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d) Výkon úradnej kontroly na Hraničnej inšpekčnej stanici Vyšné Nemecké v rokoch 2007 –
2011 zameranej na dodržiavanie požiadaviek legislatívy SR a Európskej únie na ochranu
zvierat počas prepravy dopravnými prostriedkami na ceste.
V sledovanom období rokov 2007 – 2011 bolo na Hraničnej inšpekčnej stanici Vyšné
Nemecké vykonaných 148 úradných kontrol zásielok zvierat zameraných na ochranu zvierat
počas prepravy s celkovým počtom 4 096 807 prepravovaných zvierat. Úradné kontroly
vykonali veterinárny inšpektori hraničnej inšpekčnej stanice v súlade s Nariadením Rady
a Parlamentu (ES) č. 1/2005 z 22.decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou
súvisiacich činnosti a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES)
č.1255/97 (ďalej len „nariadenie (ES) č. 1/2005“). Vykonané úradné kontroly boli zamerané
na plnenie noriem ochrany zvierat v čase ich prepravy a vybavenia cestných dopravných
prostriedkov v súlade s požiadavkami stanovenými v nariadení (ES) č.1/2005.
Úradné kontroly pozostávali z kontroly dokladov, dopravných prostriedkov a zvierat.
Pri dokladovej kontrole sa preverilo, či prepravca zvierat má platné povolenie prepravcu
podľa dĺžky trvania cesty, vodič alebo sprievodca má platné osvedčenie o spôsobilosti
vodičov a sprievodcov. V prípade dlhých ciest má dopravný prostriedok platné osvedčenie
o schválení cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty. Zásielku zvierat sprevádza
požadovaná dokumentácia a v prípade dlhej cesty potvrdený plán prepravy. Zo záznamov
v uvedených dokumentoch sa zistili podmienky prepravy. Vyhradený priestor pre jedno
prepravované zviera a intervaly kŕmenia a napájania, dĺžky trvania cesty a čas odpočinku
a posúdil sa súlad so stanovenými podmienkami v nariadení (ES) č. 1/2005.
Po ukončení dokladovej kontroly sa vykonala identifikačná a fyzická kontrola
prepravovaných zvierat a vybavenia dopravných prostriedkov, pri ktorej sa posúdilo, či
zvieratá sú spôsobilé pokračovať v ceste v súlade s ustanoveniami kapitoly I prílohy
I nariadenia (ES) č. 1/2005.
Dopravné prostriedky sú správne označené symbolom prepravy živých zvierat, ich
vybavenie je v súlade s požadovanými technickými normami pre prepravovaný druh
a kategóriu zvierat a v súlade s ustanoveniami kapitoly II a kapitoly VI prílohy I nariadenia
(ES) č. 1/2005.
Výsledky úradných kontrol na Hraničnej inšpekčnej stanici Vyšné Nemecké preukázali
požadovanú úroveň požiadaviek ochrany zvierat počas prepravy.
Za sledované obdobie rokov 2007 – 2011 počas úradnej kontroly prepravy zvierat nebol
zistení úhyn žiadneho prepravovaného zvieraťa a taktiež žiadne z kontrolovaných zvierat
neprejavilo príznaky nespôsobilosti ďalšej prepravy.
Kontrolou prepravovaných zvierat, dopravných prostriedkov a sprievodných dokladov
nebolo zistené nedodržanie požiadaviek nariadenia (ES) č. 1/2005 a nebolo potrebné pristúpiť
k prijatiu opatrení na odstránenie zistených nedostatkov zo strany prepravcov alebo osôb
zodpovedných za zvieratá. Malé nedostatky ktoré sa zistili, boli na mieste odstránené.

