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GENERÁLNE RIADITEĽSTVO – VNÚTORNÉ POLITIKY
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

OZNÁMENIE PRE POSLANCOV

Otázka na ústne zodpovedanie č. 10/6/2006, ktorú položila Avril Doyle

Ďalej je uvedená otázka na ústne zodpovedanie adresovaná Komisii podľa článku 187 
rokovacieho poriadku.
Vec: Obchodovanie s voľne žijúcimi vtákmi v EÚ

Dočasný zákaz dovozu voľne žijúcich vtákov, ktorý bol zavedený v októbri 2005 pre obavy z 
vtáčej chrípky, stratí účinnosť koncom decembra 2006. Dovážanie voľne žijúcich vtákov do 
EÚ so sebou prináša riziko zanesenia a šírenia chorôb zvierat a vyvoláva tiež vážne obavy v 
súvislosti s dobrými životnými podmienkami zvierat. Úhyn dovážaných voľne žijúcich vtákov 
ešte pred predajom dosahuje podľa odhadov až 60 percent. Európsky úrad pre bezpečnosť 
potravín nedávno uverejnil správu na tému „Ohrozenie zdravia a dobrých životných 
podmienok zvierat v súvislosti s dovozom iného voľne žijúceho vtáctva ako hydiny do 
Európskej únie“ a stanovisko k tejto problematike. Dospel k záveru, že životné podmienky 
vtákov odchytených vo voľnej prírode a dovezených do EÚ sú mimoriadne zlé a že miera 
úhynu je neprijateľne vysoká. Väčšina vtákov predaných v rámci obchodu s domácimi 
zvieratami by sa navyše mohla odchovať v EÚ a nebolo by potrebné prevážať ich na veľké 
vzdialenosti z tretích krajín. Čiastočné alebo úplné zákazy dovozu voľne žijúcich vtákov na 
obchodné účely už sú zavedené v Austrálii, Kanade a, čo je veľmi dôležité, v Spojených 
štátoch amerických, ktoré boli kedysi najväčším dovozcom na svete. EÚ v tejto otázke jasne 
zaostáva za medzinárodnými normami týkajúcimi sa dobrých životných podmienok zvierat.

1. Môže Komisia poskytnúť ďalšie údaje o počte voľne žijúcich vtákov dovážaných do EÚ a 
o miere úhynu a chorobnosti, ktorá je s tým spojená?

2. Zmení Komisia súčasný dočasný zákaz dovozu voľne žijúcich vtákov na trvalý zákaz?

3. Ako Komisia rieši problém nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi vtákmi?
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