
 
Dobro počutje živali: Parlament za višje standarde
med prevozom
 
Dolga potovanja za živali pomenijo trpljenje in stres. Poslanci želijo njihove pogoje
izboljšati s strožjimi kontrolami, višjimi kaznimi za prestopnike in skrajšanjem potovalnih
časov.
 
Na milijone živali, namenjenih za razmnoževanje, rejo ali zakol, vsako leto potuje znotraj EU.
Med leti 2009 in 2015 se je število prepeljanih živali v Evropi povišalo za 19 odstotkov - z 1,25
na 1,49 milijarde. Najbolj se je povišalo število potujočih prašičev, perutnine in konjev, medtem
ko se je znižalo število prepeljane živine, ovac in koz. V enakem obdobju se je letno število
pošiljk živih živali iz 400.000 povečalo na približno 430.000.
 
Veljavni evropski predpisi sicer urejajo zaščito živali med prevozom, vendar pa mnogi menijo,
da ne ponujajo dovolj visoke ravni zaščite. Evropski parlament je zato na plenarnem zasedanju
februarja 2019 potrdil resolucijo, s katero bi zagotovili boljše pogoje za živali, spodbudili
učinkovitejše izvajanje obstoječih pravil in standardov ter zmanjšali potovalne čase.
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Video: dobro počutje živali
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/welfare-of-transported-animals_N01-PUB-190207-ANIM_ev
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU(2018)621853_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX%3A32005R0001
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20190207IPR25224/poslanci-pozivajo-clanice-k-zagotovitvi-boljsih-pogojev-za-zivino
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/welfare-of-transported-animals_N01-PUB-190207-ANIM_ev


Zmanjšanje potovalnega časa živali 
 
Dolga potovanja za živali pomenijo stres, saj morajo med potjo pogosto trpeti v slabih razmerah,
utesnjene v majhnem prostoru, z močno omejenim gibanjem ter z malo vode in hrane. Zaradi
slabe in zastarele opreme ter slabih vremenskih pogojev na cilj pogosto prispejo bolne ali
poškodovane. Dodaten problem predstavlja prehod zunanje meje EU ob prevozu v tretje
države, kjer pogoje še poslabšujejo dolge čakalne dobe za pregled dokumentacije in vozil.
 

Evropski poslanci si prizadevajo, da bi potovanja živali, ki trajajo več kot osem ur, kolikor je
mogoče omejili. Zato predlagajo alternativne rešitve, kot na primer prevoz živalskih izdelkov
namesto živih živali ter razvoj lokalnih predelovalnih obratov.
 
Prav tako želijo poslanci uvesti strožje standarde pri ocenah primernosti stanja živali za prevoz,
pri čemer se ne sme dogajati, da prevažamo bolne ali poškodovane živali.
 
Strožje kontrole in kazni 
 
Evropski poslanci za sledenje poti živih živali v realnem času predlagajo uporabo sodobnih
tehnologij, kot na primer geo-lokacijskih sistemov. Države tudi pozivajo, naj izvajajo več
terenskih pregledov, saj lahko le z njimi odkrijemo in kaznujemo tiste, ki ne upoštevajo

" Pri oblikovanju in izvajanju politik […] Unija in
države  članice  v  celoti  upoštevajo  zahteve  po
dobrem  počutju  živali  kot  čutečih  bitij  […].  "
13. člen Pogodbe o delovanju Evropske unije

V Evropi na poteh, daljših od osmih ur, vsako leto prevažamo:
• 4 milijone glav živine

• 28 milijonov prašičev

• 4 milijone ovac

• 243 milijonov perutnine

• 150.000 konjev
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT


predpisanih standardov. Število inšpekcijskih pregledov se sedaj po državah močno razlikuje,
od nič v nekaterih članicah, do nekaj milijonov na leto v drugih. Delež ugotovljenih kršitev znaša
od 0 % do 16,6 %.
 
Evropski parlament želi prav tako uveljaviti višje kazni za kršitelje, kar bi odvračalo od sledenja
slabim praksam. Ukrepi predvidevajo tudi sankcije za države, ki ne poskrbijo za primerno
implementacijo pravil. Podjetjem, ki ne spoštujejo standardov ravnanja z živalmi, grozijo
prepovedi uporabe neprimernih vozil, odvzem licence za prevoz živali ter obvezna
izobraževanja zaposlenih o ukrepih za dobro počutje živali.
 
Višji standardi tudi za tretje države 
 
Poslanci želijo zagotoviti bilateralne dogovore s tretjimi državami, s katerimi bi zagotovili
prepoved prevoza živih živali v ali iz držav, ki imajo nižje standarde kot EU. Prav tako Evropski
parlament od držav želi zagotovila, da so na mejnih prehodih in carinskih točkah vzpostavile
infrastrukturo, ki omogoča, da živali dobijo hrano in vodo.
 
 
 
Naslednji koraki 
Parlament je junija 2020 ustanovil preiskovalni odbor o zaščiti živali med prevozom znotraj EU
in pri izvozu.
 
Odbor je odkril sistemske napake v predpisih glede izvedbe prevoza živali širom EU. Poročilo
odbora je bilo sprejeto na plenarnem zasedanju januarja 2022.
 
 
 
Več o zakonodaji EU glede dobrobiti živali
 
Več
Dosje postopka
Glavni dosežki evropskih politik za zagotavljanje dobrega počutja živali (EN)
Infografika: 40 let skrbi za dobro počutje  živali (EN)
Študija: Dobrobit živali v EU  (EN)
Študija: Zaščita živali med prevozom (EN)
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https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2019-0057+0+DOC+XML+V0//SL
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/anit/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/animal-welfare-and-protection/20211215STO19501/animal-transport-systematic-failures-revealed-interview
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20220114IPR21025/animals-must-be-better-protected-during-transport
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20220114IPR21025/animals-must-be-better-protected-during-transport
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/dobrobit-in-zascita-zivali/20200624STO81911/dobrobit-in-zascita-zivali-razlaga-zakonodaje-eu-video
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2110(INI)
https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/main_achievements_en
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_infograph_40-years-of-aw.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583114/IPOL_STU(2017)583114_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU(2018)621853_EN.pdf

