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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
agricultură și dezvoltare rurală, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. reamintește faptul că articolul 13 din Tratat are o aplicare generală și, astfel, este la fel de 
important ca protecția mediului sau a consumatorului; drept urmare, subliniază că 
strategia UE privind bunăstarea animalelor trebuie să includă inițiative și acțiuni care să 
promoveze bunăstarea tuturor animalelor în toate domeniile de politică;

2. salută includerea în cadrul strategiei a unei Legi-cadru europene privind bunăstarea 
animalelor; reiterează faptul că o astfel de lege-cadru ar trebui să se bazeze pe știință 
actualizată și validată și să vizeze toate animalele domestice sau fără stăpân, inclusiv 
speciile exotice invadatoare și peștii; 

3. îndeamnă Comisia, în cazul în care există dovezi științifice clare care demonstrează 
probleme privind bunăstarea animalelor, să adopte sau să introducă instrumente noi de 
politică pentru a rezolva aceste probleme, inclusiv cazurile privind transportul vacilor de 
lapte, al peștilor de crescătorie și al animalelor vii.

4. subliniază că lista de acțiuni cuprinsă în strategie trebuie să includă: 

– revizuirea Regulamentului (CE) nr. 1/2005;

– introducerea de orientări sau norme de aplicare ale UE privind protecția animalelor în 
momentul sacrificării;

– o propunere legislativă care introduce o interdicție privind clonarea și comercializarea de 
produse provenite de la animale clonate și de la urmașii acestora;

5. solicită Comisiei să adopte, în contextul revizuirii legislației UE, o strategie la nivelul UE 
pentru elaborarea și utilizarea de metode alternative pentru teste fără utilizarea animalelor 
și de noi tehnologii; 

6. îndeamnă Comisia să efectueze o examinare atentă a impactului pe care actualele metode 
nesustenabile de producție îl au asupra sănătății animalelor, sănătății omului și mediului și 
să asigure că sinergiile planificate cu PAC, incluse în strategie, conduc la un sprijin mai 
mare pentru sistemele de producție durabile cu o bunăstare îmbunătățită a animalelor, 
contribuind astfel la împiedicarea răspândirii bolilor și a rezistenței antimicrobiene;

7. solicită Comisiei să integreze bunăstarea animalelor ca obiectiv al celui de al șaptelea 
viitor program de acțiune pentru mediu, asigurând, în special, includerea de strategii și 
acțiuni care vizează reducerea utilizării animalelor în cadrul cercetării, protejarea 
animalelor sălbatice, protejarea eficientă și îmbunătățirea biodiversității, precum și 
promovarea creșterii durabile a animalelor;


