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Изменение 1
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изразява съжаление относно факта, че 
въпреки че програмата за хуманно 
отношение към животните е прокарана 
чрез конкретни законодателни актове, 
все още съществуват твърде много 
области, в които няма специално 
законодателство на ЕС;

1. изразява съжаление относно факта, че 
въпреки че програмата за хуманно 
отношение към животните е прокарана 
чрез конкретни законодателни актове, 
все още съществуват твърде много 
области, в които няма специално 
законодателство на ЕС, като например 
за хуманното отношение към 
млекодайните крави, говедата, 
патиците, гъските, зайците и 
развъжданата в стопанства риба;

Or. en

Изменение 2
Keith Taylor, Raül Romeva i Rueda, Margrete Auken

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. изразява съжаление, че Комисията 
не е посочила други области на 
политиката, свързани с хуманното 
отношение към животните, като 
например Седмата програма за 
действие за околната среда, 
екологосъобразните обществени 
поръчки, Стратегията на ЕС за 
биологичното разнообразие до 2020 г., 
Осмата рамкова програма за научни 
изследвания и Стратегията за 
борбата с инвазивни чужди видове, 
както и да гарантира съгласуваност с 
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тях;

Or. en

Изменение 3
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. подчертава, че хуманното 
отношение към животните е сложен 
и многостранен въпрос, оказващ 
въздействие върху международните и 
вътрешните политики и имащ 
значителни етични, научни, 
икономически, културни и 
политически измерения;

Or. lt

Изменение 4
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. обръща внимание на непрестанно 
нарастващия брой петиции на 
европейски граждани от всички 
държави членки, в които се отправя 
искане за затягане на правилата за 
защита на животните и хуманно 
отношение към тях, за да се преодолеят 
настоящите законодателни пропуски;

2. обръща внимание на непрестанно 
нарастващия брой петиции на 
европейски граждани от всички 
държави членки, в които се отправя 
искане за затягане на правилата за 
защита на животните и хуманно 
отношение към тях, за да се преодолеят 
настоящите законодателни пропуски; 
приветства целта на Комисията да 
се разгледа възможността за 
въвеждане на опростена 
законодателна рамка на ЕС с 
принципи на хуманно отношение към 
животните за всички животни, 
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отглеждани в рамките на 
икономическа дейност, включително
за домашните любимци, когато е 
целесъобразно;

Or. en

Изменение 5
Adina-Ioana Vălean

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. обръща внимание на непрестанно 
нарастващия брой петиции на 
европейски граждани от всички 
държави членки, в които се отправя 
искане за затягане на правилата за 
защита на животните и хуманно 
отношение към тях, за да се преодолеят 
настоящите законодателни пропуски;

2. обръща внимание на непрестанно 
нарастващия брой петиции на 
европейски граждани от всички 
държави членки, в които се отправя 
искане за затягане на правилата за 
защита на животните и хуманно 
отношение към тях, за да се преодолеят 
настоящите законодателни пропуски;
въпреки това изразява становище, че 
първата стъпка следва да бъде
осигуряване на прилагането на 
съществуващите разпоредби за 
хуманно отношение към животните 
и подчертава необходимостта от 
въвеждането на „ключови правни 
етапи“ по време на преходния период 
в бъдещото законодателство за 
хуманно отношение към животните;

Or. en

Изменение 6
Angelika Werthmann

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. обръща внимание на непрестанно 2. обръща внимание на непрестанно 
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нарастващия брой петиции на 
европейски граждани от всички 
държави членки, в които се отправя 
искане за затягане на правилата за 
защита на животните и хуманно 
отношение към тях, за да се преодолеят 
настоящите законодателни пропуски;

нарастващия брой петиции на 
европейски граждани от всички 
държави членки, в които се отправя 
искане за затягане на целенасочени и 
подробни правила за защита на 
животните и хуманно отношение към 
тях, особено в парковете за свободни 
животни, зоологическите градини и 
зоопарковете, за да се преодолеят 
настоящите многобройни
законодателни пропуски;

Or. en

Изменение 7
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. счита, че в бъдещото развитие на 
политиката на Европейския съюз за 
хуманно отношение към животните 
следва да се увеличи допълнително 
подкрепата за хуманното отношение 
към домашните любимци; също така 
съществува необходимост от по-
добре координирано сътрудничество и 
хоризонтално установена 
политическа линия относно 
хуманното отношение към 
домашните любимци и въпросите на 
тяхното здравеопазване в ЕС и на 
световно равнище;

Or. lt

Изменение 8
Jarosław Leszek Wałęsa

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че в своите петиции 
европейските граждани силно 
протестират срещу борбата с бикове и 
други зрелища, които причиняват
стрес или нараняване и/или водят до 
убиване на животни;

3. отбелязва, че в своите петиции 
европейските граждани силно 
протестират срещу борбата с бикове и 
други зрелища, които излагат 
животните на излишен стрес и по 
време на които животните биват 
безсмислено наранявани или убивани;

Or. pl

Изменение 9
Carlos José Iturgaiz Angulo

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че в своите петиции 
европейските граждани силно
протестират срещу борбата с бикове и 
други зрелища, които причиняват стрес 
или нараняване и/или водят до убиване 
на животни;

3. отбелязва, че в своите петиции някои 
европейски граждани протестират 
срещу борбата с бикове и други 
зрелища, които причиняват стрес или 
нараняване и/или водят до убиване на 
животни;

Or. es

Изменение 10
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че в своите петиции 
европейските граждани силно 
протестират срещу борбата с бикове и 
други зрелища, които причиняват стрес 
или нараняване и/или водят до убиване 
на животни;

3. отбелязва, че в своите петиции 
европейските граждани силно 
протестират срещу борбата с бикове и 
други зрелища, които причиняват стрес 
или нараняване и/или водят до убиване 
на животни; призовава за незабавно 
прекратяване на финансирането от 
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ЕС на промишленото отглеждане на 
бикове за борба и на обновяването на 
арени за борба с бикове, както и за 
категорично отхвърляне на опитите 
да бъдат признати борбата с бикове и 
други жестоки зрелища, като 
например „El Toro de la Vega“, като 
част от европейското нематериално 
културно наследство;

Or. en

Изменение 11
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. посочва, че популациите от кучета и 
котки в ЕС се оценяват на около сто 
милиона животни и че не съществува 
законодателство на ЕС относно 
хуманното отношение към домашните 
любимци; поради това призовава 
Комисията да насърчи хуманното 
отношение към домашните любимци 
чрез осигуряването на минимални 
стандарти за отношението към тях и 
тяхната защита, както и на система за 
задължителна регистрация и поставяне 
на микрочипове;

4. посочва, че популациите от кучета и 
котки в ЕС се оценяват на около сто 
милиона животни и че не съществува 
законодателство на ЕС относно 
хуманното отношение към домашните 
любимци; поради това, в подкрепа на
заключенията на Съвета от 2010 г. 
относно хуманното отношение към 
котките и кучетата, призовава 
Комисията да насърчи хуманното 
отношение към домашните любимци 
чрез осигуряването на минимални 
стандарти за отношението към тях и 
тяхната защита, както и на система за 
задължителна регистрация и поставяне 
на микрочипове;

Or. en

Изменение 12
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 4a (нов)
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Проектостановище Изменение

4a. подчертава, че задължителната 
идентификация на домашните 
любимци, единствено в съчетание с 
ефективна и надеждна система за 
регистрация, води до възможност за 
проследяване и е от решаващо 
значение за успешното управление на 
здравеопазването на животните и 
хуманното отношение към тях, и с 
това подпомага насърчаването на 
отговорното поведение на 
собствениците и опазването на 
общественото здраве;

Or. lt

Изменение 13
Jarosław Leszek Wałęsa

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че европейският рамков закон 
за хуманно отношение към животните 
следва да включва мерки за решаване на 
проблема с бездомните животни, който 
е особено сериозен в южните и 
източните държави — членки на ЕС, 
както и настоятелно изисква да бъде 
предоставено финансиране от ЕС за 
прилагането на ефективни мерки за 
стерилизация и кастрация; призовава 
Европейския съюз и държавите членки 
да ратифицират Европейската 
конвенция за защита на домашните 
любимци;

5. счита, че европейският рамков закон 
за хуманно отношение към животните 
следва да включва мерки за решаване на 
проблема с бездомните животни, който 
е особено сериозен в южните и 
източните държави — членки на ЕС, 
както и настоятелно изисква да бъде 
предоставено финансиране от ЕС за
прилагането на ефективни мерки за 
стерилизация и кастрация; призовава 
Европейския съюз и държавите членки 
да ратифицират Европейската 
конвенция за защита на домашните 
любимци и да транспонират нейните 
разпоредби в националните правни 
системи;

Or. pl
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Изменение 14
Adina-Ioana Vălean

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че европейският рамков закон 
за хуманно отношение към животните 
следва да включва мерки за решаване на 
проблема с бездомните животни, който 
е особено сериозен в южните и 
източните държави — членки на ЕС,
както и настоятелно изисква да бъде 
предоставено финансиране от ЕС за 
прилагането на ефективни мерки за 
стерилизация и кастрация; призовава 
Европейския съюз и държавите членки 
да ратифицират Европейската 
конвенция за защита на домашните 
любимци;

5. счита, че европейският рамков закон 
за хуманно отношение към животните 
следва да включва мерки за решаване на 
проблема с бездомните животни, който 
е особено сериозен в южните и 
източните държави — членки на ЕС; 
призовава Европейския съюз и 
държавите членки да ратифицират 
Европейската конвенция за защита на 
домашните любимци;

Or. en

Изменение 15
Adina-Ioana Vălean

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. призовава държавите членки да 
приемат всеобхватни стратегии за 
управление на популациите от 
кучета, които да включват мерки 
като контрол на кучетата и закони 
против жестокото отношение, 
подкрепа за ветеринарните 
процедури, включително ваксиниране 
против бяс и стерилизация, в 
необходимата степен, за да се 
контролира броят на нежеланите 
кучета, както и да насърчават 
отговорното поведение на 
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собствениците на домашни любимци, 
както изисква Писмена декларация 
0026/2011, приета от Европейския 
парламент;

Or. en

Изменение 16
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията да бъде по-
активна в образуването на 
производства за установяване на 
неизпълнение на задълженията, 
установени в Директива 1999/22/ЕО на 
Съвета относно държането на диви 
животни в зоологически градини;

6. призовава Комисията и държавите 
членки да предприемат необходимите 
мерки, за да гарантират прилагането 
на Директива 1999/22/ЕО на Съвета 
относно държането на диви животни в 
зоологически градини, които мерки 
включват засилен контрол и 
процедури в случаите на неизпълнение 
на задълженията, инициативи, 
гарантиращи, че всички 
заинтересовани страни, които 
отговарят за полагането на 
необходимите грижи за животните и 
за оценка на потребностите им, 
имат подходяща подготовка и 
квалификация, особено по отношение 
на дивите животински видове в плен, 
както и ефективно използване и 
предприемане на специфични за 
различните животински видове 
програми за обогатяване, за да се 
гарантира подходящо психофизическо 
стимулиране за предотвратяване на 
увреждания;

Or. en

Изменение 17
Peter Jahr
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Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подчертава необходимостта от 
установяването на много по-ефективни 
мерки за защита на селскостопанските 
животни, които се изнасят от ЕС за 
трети държави;

7. подчертава необходимостта от 
установяването на по-ефективни мерки 
за защита на животните,
предназначени за клане, които се 
изнасят от ЕС за трети държави;

Or. de

Изменение 18
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. призовава държавите членки да 
осигурят по-ефективно прилагане на 
Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета 
относно защитата на животните по 
време на транспортиране и свързаните с 
това операции;

8. призовава държавите членки да 
осигурят по-ефективно прилагане на 
Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета 
относно защитата на животните по 
време на транспортиране и свързаните с 
това операции и настоятелно 
призовава Комисията да въведе 
законодателство за ограничаване на 
времето за транспортиране на живи 
животни в ЕС до 8 часа, както 
призовават неотдавна приетата 
парламентарна декларация и над един 
милион граждани, подписали петиция 
по този въпрос; 

Or. en

Изменение 19
Peter Jahr

Проектостановище
Параграф 9
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Проектостановище Изменение

9. посочва загрижеността сред 
европейските граждани, изразена в 
техните петиции до Парламента, 
относно злоупотребата с дерогацията за 
клане без зашеметяване в ЕС; призовава 
държавите членки да осигурят по-
ефективно прилагане на 
законодателството, като същевременно 
гарантират прилагането на 
дерогацията за клане без зашеметяване 
по религиозни причини;

9. посочва загрижеността сред 
европейските граждани, изразена в 
техните петиции до Парламента, 
относно злоупотребата с дерогацията за 
клане без зашеметяване в ЕС; призовава 
държавите членки да осигурят по-
ефективно прилагане на 
законодателството и да разрешават
клане без зашеметяване само по 
разбираеми религиозни причини и чрез 
прилагане на строго определена 
дерогация;

Or. de

Изменение 20
Jarosław Leszek Wałęsa

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. посочва загрижеността сред 
европейските граждани, изразена в 
техните петиции до Парламента, 
относно злоупотребата с дерогацията за 
клане без зашеметяване в ЕС; призовава 
държавите членки да осигурят по-
ефективно прилагане на 
законодателството, като същевременно 
гарантират прилагането на дерогацията 
за клане без зашеметяване по
религиозни причини;

9. посочва загрижеността сред 
европейските граждани, изразена в 
техните петиции до Парламента, 
относно злоупотребата с дерогацията за 
клане без зашеметяване в ЕС; призовава 
държавите членки да осигурят по-
ефективно прилагане на 
законодателството, като същевременно 
гарантират прилагането на дерогацията 
за клане без зашеметяване единствено 
ако това е продиктувано от
религиозни съображения;

Or. pl

Изменение 21
Jarosław Leszek Wałęsa
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Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. призовава за по-добро информиране 
на потребителите относно методите на 
производство на животински продукти 
или странични животински продукти и 
тяхното въздействие върху хуманното 
отношение към животните под формата 
на прозрачно и подходящо етикетиране 
и листовки с упътвания в опаковките;

10. призовава за по-добро информиране 
на потребителите относно методите на 
производство на животински продукти 
или странични животински продукти и 
тяхното въздействие върху хуманното 
отношение към животните под формата 
на прозрачно и подходящо етикетиране 
и листовки с упътвания в опаковките, 
както и на задължително включване 
на информация за страните на 
произход на животните;

Or. pl

Изменение 22
Peter Jahr

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. призовава за по-добро информиране 
на потребителите относно методите на 
производство на животински продукти 
или странични животински продукти и 
тяхното въздействие върху хуманното 
отношение към животните под формата 
на прозрачно и подходящо етикетиране 
и листовки с упътвания в опаковките;

10. призовава за по-добро информиране 
на потребителите относно методите на 
производство на животински продукти 
или странични животински продукти и 
тяхното въздействие върху хуманното 
отношение към животните под формата 
на прозрачно и подходящо етикетиране 
и идентификация на продуктите;

Or. de

Изменение 23
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Проектостановище
Параграф 10
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Проектостановище Изменение

10. призовава за по-добро информиране 
на потребителите относно методите на 
производство на животински продукти 
или странични животински продукти и 
тяхното въздействие върху хуманното 
отношение към животните под формата 
на прозрачно и подходящо етикетиране 
и листовки с упътвания в опаковките;

10. призовава за по-добро информиране 
на потребителите относно методите на
клане на животни и производство на 
животински продукти или странични 
животински продукти и тяхното 
въздействие върху хуманното 
отношение към животните под формата 
на прозрачно и подходящо етикетиране 
и листовки с упътвания в опаковките;
по-специално счита, че етикетите на 
месните и млечните продукти следва 
да посочват методите на 
отглеждане;

Or. en

Изменение 24
Adina-Ioana Vălean

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. призовава за по-добро информиране 
на потребителите относно методите на 
производство на животински продукти 
или странични животински продукти и 
тяхното въздействие върху хуманното 
отношение към животните под 
формата на прозрачно и подходящо 
етикетиране и листовки с упътвания 
в опаковките;

10. призовава за по-добро информиране 
на потребителите относно методите на 
производство на животински продукти 
или странични животински продукти и 
тяхното въздействие върху хуманното 
отношение към животните;

Or. en

Изменение 25
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Проектостановище
Параграф 11a (нов)
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Проектостановище Изменение

11а. призовава Комисията да 
разработи стратегия за подобряване 
на хуманното отношение към 
млекодайните крави, и по-специално 
да се противопостави на 
нарастващата индустриализация на 
млекопроизводствените стопанства 
в ЕС;

Or. en

Изменение 26
Keith Taylor, Raül Romeva i Rueda

Проектостановище
Параграф 12

Проектостановище Изменение

12. приветства волята на Комисията да 
включи хуманното отношение към 
животните в двустранните търговски 
споразумения или форумите за 
сътрудничество, както и намерението й
да разгледа как хуманното отношение 
към животните може да бъде по-добре 
интегрирано в рамките на Европейската 
политика за съседство;

12. приветства намерението на 
Комисията да включи хуманното 
отношение към животните в 
двустранните търговски споразумения и
форумите за сътрудничество и 
настоятелно призовава всички 
подобни разпоредби да бъдат обявени 
за обвързващи съгласно механизмите 
за уреждане на спорове на 
споразуменията за свободна търговия;
приветства също така намерението 
на Комисията да разгледа как 
хуманното отношение към животните 
може да бъде по-добре интегрирано в 
рамките на Европейската политика за 
съседство;

Or. en

Изменение 27
Peter Jahr
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Проектостановище
Параграф 13

Проектостановище Изменение

13. счита, че следва да има ясни 
ограничения върху използването на 
нечовекоподобни примати и забрана 
за използването на заловени диви 
животни в научни опити;

заличава се

Or. de

Изменение 28
Adina-Ioana Vălean

Проектостановище
Параграф 13

Проектостановище Изменение

13. счита, че следва да има ясни 
ограничения върху използването на 
нечовекоподобни примати и забрана 
за използването на заловени диви 
животни в научни опити;

13. счита, че Директива 2010/63/ЕС 
относно защитата на животните, 
използвани за научни цели, следва да
бъде строго прилагана;

Or. en

Изменение 29
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Проектостановище
Параграф 14

Проектостановище Изменение

14. призовава за въвеждането на
задължение за прилагане на 
алтернативни методи, без използването 
на животни, доколкото това е възможно 
и когато те са научно достъпни, за да се 
сведат до минимум експериментите, 
които са свързани с изключително и 
продължително страдание на 

14. отново посочва съществуващото 
правно задължение за прилагане на 
алтернативни методи, без използването 
на животни, доколкото това е възможно 
и когато те са научно достъпни, за да се 
сведат до минимум експериментите, 
които са свързани с изключително и 
продължително страдание на животните 
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животните. и призовава Комисията да използва 
системата за проверки на 
националните инспекции, описана в 
член 35 от Директива 2010/63/ЕС 
относно защитата на животните, 
използвани за научни цели, за да 
информира и напътства дейностите, 
необходими за осигуряване на 
последователното прилагане на 
изискванията, свързани с оценка на 
проекта, включително правила 
относно класификацията на 
тежестта на процедурите, и да 
гарантира строго изпълнение на 
изискванията, свързани с заместване, 
намаляване и облекчаване на 
процедурите с животни.

Or. en

Изменение 30
Adina-Ioana Vălean

Проектостановище
Параграф 14

Проектостановище Изменение

14. призовава за въвеждането на 
задължение за прилагане на 
алтернативни методи, без използването 
на животни, доколкото това е възможно 
и когато те са научно достъпни, за да се 
сведат до минимум експериментите, 
които са свързани с изключително и 
продължително страдание на 
животните.

14. призовава за въвеждането на 
задължение за прилагане на 
алтернативни методи, без използването 
на животни, доколкото това е възможно 
и когато те са научно достъпни, за да се 
сведат до минимум експериментите, 
които са свързани с изключително и 
продължително страдание на 
животните, както е регламентирано в 
Директива 2010/63/ЕС относно 
защитата на животните, използвани 
за научни цели.

Or. en



AM\899610BG.doc 19/19 PE487.812v01-00

BG

Изменение 31
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Проектостановище
Параграф 14a (нов)

Проектостановище Изменение

14а. призовава Комисията да увеличи 
задълженията относно 
координирането и насърчаването на 
развитието и използването на 
алтернативи на процедурите с 
животни в области на основни и 
приложни изследвания, както и 
регулаторни изпитвания, както е 
описано в приложение VII към 
Директива 2010/63/ЕС, като 
поддържа активно съответните 
функции за изграждане на стратегия 
и за научни изследвания на 
референтната лаборатория на ЕС 
(Съвместния изследователски 
център), за да се определят
приоритетни области за заместване 
на методите за научни изследвания с 
животни.

Or. en


