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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj 
podeželja kot pristojni odbor, naj v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. opozarja, da se člen 13 Pogodbe uporablja splošno in je kot tak enako pomemben kot 
varstvo okolja ali potrošnikov; poudarja, da mora strategija EU o dobrem počutju živali 
posledično vključevati pobude in ukrepe, ki spodbujajo dobro počutje vseh živali na vseh 
področjih politike;

2. pozdravlja vključitev evropske okvirne zakonodaje o dobrem počutju živali v strategijo; 
znova potrjuje, da mora taka okvirna zakonodaja temeljiti na najnovejših in potrjenih 
znanstvenih spoznanjih ter mora zajemati vse živali, tako udomačene kot tudi potepuške 
ter invazivne tuje vrste in ribe; 

3. poziva Komisijo, naj v primerih, kjer obstajajo jasni znanstveni dokazi o težavah na 
področju dobrega počutja živali, prilagodi ali uvede nove instrumente politike za 
razrešitev teh težav, vključno s primeri krav molznic, gojenih rib in prevoza živih živali;

4. poudarja, da mora seznam ukrepov v okviru strategije vključevati: 

– revizijo Uredbe 1/2005;

– uvedbo smernic ali izvedbenih pravil EU o zaščiti živali pri usmrtitvi;

– zakonodajni predlog, ki uvaja prepoved kloniranja ali dajanja v promet izdelkov, ki 
izhajajo iz klonov in njihovih potomcev;

5. poziva Komisijo, naj pri reviziji zakonodaje EU in novih tehnologij sprejme strategijo na 
ravni celotne Unije za razvoj in uporabo alternativnih metod testiranja, ki se ne izvajajo na 
živalih; 

6. poziva Komisijo, naj skrbno preuči učinek sedanjih netrajnostnih metod živinoreje na 
zdravje živali, zdravje ljudi in okolje ter zagotovi, da bodo načrtovane sinergije s skupno 
kmetijsko politiko, vključene v strategijo, omogočile večjo podporo trajnostnim 
proizvodnim sistemom z boljšim počutjem živali, kar bo pripomoglo k preprečevanju 
širjenja bolezni in odpornosti na protimikrobna zdravila;

7. poziva Komisijo, naj dobro počutje živali vključi kot cilj v prihodnji 7. okoljski akcijski 
program, pri čemer naj še posebej zagotovi vključitev strategij in ukrepov, ki stremijo k 
zmanjšanju uporabe živali za raziskovalne namene, k zaščiti divjih živali, učinkoviti 
zaščiti in izboljšanju biotske raznovrstnosti ter spodbujanju trajnostne živinoreje.


