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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по земеделие и развитие на селските райони да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. напомня, че член 13 от Договора за функционирането на ЕС е с общо приложение и 
като такъв е с еднаква важност, както разпоредбите относно околната среда или 
защитата на потребителите; подчертава във връзка с това, че стратегията на ЕС за 
хуманно отношение към животните трябва да включва инициативи и действия за 
насърчаване на хуманното отношение към всички животни във всички области на 
политиката;

2. приветства включването в стратегията на законодателна рамка на ЕС за хуманно 
отношение към животните; заявява отново, че тази законодателна рамка следва да 
се основава на актуални и научно доказани данни и да обхваща всички животни, 
както домашни или бездомни, така също инвазивни чужди видове и риба; 

3. настоятелно изисква от Комисията при наличие на ясни научни данни, доказващи 
проблеми с хуманното отношение към животните, да преработи или въведе нови 
инструменти на политика за решаване на тези проблеми, в това число случаите с 
млечни крави, развъждана в стопанства риба и транспортиране на живи животни;

4. подчертава, че списъкът с действия, включени в стратегията, трябва да обхваща: 

– преразглеждане на Регламент (ЕО) № 1/2005;

– въвеждане на насоки на ЕС или прилагане на правила относно защитата на 
животните при умъртвяване;

– законодателно предложение, налагащо забрана върху клонирането и пускането на 
пазара на продукти от клонирани животни и тяхното потомство;

5. призовава Комисията да приеме обща за ЕС стратегия за разработването и 
употребата на алтернативни методи на изпитвания без използване на животни в 
контекста на преразглеждането на законодателството на ЕС и новите технологии;

6. настоятелно изисква от Комисията да предприеме внимателно проучване на 
въздействието, което оказват върху животинското здраве, човешкото здраве и 
околната среда практикуваните понастоящем неустойчиви методи на 
животновъдство, и да гарантира, че планираните взаимодействия с ОСП, включени 
в стратегията, ще доведат до по-голяма подкрепа за устойчиви производствени 
системи с подобрено хуманно отношение към животните, като по този начин се 
спомогне за предотвратяване разпространението на болести и антимикробна 
резистентност;

7. приканва Комисията да интегрира изискванията за хуманно отношение към 
животните като цел на бъдещата седма програма за действие за околната среда, като 
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в частност гарантира включването на стратегии и действия, целящи да ограничат 
използването на животни при научни изследвания, защитата на дивите животни, 
ефективното опазване и подобряване на биологичното разнообразие и 
насърчаването на устойчиво животновъдство;


