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Evropský parlament vyzývá komisi k nahrazení a zastavení přepravy zvířat
Evropský parlament vyzval 14. února 2019 Evropskou komisi a EU k postupnému
nahrazování přepravy živých zvířat, k regionálnějšímu modelu živočišné výroby, k
důslednému provádění nařízení EU o ochraně zvířat během přepravy (ES 1/2005) a k zákazu
exportu živých zvířat, pokud nejsou normy EU v oblasti zajištění dobrých životních
podmínek zvířat dodržovány. Parlament také vyzval k zavedení parlamentního vyšetřování
během příštího volebního období.
Historický krok nastal při plenárním hlasováním o prováděcí zprávě o přepravě zvířat. V uplynulých deseti letech více
než 200 zpráv doručených Evropské komisi odsoudilo strašné podmínky přepravovaných zvířat a více než 1 milion
evropských občanů dvakrát požádal evropské instituce, aby tuto skutečnost zásadně změnily. Zatímco zvířata;
přepravována jako živé konzervy, několik dnů bez vody, krmení, bez veterinární péče; neustále – den i noc – zažívají
nejhorší utrpení a muka. A hodnoty a právní předpisy 21. století – jsou široce porušovány a nedodržovány.
Tato mimořádná parlamentní zpráva přišla po 2 letech intenzivní kampaně obhájců zvířat prostřednictvím kampaně
Eurogroup for Animals „STOP THE TRUCKS“, # stopthetrucks, a vyzývá ke konkrétním opatřením pro účinné
zlepšení životních podmínek přepravovaných zvířat. Po zhlédnutí mnoha svědectví o brutalitě přepravy živých zvířat
europoslanci souhrnně potvrdili, že chtějí, aby se EU vzdala této zastaralé praxe a přešla k novému způsobu
obchodování s živočišnými produkty, který bude skutečně respektovat základní potřeby zvířat.
Zpráva žádá Komisi, aby vypracovala strategii, která nahradí přepravu živých zvířat obchodem s masem a jatečně
upravenými těly, jakož i embryi a spermatem, který je v některých zemích již realitou. Pokud to není možné, poslanci
apelují na Radu zemědělských ministrů a Evropskou komisi, aby vyvinuly strategii pro posun směrem k regionálnímu
modelu živočišné výroby, ve kterém se zvířata rodí, vykrmují a porážejí ve stejném regionu, místo jejich přepravy na
extrémně dlouhé vzdálenosti. Poslanci také doporučili zlepšení provádění Nařízení 1/2005 v krátkém horizontu.
Zpráva například zdůrazňuje, že neohlášené audity Komise a kontroly na místě, prováděné vnitrostátními orgány, by
umožnily řešit závažná a systematická porušení. Zpráva, která je v souladu s doporučeními Evropského účetního
dvora, také vyzývá k řízení o nesplnění povinnosti proti členským státům EU jako o způsobu, jak zabránit týrání zvířat
a zvýšit dodržování předpisů. Zdůrazňuje také úlohu, kterou musí komise hrát jako strážkyně smluv, aby bylo
zajištěno řádné vymáhání. V souladu s tím parlament EU rovněž naléhá na veřejného ochránce práv EU, aby
prozkoumal, zda komise důsledně zajišťuje dodržování předpisů a zda je odpovědná za nesprávný úřední postup.
Konkrétně zpráva doporučuje, aby se neodstavená zvířata vykládala po dobu nejméně jedné hodiny, aby mohla být
zásobována elektrolyty nebo náhražkami mléka a aby nebyla přepravována nad osm hodin. Dalším velmi
hmatatelným doporučením je upřednostnit porážku na farmě, na místní nebo mobilní úrovni. Zpráva však jde ještě
dále, pokud jde o „živý vývoz zvířat“, přepravu živých zvířat přes stovky kilometrů a během několika dnů,
překračování hranic mnoha členských států EU a konečně dosažení cíle mimo EU: Parlament na základě mimořádně
odhodlaného jazyka dospěl k závěru, že vývoz živých zvířat představuje vážný problém a měl by být zakázán,
pokud nejsou v zemích určení dodržovány normy EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat. To potvrzuje
dřívější výklad nařízení o ochraně zvířat během přepravy ze strany Evropského soudního dvora.

"Sám jsem viděl strašné podmínky, které musí zvířata podstoupit při přepravě přes hranice mezi EU a Tureckem,
zejména při extrémních teplotách v létě," řekl poslanec EP Jørn Dohrmann, zpravodaj prováděcí zprávy. „Občané EU
jsou hluboce znepokojeni otřesnými životními podmínkami zvířat během přepravy a jako jejich zástupci máme
povinnost zajistit, aby byly podniknuty nezbytné kroky k zákazu vývozu živých zvířat do zemí, které nesplňují naše
vysoké standardy v oblasti zajištění dobrých životních podmínek zvířat nebo naše právní požadavky EU. “

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0057_EN.html?redirect
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