obehového potravinového systému, keďže priemyselné poľnohospodárstvo výrazne zvyšuje emisie 
skleníkových plynov (GHG), znečisťovanie pôdy a vody, degradáciu ekosystémov a narastajúcu 
hrozbu antimikrobiálnej rezistencie. V predchádzajúcom volebnom období však nebol predložený 
žiadny legislatívny návrh týkajúci sa dobrých životných podmienok zvierat.

Uvítali by sme odpovede Komisie na tieto otázky:

1. Keďže predsedníčka von der Leyenová prisľúbila reagovať na výzvy Parlamentu na prijatie 
právnych predpisov predložením návrhov, má Komisia v úmysle v tomto volebnom období 
predložiť legislatívne návrhy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat?

2. Budú dobré životné podmienky zvierat plnohodnotnou súčasťou novej zelenej dohody, stratégie 
Z farmy na stôl a stratégie v oblasti biodiverzity?

3. Zvýši Komisia finančné a ľudské zdroje určené na problematiku dobrých životných podmienok 
zvierat?

Predložené: 10/02/2020

Termín na zodpovedanie: 11/05/2020


