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NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. vyjadruje poľutovanie nad nedostatočným vykonávaním nariadenia 1/2005, ktoré vedie 
k pretrvávajúcim závažným problémom týkajúcim sa dobrých životných podmienok 
zvierat počas prepravy; domnieva sa, že požiadavky nariadenia neboli splnené v 
dostatočnej miere; žiada Komisiu, aby Parlamentu predkladala pravidelné správy o 
vykonávaní a presadzovaní súčasného nariadenia, ktoré budú obsahovať konkrétne 
údaje;

2. opätovne zdôrazňuje, že preprava je jedným z najchúlostivejších momentov v živote 
zvieraťa a že aj tá najlepšie naplánovaná preprava spôsobuje zvieratám stres; domnieva 
sa preto, že na prepravované zvieratá sa musí vzťahovať najvyššia a najprísnejšia 
právna ochrana;

3. žiada, aby boli zakázané všetky prepravy s dĺžkou jazdy nad osem hodín bez ohľadu na 
spôsob prepravy a aby bola dĺžka prepravy na bitúnok obmedzená na štyri hodiny; 
domnieva sa, že neodstavené zvieratá by sa nemali prepravovať dlhšie ako štyri hodiny;

4. podporuje efektívnejší, hospodárnejší a etickejší systém prepravy, ktorý dáva prednosť 
preprave mäsa pred prepravou zvierat dovážaných na bitúnok;

5. podporuje zabíjanie zvierat a spracovanie mäsa čo najbližšie k miestu chovu, a preto 
vyzýva Komisiu, aby presadzovala rozvoj regionálnych a/alebo mobilných bitúnkov;

6. poukazuje na to, že približne 70 – 80 % prepravy tvorí preprava jatočných zvierat a že 
hospodárske straty v dôsledku zle vykonanej alebo príliš dlhej prepravy môžu byť 
veľmi vysoké a môžu výrazne zhoršiť dobré životné podmienky zvierat;

7. uznáva, že mnoho problémov možno odhaliť a odstrániť ešte pred začiatkom prepravy, 
a preto naliehavo vyzýva členské štáty, aby kontrolovali všetky zásielky určené pre 
nečlenské štáty EÚ a aspoň minimálny počet vozidiel počas nakladania, v závislosti od 
počtu prípadov porušenia nahlásených mimovládnymi organizáciami a zistených počas 
inšpekcií Potravinového a veterinárneho úradu; požaduje, aby vozidlá/plavidlá 
disponovali vhodnými zariadeniami na nakládku a vykládku zvierat a aby bol personál 
primerane vyškolený;

8. berie na vedomie súčasné narušenie trhu spôsobené odlišnými tarifami uplatňovanými 
na živé zvieratá a na mäso, ktoré výrazne stimuluje obchodovanie so živými zvieratami; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby spolu so svojimi obchodnými partnermi preskúmala 
toto narušenie s cieľom obmedziť obchodovanie so živými zvieratami a v prípade 
potreby ho nahradiť obchodovaním s mäsom;

9. vyjadruje poľutovanie nad podmienkami na hraničných kontrolách na štátnych 
hraniciach s tretími krajinami, kde v dôsledku závažného nedostatku zariadení dochádza 
k dlhým radám a prehrievaniu, čo mnohým zvieratám spôsobuje smrť a strašné 
utrpenie;
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10. poukazuje na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-424/13, podľa ktorého 
obchodníci EÚ musia dodržiavať nariadenie až do konečného miesta určenia, a to aj v 
prípade, že zásielka už opustila Úniu; domnieva sa, že kým nie je možné zaručiť súlad, 
takáto preprava živých zvierat by nemala byť povolená; žiada Komisiu, aby 
presadzovala dobré životné podmienky zvierat na medzinárodnej úrovni a 
uskutočňovala iniciatívy na zvyšovanie povedomia v krajinách, ktoré nie sú členmi EÚ;

11. zdôrazňuje, že je potrebné, aby členské štáty zabezpečili riadnu organizáciu prepravy 
zvierat s ohľadom na poveternostné podmienky a druh prepravy;

12. zdôrazňuje, že v prípadoch, keď sa vyžaduje, aby boli zvieratá vyložené na 24 hodín 
odpočinku v tretích krajinách, organizátor musí určiť miesto na odpočinok so 
zariadeniami rovnocennými zariadeniam na kontrolných staniciach EÚ; vyzýva 
príslušné orgány, aby tieto zariadenia pravidelne kontrolovali a aby neschvaľovali plány 
prepravy v prípadoch, že sa nepotvrdilo, že navrhnuté miesto na odpočinok má 
zariadenia rovnocenné zariadeniam na kontrolných staniciach EÚ;

13. vyzýva úradných veterinárnych lekárov na výstupných miestach EÚ, aby overovali, či 
zvieratá sú spôsobilé pokračovať v ceste a či vozidlá a/alebo plavidlá spĺňajú 
požiadavky príslušného nariadenia;

14. zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť podmienky počas námornej prepravy, ako je 
stanovené v súčasnom nariadení, a požaduje, aby:

 boli členské štáty a príslušné orgány dôslednejšie v rámci postupov na vydávanie 
osvedčení a schvaľovania plavidiel a aby zlepšili kontroly zdravotnej spôsobilosti 
zvierat na cestovanie pred každou nakládkou;

 členské štáty poskytli Komisii podrobné plány svojich zariadení na kontrolu 
zvierat skôr, než určitý prístav použijú ako výstupné miesto pre zvieratá, a aby 
Komisia na základe informácií od členských štátov vypracovala zoznam prístavov 
so zodpovedajúcimi zariadeniami na kontrolu zvierat;

 bol počas všetkých námorných plavieb prítomný veterinárny lekár (alebo aspoň 
veterinárny technik);

15. ďalej poukazuje na zlé podmienky počas cestnej prepravy a požaduje, aby:

– boli členské štáty dôslednejšie tak v rámci postupov na vydávanie osvedčení a 
schvaľovania vozidiel, ako aj pri vydávaní osvedčení o spôsobilosti vodičov;

– príslušné orgány zabezpečili, že medzi spodnou časťou priečky a podlahou 
vozidla ani medzi vonkajším okrajom priečky a stenou vozidla nebude žiaden 
priestor a že počas cesty bude k dispozícii dostatok čistej podstielky;

– prevádzkovatelia zaistili dôkladné školenie vodičov, ktoré je nevyhnutné na 
zabezpečenie správneho zaobchádzania so zvieratami v súlade s prílohou IV;

16. konštatuje, že napriek jasným odporúčaniam Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín 
(EFSA) nie sú časti nariadenia v súlade so súčasnými vedeckými poznatkami; 
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opakovane vyzýva na aktualizáciu pravidiel vzhľadom na existujúce rozdiely medzi
právnymi predpismi a najnovšími vedeckými dôkazmi, ktoré identifikoval úrad EFSA; 
zdôrazňuje najmä tieto opatrenia:

 dostatočné vetranie a vhodná regulácia teploty vo všetkých vozidlách;

 vhodné systémy napájania, najmä pre neodstavené zvieratá;

 stanovenie konkrétnej a dostatočnej minimálnej svetlej výšky stropu;

 nižšia hustota chovu;

17. vyzýva členské štáty, aby výrazne zlepšili dodržiavanie nariadenia č. 1/2005; trvá na 
tom, aby členské štáty, ktoré zistia porušenie riadneho vykonávania nariadenia, využili 
svoje výrazné právomoci v oblasti presadzovania stanovené v článku 26 tohto 
nariadenia s cieľom zabrániť tomu, aby sa takéto porušovanie opakovalo; vyzýva najmä 
členské štáty, aby s cieľom zabrániť utrpeniu zvierat a nekalej súťaži prijali nápravné 
opatrenia a uplatňovali sankcie vrátane pozastavenia platnosti povolenia prepravcu 
alebo jeho odobratia, a aby o tom informovali Komisiu;

18. vyzýva Komisiu, aby ako strážkyňa zmlúv prijala opatrenia voči členským štátom, ktoré 
systematicky nevykonávajú a nepresadzujú toto nariadenie, a aby zmapovala systémy 
sankcií s cieľom zabezpečiť, že sankcie budú účinné, primerané a odrádzajúce;

19. vyzýva Komisiu, aby po konzultácii s národnými kontaktnými miestami na základe 
správ o inšpekcii a vykonávaní vypracovala čiernu listinu prevádzkovateľov, ktorí sa 
dopustili opakovaných a závažných porušení nariadenia; vyzýva Komisiu, aby tento 
zoznam zverejnila a často aktualizovala a aby tiež presadzovala príklady najlepších 
postupov tak v oblasti prepravy, ako aj v oblasti správy vecí verejných;

20. vyzýva Komisiu, aby pokračovala v spolupráci so Svetovou organizáciou pre zdravie 
zvierat (OIE), s úradom EFSA a členskými štátmi s cieľom podporiť vykonávanie a 
riadne presadzovanie nariadenia č. 1/2005 a aby tak presadzovala posilnený dialóg o 
otázkach dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy s osobitným zameraním 
na:

 lepšie uplatňovanie pravidiel EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat 
počas prepravy prostredníctvom výmeny informácií a najlepších postupov a 
priameho zapojenia zainteresovaných strán;

 podporu školení určených pre vodičov a prepravné spoločnosti;

 lepšie šírenie príručiek a informačných prehľadov zameraných na prepravu zvierat 
a preložených do všetkých jazykov EÚ;

 rozvoj a využívanie dobrovoľných záväzkov zo strany podnikov týkajúcich sa 
ďalšieho zlepšovania dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy;

 intenzívnejšiu výmenu informácií a najlepších postupov medzi vnútroštátnymi 
orgánmi s cieľom znížiť počet priestupkov spôsobených prepravnými 
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spoločnosťami a vodičmi;

21. vyjadruje poľutovanie nad nízkym a nedostatočným počtom kontrol a úradných auditov 
a presvedčenie, že by sa mal zvýšiť počet každoročných inšpekcií vykonávaných 
Potravinovým a veterinárnym úradom; požaduje účinnejší a transparentnejší systém 
monitorovania, ktorý by zahŕňal prístup verejnosti k informáciám zhromažďovaným 
prostredníctvom obchodného kontrolného a expertného systému (TRACES); dôrazne 
vyzýva Komisiu, aby podporila štúdie o technickej uskutočniteľnosti a finančnej 
udržateľnosti systémov geolokalizácie zvierat s cieľom umožniť sledovanie ich polohy 
a trvania prepravy v prepravných vozidlách, ako aj zistenie akéhokoľvek nedodržania 
harmonogramov prepravy;

22. naliehavo vyzýva Komisiu, aby schválila a predložila návrh na revíziu nariadenia Rady 
(ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností s cieľom 
vytvoriť lepšie mechanizmy na zabezpečenie toho, aby členské štáty dodržiavali 
pravidlá ochrany živých zvierat počas prepravy.
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