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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling om onderstaande suggesties in 
haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. herinnert eraan dat artikel 13 van het Verdrag algemeen toepasselijk is en als zodanig 
even belangrijk is als het milieu of consumentenbescherming; benadrukt dat 
dientengevolge de EU-strategie voor dierenwelzijn initiatieven en maatregelen moet 
omvatten om het welzijn van dieren op alle beleidsterreinen te bevorderen;

2. is ingenomen met het feit dat in deze strategie een Europese kaderwet inzake 
dierenwelzijn is opgenomen; wijst er eens te meer op dat een dergelijke kaderwet 
gebaseerd moet zijn op actuele gevalideerde wetenschap en zich zou moeten uitstrekken 
over alle dieren, of dit nu huis- of zwerfdieren zijn, alsmede invasieve uitheemse soorten, 
en vissen;

3. dringt er bij de Commissie op aan om, daar waar er sprake is van duidelijk 
wetenschappelijk bewijs dat problemen op gebied van dierenwelzijn aantoont, nieuwe 
beleidsinstrumenten in te voeren om deze problemen op te lossen, waaronder de kwesties 
van melkvee, kweekvissen en het vervoer van levende dieren;

4. benadrukt dat de lijst van maatregelen die in de strategie zijn opgenomen opgesteld moet 
worden met inbegrip van:

– herziening van Verordening (EG) nr. 1/2005;

– invoering van EU-richtsnoeren of uitvoeringsregels inzake de bescherming van dieren bij 
het doden;

– een wetgevingsvoorstel voor het invoeren van een verbod op klonen en het in de handel 
brengen van producten van klonen en hun nakomelingen;

5. verzoekt de Commissie voor de hele EU geldende strategie goed te keuren voor het 
ontwikkelen en gebruiken van alternatieve testmethoden zonder dierproeven, in de context 
van de herziening van EU-wetgeving en van nieuwe technologieën;

6. dringt er bij de Commissie op aan om een zorgvuldig onderzoek in te stellen naar het 
effect van de huidige niet-duurzame productiemethoden in de veehouderij op de 
gezondheid van mens en dier en op het milieu, en om ervoor te zorgen dat de geplande 
synergieën met het GLB, opgenomen in de strategie, zullen leiden tot bredere steun voor 
duurzame productiesystemen met verbeterd dierenwelzijn, wat weer helpt bij het 
voorkomen van de verspreiding van ziekten en antimicrobiële resistentie;

7. verzoekt de Commissie om dierenwelzijn op te nemen als doelstelling voor het 
toekomstige zevende milieuactieprogramma, en er in het bijzonder voor te zorgen dat deze 
strategieën en maatregelen omvat die erop gericht zijn het gebruik van dieren voor 
onderzoek te beperken, wilde dieren te beschermen, biodiversiteit op doeltreffende wijze 
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te beschermen en te verbeteren, en om duurzame veehouderij te bevorderen.


