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

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. kifogásolja, hogy noha néhány különös 
jogszabálynak köszönhetően előrelépések 
történtek az állatjóléti kérdésekben, számos 
területen továbbra sem létezik különös,
uniós jogszabály;

1. kifogásolja, hogy noha néhány különös 
jogszabálynak köszönhetően előrelépések 
történtek az állatjóléti kérdésekben, számos 
területen továbbra sem létezik különös 
uniós jogszabály, így a tejelő tehenek, a 
vágómarhák, a kacsák, a libák, a nyulak 
és a tenyésztett halak jóléte tekintetében;

Or. en

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

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. sajnálja, hogy a Bizottság nem tett 
említést az állatjóléti kérdéseket is érintő 
egyéb politikai területekről, illetve nem 
biztosította az ilyen politikai területekkel 
való összhangot, amelyek közé tartozik 
például a hetedik környezetvédelmi 
cselekvési program, a zöld közbeszerzés, a 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-
ig teljesítendő uniós stratégia, a nyolcadik 
kutatási keretprogram és az invazív idegen 
fajokra vonatkozó stratégia;

Or. en
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Módosítás 3
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy az állatjólét egy 
olyan összetett és sokrétű kérdés, amely 
hatással van a nemzetközi és belföldi 
politikákra, és amelynek jelentős etikai, 
tudományos, gazdasági, kulturális és 
politikai vetületei vannak;

Or. lt

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

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a figyelmet arra, hogy az 
európai polgárok valamennyi tagállamból 
egyre növekvő számban nyújtanak be 
olyan petíciókat, amelyekben az 
állatvédelmi és állatjóléti szabályozás 
szigorítását kérik a fennálló joghézagok 
megszüntetése érdekében;

2. felhívja a figyelmet arra, hogy az 
európai polgárok valamennyi tagállamból 
egyre növekvő számban nyújtanak be 
olyan petíciókat, amelyekben az 
állatvédelmi és állatjóléti szabályozás 
szigorítását kérik a fennálló joghézagok 
megszüntetése érdekében; üdvözli a 
Bizottságnak azt a célkitűzését, hogy 
megvizsgálja a gazdasági 
tevékenységekkel összefüggésben tartott 
összes állatra – adott esetben a 
kedvtelésből tartott állatokra is – kiterjedő 
állatjóléti elveket alkalmazó egyszerűsített 
uniós jogi keretrendszer bevezetésének 
megvalósíthatóságát;

Or. en

Módosítás 5
Adina-Ioana Vălean
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a figyelmet arra, hogy az 
európai polgárok valamennyi tagállamból 
egyre növekvő számban nyújtanak be 
olyan petíciókat, amelyekben az 
állatvédelmi és állatjóléti szabályozás 
szigorítását kérik a fennálló joghézagok 
megszüntetése érdekében;

2. felhívja a figyelmet arra, hogy az 
európai polgárok valamennyi tagállamból 
egyre növekvő számban nyújtanak be 
olyan petíciókat, amelyekben az 
állatvédelmi és állatjóléti szabályozás 
szigorítását kérik a fennálló joghézagok 
megszüntetése érdekében; úgy véli 
azonban, hogy első lépésként a meglévő 
állatjóléti szabályok betartását kell 
biztosítani, valamint hangsúlyozza annak 
szükségességét, hogy a jövőbeni állatjóléti 
jogszabályokban az átmeneti időszak 
során „jogi mérföldköveket” hajtsanak 
végre;

Or. en

Módosítás 6
Angelika Werthmann

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a figyelmet arra, hogy az 
európai polgárok valamennyi tagállamból 
egyre növekvő számban nyújtanak be 
olyan petíciókat, amelyekben az
állatvédelmi és állatjóléti szabályozás
szigorítását kérik a fennálló joghézagok
megszüntetése érdekében;

2. felhívja a figyelmet arra, hogy az 
európai polgárok valamennyi tagállamból 
egyre növekvő számban nyújtanak be 
olyan petíciókat, amelyekben célzott és 
részletes állatvédelmi és állatjóléti 
szabályozást kérnek – különösen a 
vadasparkokon, vadaskerteken és 
állatkerteken belül – a fennálló számos 
joghézag megszüntetése érdekében;

Or. en

Módosítás 7
Rolandas Paksas
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Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy az Európai Unió 
állatjóléti politikájának jövőbeni 
kidolgozása során erősíteni kell a 
kedvtelésből tartott állatok jólétének uniós 
támogatását; továbbá szükség van az 
együttműködés jobb összehangolására és 
a kedvtelésből tartott állatok jólétével és 
egészségével kapcsolatos kérdésekre 
vonatkozó horizontálisan kialakított 
politikai irányvonalra;

Or. lt

Módosítás 8
Jarosław Leszek Wałęsa

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megállapítja, hogy petícióikban az 
európai polgárok határozott tiltakozásukat 
fejezik ki a bikaviadalok és egyéb olyan 
látványosságok ellen, amelyek során 
felzaklatják vagy megsebesítik és/vagy 
elpusztítják az állatokat;

3. megállapítja, hogy petícióikban az 
európai polgárok határozott tiltakozásukat 
fejezik ki a bikaviadalok és egyéb olyan 
látványosságok ellen, amelyek során 
szükségtelen stressznek teszik ki vagy 
értelmetlenül megsebesítik és/vagy 
elpusztítják az állatokat;

Or. pl

Módosítás 9
Carlos José Iturgaiz Angulo

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. megállapítja, hogy petícióikban az
európai polgárok határozott tiltakozásukat 
fejezik ki a bikaviadalok és egyéb olyan 
látványosságok ellen, amelyek során 
felzaklatják vagy megsebesítik és/vagy 
elpusztítják az állatokat;

3. megállapítja, hogy petícióikban egyes
európai polgárok tiltakozásukat fejezik ki a 
bikaviadalok és egyéb olyan 
látványosságok ellen, amelyek során 
felzaklatják vagy megsebesítik és/vagy 
elpusztítják az állatokat;

Or. es

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

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megállapítja, hogy petícióikban az 
európai polgárok határozott tiltakozásukat 
fejezik ki a bikaviadalok és egyéb olyan 
látványosságok ellen, amelyek során 
felzaklatják vagy megsebesítik és/vagy 
elpusztítják az állatokat;

3. megállapítja, hogy petícióikban az 
európai polgárok határozott tiltakozásukat 
fejezik ki a bikaviadalok és egyéb olyan 
látványosságok ellen, amelyek során 
felzaklatják vagy megsebesítik és/vagy 
elpusztítják az állatokat; kéri a harci bikák 
tenyésztésére és a küzdőterek felújítására 
nyújtott uniós támogatások azonnali 
beszüntetését, valamint a bikaviadalok és 
az egyéb brutális látványosságok – mint 
például az „El Toro de la Vega” – Európa 
szellemi kulturális örökségének részeként 
történő elismerésére irányuló törekvések
határozott elutasítását;

Or. en

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

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. rámutat arra, hogy a becslések szerint az 
uniós kutya- és macskaállomány mintegy 

4. rámutat arra, hogy a becslések szerint az 
uniós kutya- és macskaállomány mintegy 
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százmillió egyedre tehető, a kedvtelésből 
tartott állatok jólétére vonatkozóan pedig 
nem létezik uniós jogszabály; ezért 
felszólítja a Bizottságot, hogy mozdítsa elő 
a kedvtelésből tartott állatok jólétét azáltal, 
hogy bánásmódjukra és védelmükre 
vonatkozóan minimumnormákat, valamint 
kötelező regisztrációs és mikrocsip-
használati rendszert biztosít;

százmillió egyedre tehető, a kedvtelésből 
tartott állatok jólétére vonatkozóan pedig 
nem létezik uniós jogszabály; ezért a 
kutyák és a macskák jólétéről szóló 2010-
es tanácsi következtetések elismerésével 
felszólítja a Bizottságot, hogy mozdítsa elő 
a kedvtelésből tartott állatok jólétét azáltal, 
hogy bánásmódjukra és védelmükre 
vonatkozóan minimumnormákat, valamint 
kötelező regisztrációs és mikrocsip-
használati rendszert biztosít;

Or. en

Módosítás 12
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy a kedvtelésből 
tartott állatok kötelező jelölése csak egy 
hatékony és megbízható nyilvántartási 
rendszerrel együtt biztosítja a nyomon 
követhetőséget, és az elengedhetetlen az 
állat-egészségügyi és az állatjóléti 
kérdések eredményes kezeléséhez, mivel 
elősegíti a felelős állattartást és a 
közegészség védelmét;

Or. lt

Módosítás 13
Jarosław Leszek Wałęsa

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy az európai állatjóléti 
keretjogszabálynak olyan intézkedéseket is 
magában kell foglalnia, amelyek célja a 
kóbor állatok problémájának megoldása, 
ami különösen súlyosan van jelen az Unió 

5. úgy véli, hogy az európai állatjóléti 
keretjogszabálynak olyan intézkedéseket is 
magában kell foglalnia, amelyek célja a 
kóbor állatok problémájának megoldása, 
ami különösen súlyosan van jelen az Unió 
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déli és keleti tagállamaiban, és sürgeti, 
hogy biztosítsanak uniós finanszírozást a 
hatékony sterilizálási és kasztrálási 
intézkedések végrehajtásához; felhívja az 
Európai Uniót és a tagállamokat, hogy 
ratifikálják a kedvtelésből tartott állatokról 
szóló európai egyezményt; 

déli és keleti tagállamaiban, és sürgeti, 
hogy biztosítsanak uniós finanszírozást a 
hatékony sterilizálási és kasztrálási 
intézkedések végrehajtásához; felhívja az 
Európai Uniót és a tagállamokat, hogy 
ratifikálják a kedvtelésből tartott állatokról 
szóló európai egyezményt, és 
rendelkezéseit ültessék át a tagállami 
jogrendszerekbe; 

Or. pl

Módosítás 14
Adina-Ioana Vălean

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy az európai állatjóléti 
keretjogszabálynak olyan intézkedéseket is 
magában kell foglalnia, amelyek célja a 
kóbor állatok problémájának megoldása, 
ami különösen súlyosan van jelen az Unió 
déli és keleti tagállamaiban, és sürgeti, 
hogy biztosítsanak uniós finanszírozást a 
hatékony sterilizálási és kasztrálási 
intézkedések végrehajtásához; felhívja az 
Európai Uniót és a tagállamokat, hogy 
ratifikálják a kedvtelésből tartott állatokról 
szóló európai egyezményt;

5. úgy véli, hogy az európai állatjóléti 
keretjogszabálynak olyan intézkedéseket is 
magában kell foglalnia, amelyek célja a 
kóbor állatok problémájának megoldása, 
ami különösen súlyosan van jelen az Unió 
déli és keleti tagállamaiban; felhívja az 
Európai Uniót és a tagállamokat, hogy 
ratifikálják a kedvtelésből tartott állatokról 
szóló európai egyezményt;

Or. en

Módosítás 15
Adina-Ioana Vălean

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felszólítja a tagállamokat, hogy az 
Európai Parlament által elfogadott 
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0026/2011 sz. írásbeli nyilatkozat 
kérésének megfelelően fogadjanak el 
átfogó kutyapopuláció-kezelési 
stratégiákat, amelyek olyan intézkedéseket 
foglalnak magukban, mint a kutyák 
ellenőrzésére vonatkozó és a kegyetlen 
bánásmód elleni jogszabályok, az 
állatorvosi eljárások – köztük a veszettség 
elleni oltás és a nem kívánt kutyák 
számának visszaszorításához szükséges 
sterilizáció – támogatását, valamint a 
felelős állattartás előmozdítását;

Or. en

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

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja a Bizottságot, hogy járjon el 
szigorúbban azon esetekben, amikor nem 
tartják be a vadon élő állatok állatkertben 
tartásáról szóló 1999/22/EK tanácsi 
irányelvben megállapított 
kötelezettségeket;

6. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy hozzák meg a 
szükséges intézkedéseket a vadon élő 
állatok állatkertben tartásáról szóló 
1999/22/EK tanácsi irányelv 
végrehajtásának biztosítása érdekében, 
amelyek szigorúbb ellenőrzéseket és 
eljárásokat is felölelnek azokban az 
esetekben, amikor nem tartják be a 
kötelezettségeket, továbbá olyan 
kezdeményezéseket foglalnak magukban, 
amelyek biztosítják, hogy az állatok 
szükségleteinek biztosításáért és 
megállapításáért felelős minden érintett 
érdekelt fél megfelelő képzésben 
részesüljön és megfelelő képesítéssel 
rendelkezzen, különösen a fogságban 
tartott vadon élő állatfajok tekintetében, 
valamint hatékonyan alkalmazzák és 
hajtsák végre az ártalmak megelőzését 
célzó megfelelő szellemi és fizikai ingerek 
garantálására irányuló, az egyes fajok 
igényeihez igazodó környezetgazdagító 
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programokat;

Or. en

Módosítás 17
Peter Jahr

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy az Unióból 
harmadik országokba exportált 
haszonállatok esetében sokkal
hatékonyabb védelmi intézkedéseket kell 
megállapítani;

7. hangsúlyozza, hogy az Unióból 
harmadik országokba exportált vágóállatok
esetében hatékonyabb védelmi 
intézkedéseket kell megállapítani;

Or. de

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

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsák 
az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó 
műveletek közbeni védelméről szóló 
1/2005/EK tanácsi rendelet hatékonyabb 
végrehajtását;

8. felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsák 
az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó 
műveletek közbeni védelméről szóló 
1/2005/EK tanácsi rendelet hatékonyabb 
végrehajtását, valamint sürgeti a 
Bizottságot, hogy vezessen be olyan 
jogszabályt, amely az EU-ban 8 órára 
korlátozza az élő állatok szállítási idejét, 
ahogy azt a közelmúltban elfogadott 
parlamenti nyilatkozatban, illetve az e 
tárgyban benyújtott, egymillió aláírást 
tartalmazó petícióban is szorgalmazták; 

Or. en
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Módosítás 19
Peter Jahr

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. rámutat az európai polgárok körében 
felmerült és a Parlamenthez benyújtott 
petícióikban kifejezésre juttatott, az 
elkábítás nélküli állatvágás EU-beli 
visszaéléseivel kapcsolatos aggodalmakra; 
felszólítja a tagállamokat, hogy biztosítsák 
a jogszabályok hatékonyabb végrehajtását, 
ugyanakkor pedig garantálják az elkábítás 
nélküli állatvágás alóli, vallási okokból 
való eltérést;

9. rámutat az európai polgárok körében 
felmerült és a Parlamenthez benyújtott 
petícióikban kifejezésre juttatott, az 
elkábítás nélküli állatvágás céljából az 
eltérésekkel való EU-beli visszaélésekkel
kapcsolatos aggodalmakra; felszólítja a 
tagállamokat, hogy biztosítsák a 
jogszabályok hatékonyabb végrehajtását, 
és az elkábítás nélküli állatvágást csak 
igazolt vallási okokból és szigorú eltérési 
szabályok mellett engedélyezzék;

Or. de

Módosítás 20
Jarosław Leszek Wałęsa

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. rámutat az európai polgárok körében 
felmerült és a Parlamenthez benyújtott 
petícióikban kifejezésre juttatott, az 
elkábítás nélküli állatvágás EU-beli 
visszaéléseivel kapcsolatos aggodalmakra; 
felszólítja a tagállamokat, hogy biztosítsák 
a jogszabályok hatékonyabb végrehajtását, 
ugyanakkor pedig garantálják az elkábítás 
nélküli állatvágás alóli, vallási okokból
való eltérést;

9. rámutat az európai polgárok körében 
felmerült és a Parlamenthez benyújtott 
petícióikban kifejezésre juttatott, az 
elkábítás nélküli állatvágás EU-beli 
visszaéléseivel kapcsolatos aggodalmakra; 
felszólítja a tagállamokat, hogy biztosítsák 
a jogszabályok hatékonyabb végrehajtását, 
ugyanakkor pedig kizárólag abban az 
esetben garantálják az elkábítás nélküli 
állatvágás alóli eltérést, ha azt vallási 
megfontolások diktálják;

Or. pl
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Módosítás 21
Jarosław Leszek Wałęsa

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. kéri, hogy átlátható és megfelelő 
címkézés, valamint a csomagolásban 
elhelyezett tájékoztatók formájában a 
fogyasztókat részletesebben 
tájékoztatassák az állati termékek, illetve 
állati melléktermékek előállításának 
módszereiről, és azok állatjóléti hatásairól;

10. kéri, hogy átlátható és megfelelő 
címkézés, valamint a csomagolásban 
elhelyezett tájékoztatók formájában a 
fogyasztókat részletesebben 
tájékoztatassák az állati termékek, illetve 
állati melléktermékek előállításának 
módszereiről, és azok állatjóléti hatásairól, 
továbbá kéri az állatok származási 
országára vonatkozó információk kötelező
feltüntetését;

Or. pl

Módosítás 22
Peter Jahr

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. kéri, hogy átlátható és megfelelő 
címkézés, valamint a csomagolásban 
elhelyezett tájékoztatók formájában a 
fogyasztókat részletesebben 
tájékoztatassák az állati termékek, illetve 
állati melléktermékek előállításának 
módszereiről, és azok állatjóléti hatásairól;

10. kéri, hogy átlátható és megfelelő 
címkézés, valamint termékmegjelölések
formájában a fogyasztókat részletesebben 
tájékoztatassák az állati termékek, illetve 
állati melléktermékek előállításának 
módszereiről, és azok állatjóléti hatásairól;

Or. de

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

Véleménytervezet
10 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

10. kéri, hogy átlátható és megfelelő 
címkézés, valamint a csomagolásban 
elhelyezett tájékoztatók formájában a 
fogyasztókat részletesebben 
tájékoztatassák az állati termékek, illetve 
állati melléktermékek előállításának 
módszereiről, és azok állatjóléti hatásairól;

10. kéri, hogy átlátható és megfelelő 
címkézés, valamint a csomagolásban 
elhelyezett tájékoztatók formájában a 
fogyasztókat részletesebben 
tájékoztatassák az állatok leölésének, 
valamint az állati termékek, illetve állati 
melléktermékek előállításának 
módszereiről, és azok állatjóléti hatásairól;
meggyőződése különösen, hogy a hús- és 
a tejtermékek címkéjén fel kell tüntetni a 
gazdálkodási módszereket;

Or. en

Módosítás 24
Adina-Ioana Vălean

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. kéri, hogy átlátható és megfelelő 
címkézés, valamint a csomagolásban 
elhelyezett tájékoztatók formájában a 
fogyasztókat részletesebben 
tájékoztatassák az állati termékek, illetve 
állati melléktermékek előállításának 
módszereiről, és azok állatjóléti hatásairól;

10. kéri, hogy a fogyasztókat 
részletesebben tájékoztatassák az állati
termékek, illetve állati melléktermékek 
előállításának módszereiről, és azok 
állatjóléti hatásairól;

Or. en

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

Véleménytervezet
11 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

11a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki stratégiát a tejelő tehenek 
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jólétének javítása, és különösen az uniós 
tejtermelés fokozódó iparosításával 
szembeni ellenintézkedés céljából;

Or. en

Módosítás 26
Keith Taylor, Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
hajlandóságát, hogy az állatjóléttel a 
kétoldalú kereskedelmi megállapodások, 
illetve együttműködési fórumok keretében 
is foglalkozik, valamint annak vizsgálatára 
irányuló szándékát, hogy az állatjóléti 
kérdések miként integrálhatók 
hatékonyabban az európai szomszédsági 
politika keretében;

12. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
szándékát, hogy az állatjóléttel a kétoldalú 
kereskedelmi megállapodások és
együttműködési fórumok keretében is 
foglalkozik; sürgeti, hogy ezeket a
rendelkezéseket tegyék kötelezővé a 
szabadkereskedelmi megállapodások 
vitarendezési mechanizmusainak
keretében; üdvözli a Bizottság annak 
vizsgálatára irányuló szándékát is, hogy az 
állatjóléti kérdések miként integrálhatók 
hatékonyabban az európai szomszédsági 
politika keretében;

Or. en

Módosítás 27
Peter Jahr

Véleménytervezet
13 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

13. úgy véli, hogy a főemlős állatok 
esetében – ami tudományos kísérletek 
céljára történő felhasználásukat illeti –
egyértelmű korlátozásokat, a vadonból 
befogott állatok alkalmazását illetően 
pedig tilalmat kell bevezetni;

törölve
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Or. de

Módosítás 28
Adina-Ioana Vălean

Véleménytervezet
13 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

13. úgy véli, hogy a főemlős állatok 
esetében – ami tudományos kísérletek 
céljára történő felhasználásukat illeti –
egyértelmű korlátozásokat, a vadonból 
befogott állatok alkalmazását illetően 
pedig tilalmat kell bevezetni;

13. úgy véli, hogy a tudományos célokra 
felhasznált állatok védelméről szóló 
2010/63/EU irányelvet szigorúan végre 
kell hajtani;

Or. en

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

Véleménytervezet
14 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

14. kéri egy arra vonatkozó kötelezettség
bevezetését, hogy a lehetőségekhez mérten 
és a tudományos megvalósíthatóságtól 
függően alkalmazzanak nem állatok 
felhasználásán alapuló alternatív 
módszereket annak érdekében, hogy 
minimálisra csökkentsék azon kísérletek 
számát, amelyek az állatok súlyos és 
hosszan tartó szenvedésével járnak.

14. ismételten felhívja a figyelmet az arra 
vonatkozó meglévő jogi kötelezettségre, 
hogy a lehetőségekhez mérten és a 
tudományos megvalósíthatóságtól függően 
alkalmazzanak nem állatok felhasználásán 
alapuló alternatív módszereket annak 
érdekében, hogy minimálisra csökkentsék 
azon kísérletek számát, amelyek az állatok 
súlyos és hosszan tartó szenvedésével 
járnak, valamint felszólítja a Bizottságot, 
hogy alkalmazza a tudományos célokra 
felhasznált állatok védelméről szóló
2010/63/EU irányelv 35. cikkében
meghatározott, tagállami vizsgálatokra 
vonatkozó ellenőrzési rendszert, hogy 
tájékoztatást és iránymutatást nyújtson a 
projektértékelési követelmények – köztük 
az eljárások súlyossági besorolására 
vonatkozó szabályok – következetes 
alkalmazásának biztosításához szükséges 
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tevékenységekhez, valamint biztosítsa, 
hogy szilárdan végrehajtsák az 
állatkísérleti eljárások kiváltásához, 
visszaszorításához és finomhangolásához 
kapcsolódó követelményeket.

Or. en

Módosítás 30
Adina-Ioana Vălean

Véleménytervezet
14 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

14. kéri egy arra vonatkozó kötelezettség 
bevezetését, hogy a lehetőségekhez mérten 
és a tudományos megvalósíthatóságtól 
függően alkalmazzanak nem állatok 
felhasználásán alapuló alternatív 
módszereket annak érdekében, hogy 
minimálisra csökkentsék azon kísérletek 
számát, amelyek az állatok súlyos és 
hosszan tartó szenvedésével járnak.

14. kéri egy arra vonatkozó kötelezettség 
bevezetését, hogy a lehetőségekhez mérten 
és a tudományos megvalósíthatóságtól 
függően alkalmazzanak nem állatok 
felhasználásán alapuló alternatív 
módszereket annak érdekében, hogy 
minimálisra csökkentsék azon kísérletek 
számát, amelyek az állatok súlyos és 
hosszan tartó szenvedésével járnak, a 
tudományos célokra felhasznált állatok 
védelméről szóló 2010/63/EU irányelvben 
foglalt szabályoknak megfelelően.

Or. en

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

Véleménytervezet
14 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

14a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
szigorítsa az alap- és az alkalmazott 
kutatás, valamint a jogszabály által előírt 
vizsgálatok terén az állatkísérleti 
eljárásokat kiváltó alternatív módszerek 
kifejlesztésének és alkalmazásának 
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összehangolásával és előmozdításával 
kapcsolatos, a 2010/63/EU irányelv VII. 
mellékletében leírt kötelezettségeket, 
tevékenyen támogatva az uniós 
referencialaboratórium (a Közös 
Kutatóközpont) ezzel kapcsolatos 
stratégiakidolgozási és kutatási feladatait, 
amelyek célja, hogy meghatározzák az 
állatok felhasználásán alapuló kutatási 
technikák kiváltásának elsőbbségi 
területeit;

Or. en


