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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. przypomina, że art. 13 Traktatu ma zastosowanie ogólne, w związku z czym jego 
postanowienia są równie ważne, jak postanowienia dotyczące ochrony środowiska i 
konsumentów; podkreśla, że strategia UE w zakresie dobrostanu zwierząt musi w 
konsekwencji obejmować inicjatywy i działania mające na celu promowanie dobrostanu 
wszystkich zwierząt we wszystkich obszarach polityki;

2. z zadowoleniem przyjmuje uwzględnienie w strategii europejskiej ustawy ramowej o 
dobrostanie zwierząt; ponownie podkreśla, że taka ustawa ramowa powinna opierać się na 
aktualnym stanie nauki i obejmować wszystkie zwierzęta, zarówno domowe, jak i dzikie, 
a także inwazyjne gatunki obce oraz ryby; 

3. wzywa Komisję, aby w przypadkach, w których istniejące dowody naukowe wskazują na 
problemy związane z dobrostanem zwierząt, przyjmowała i wprowadzała nowe 
instrumenty polityki w celu rozwiązania tych problemów, m.in. dotyczących bydła 
mlecznego, ryb utrzymywanych w gospodarstwie rybackim i transportu żywych zwierząt;

4. podkreśla, że działania objęte strategią muszą uwzględniać: 

– zmianę rozporządzenia 1/2005;

– przyjęcie wytycznych UE lub przepisów wykonawczych w sprawie ochrony zwierząt 
podczas ich uśmiercania;

– wniosek ustawodawczy przewidujący zakaz klonowania i wprowadzania do obrotu 
produktów pochodzących z klonowanych zwierząt i ich potomstwa;

5. wzywa Komisję do przyjęcia ogólnoeuropejskiej strategii w zakresie rozwoju i 
wykorzystania metod alternatywnych wobec badań na zwierzętach, w kontekście zmian 
prawodawstwa Unii i nowych technologii; 

6. wzywa Komisję do gruntownego zbadania wpływu obecnych niezrównoważonych metod 
produkcji zwierząt gospodarskich na zdrowie zwierząt, zdrowie ludzi i środowisko 
naturalne oraz do zapewnienia, aby planowane w strategii synergie z WPR doprowadziły 
do większego wsparcia zrównoważonych systemów produkcyjnych uwzględniających 
poziom dobrostanu zwierząt, które przyczynią się do zapobiegania zagrożeniom 
związanym z rozprzestrzenianiem się chorób i opornością na środki 
przeciwdrobnoustrojowe;

7. wzywa Komisję do uwzględnienia kwestii dobrostanu zwierząt wśród celów przyszłego 
siódmego programu działań w zakresie środowiska naturalnego poprzez zapewnienie w 
szczególności uwzględnienia strategii i działań zmierzających do zmniejszenia 
przypadków wykorzystywania zwierząt w badaniach naukowych, ochrony dzikich 
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zwierząt, skutecznej ochrony i poprawy stanu bioróżnorodności oraz do promowania 
zrównoważonej produkcji zwierząt gospodarskich.


