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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir 
kaimo plėtros komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, kad Sutarties 13 straipsnis yra bendro pobūdžio, todėl yra tiek pat svarbus kaip ir 
aplinkos ar vartotojų apsauga; todėl pabrėžia, kad į ES strategiją dėl gyvūnų gerovės turi 
būti įtrauktos iniciatyvos ir veiksmai, kuriais būtų skatinama visų gyvūnų gerovė visose 
politikos srityse;

2. palankiai vertina tai, kad strategijoje būtų pasiūlytas Europos gyvūnų gerovės pagrindų 
įstatymas; pakartoja, kad toks pagrindų įstatymas turėtų būti grindžiamas naujausiais 
patvirtintais mokslo duomenimis ir kad jis turėtų apimti visus gyvūnus – ir naminius, ir 
benamius, – taip pat invazines svetimas rūšis ir žuvis;

3. primygtinai ragina Komisiją pritaikyti esamas priemones arba nustatyti naujas politikos 
priemones gyvūnų gerovės problemoms spręsti, kai esama aiškių šias problemas 
patvirtinančių mokslo įrodymų, įskaitant problemas, susijusias su pieninių galvijų, 
ūkiuose auginamų žuvų gerove ir gyvų gyvūnų vežimu;

4. pabrėžia, kad į strategijoje išvardytų veiksmų sąrašą turi būti įtraukti šie veiksmai:

– persvarstyti Reglamentą (EB) Nr. 1/2005;

– parengti ES gaires ar įgyvendinimo taisykles dėl žudomų gyvūnų apsaugos;

– parengti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo būtų uždrausta 
klonuoti gyvūnus ir pateikti rinkai maisto produktus iš klonuotų gyvūnų ir jų palikuonių;

5. ragina Komisiją persvarstant ES teisės aktus ir atsižvelgiant į naujas technologijas ES 
mastu priimti strategiją dėl bandymams su gyvūnais alternatyvių metodų kūrimo ir 
taikymo;

6. primygtinai ragina Komisiją atlikti išsamų dabartinių netvarių gyvulininkystės produktų 
gamybos metodų poveikio gyvūnų ir žmonių sveikatai bei aplinkai tyrimą ir užtikrinti, kad 
strategijoje numatyta sąveika su BŽŪP padėtų labiau remti tvarios gamybos sistemas ir 
didinti gyvūnų gerovę, taip padedant išvengti ligų ir antimikrobinio atsparumo;

7. ragina Komisiją įtraukti gyvūnų gerovės tikslą į būsimą septintąją aplinkosaugos veiksmų 
programą ir visų pirma užtikrinti, kad būtų įtrauktos strategijos ir veiksmai, kuriais 
siekiama sumažinti moksliniuose tyrimuose naudojamų gyvūnų skaičių, apsaugoti 
laukinius gyvūnus, veiksmingai apsaugoti ir padidinti biologinę įvairovę ir skatinti tvarią 
gyvulininkystę.


