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

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. ubolewa nad tym, że choć program 
działań na rzecz dobrostanu zwierząt jest 
realizowany za pośrednictwem specjalnych 
aktów prawnych, nadal istnieje zbyt wiele 
obszarów, w których brakuje 
szczegółowego prawodawstwa UE;

1. ubolewa nad tym, że choć program 
działań na rzecz dobrostanu zwierząt jest 
realizowany za pośrednictwem specjalnych 
aktów prawnych, nadal istnieje zbyt wiele 
obszarów, w których brakuje 
szczegółowego prawodawstwa UE, takich 
jak dobrostan krów mlecznych, bydła 
opasowego, kaczek, gęsi, królików i ryb
hodowlanych;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. ubolewa nad tym, że Komisja nie 
odniosła się do innych obszarów polityki, 
które zbiegają się z kwestią dobrostanu 
zwierząt, takich jak siódmy unijny 
program działań w zakresie środowiska, 
zielone zamówienia publiczne, unijna 
strategia ochrony różnorodności 
biologicznej na okres do 2020 r., ósmy 
program ramowy i strategia dotycząca 
inwazyjnych gatunków obcych, i nie 
zapewniła spójności z nimi;

Or. en

Poprawka 3
Rolandas Paksas
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Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zaznacza, że dobrostan zwierząt jest 
kwestią złożoną i wielowątkową, mającą 
znaczenie dla polityki międzynarodowej i 
krajowej, obejmującą istotne aspekty 
etniczne, naukowe, ekonomiczne, 
kulturowe i polityczne;

Or. lt

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

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę na ciągle wzrastającą 
liczbę petycji składanych przez 
europejskich obywateli ze wszystkich 
państw członkowskich, którzy domagają 
się zaostrzenia przepisów w sprawie 
ochrony i dobrostanu zwierząt w celu 
usunięcia istniejących luk prawnych;

2. zwraca uwagę na ciągle wzrastającą 
liczbę petycji składanych przez 
europejskich obywateli ze wszystkich 
państw członkowskich, którzy domagają 
się zaostrzenia przepisów w sprawie 
ochrony i dobrostanu zwierząt w celu 
usunięcia istniejących luk prawnych; z 
zadowoleniem przyjmuje wyznaczony 
przez Komisję cel, jakim jest rozważenie 
wykonalności wprowadzenia 
uproszczonych przepisów UE dotyczących 
dobrostanu zwierząt w odniesieniu do 
wszystkich zwierząt utrzymywanych w 
ramach działalności gospodarczej, w tym, 
w stosownych przypadkach, zwierząt 
domowych;

Or. en

Poprawka 5
Adina-Ioana Vălean
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę na ciągle wzrastającą 
liczbę petycji składanych przez 
europejskich obywateli ze wszystkich 
państw członkowskich, którzy domagają 
się zaostrzenia przepisów w sprawie 
ochrony i dobrostanu zwierząt w celu 
usunięcia istniejących luk prawnych;

2. zwraca uwagę na ciągle wzrastającą 
liczbę petycji składanych przez 
europejskich obywateli ze wszystkich 
państw członkowskich, którzy domagają 
się zaostrzenia przepisów w sprawie 
ochrony i dobrostanu zwierząt w celu 
usunięcia istniejących luk prawnych. Stoi 
jednak na stanowisku, że pierwszym 
krokiem powinno być egzekwowanie 
przestrzegania istniejących przepisów 
dotyczących dobrostanu zwierząt, i 
podkreśla potrzebę wdrożenia w okresie 
przejściowym w przyszłym prawodawstwie 
dotyczącym dobrostanu zwierząt 
„prawnych kamieni milowych”;

Or. en

Poprawka 6
Angelika Werthmann

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę na ciągle wzrastającą 
liczbę petycji składanych przez 
europejskich obywateli ze wszystkich 
państw członkowskich, którzy domagają 
się zaostrzenia przepisów w sprawie 
ochrony i dobrostanu zwierząt w celu 
usunięcia istniejących luk prawnych;

2. zwraca uwagę na ciągle wzrastającą 
liczbę petycji składanych przez 
europejskich obywateli ze wszystkich 
państw członkowskich, którzy domagają 
się zaostrzenia celowych i szczegółowych
przepisów w sprawie ochrony i dobrostanu 
zwierząt, zwłaszcza w parkach i ogrodach 
zoologicznych, w celu usunięcia licznych 
istniejących luk prawnych;

Or. en
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Poprawka 7
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że w ramach polityki Unii 
Europejskiej w zakresie dobrostanu 
zwierząt w przyszłości należałoby 
zwiększyć wsparcie na rzecz dobrostanu 
zwierząt hodowlanych, ponadto, 
konieczna jest bardziej skoordynowana 
współpraca i polityka horyzontalna w 
zakresie dobrostanu i zdrowia zwierząt 
hodowlanych na szczeblu unijnym i 
globalnym;

Or. lt

Poprawka 8
Jarosław Leszek Wałęsa

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę na to, że w swoich 
petycjach europejscy obywatele stanowczo 
protestują przeciwko walkom byków oraz 
innym pokazom, które są stresogenne dla 
zwierząt i podczas których krzywdzi się 
lub zabija zwierzęta;

3. zwraca uwagę na to, że w swoich 
petycjach europejscy obywatele stanowczo 
protestują przeciwko walkom byków oraz 
innym pokazom, które narażają zwierzęta 
na niepotrzebny stres i podczas których 
bezsensownie krzywdzi się lub zabija 
zwierzęta;

Or. pl

Poprawka 9
Carlos José Iturgaiz Angulo
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę na to, że w swoich 
petycjach europejscy obywatele stanowczo 
protestują przeciwko walkom byków oraz 
innym pokazom, które są stresogenne dla 
zwierząt i podczas których krzywdzi się 
lub zabija zwierzęta;

3. zwraca uwagę na to, że w swoich 
petycjach niektórzy europejscy obywatele 
protestują przeciwko walkom byków oraz 
innym pokazom, które są stresogenne dla 
zwierząt i podczas których krzywdzi się 
lub zabija zwierzęta;

Or. es

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

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę na to, że w swoich 
petycjach europejscy obywatele stanowczo 
protestują przeciwko walkom byków oraz 
innym pokazom, które są stresogenne dla 
zwierząt i podczas których krzywdzi się 
lub zabija zwierzęta;

3. zwraca uwagę na to, że w swoich 
petycjach europejscy obywatele stanowczo 
protestują przeciwko walkom byków oraz 
innym pokazom, które są stresogenne dla 
zwierząt i podczas których krzywdzi się 
lub zabija zwierzęta; wzywa do 
natychmiastowego wstrzymania 
dofinansowania unijnego dla przemysłu 
hodowli byków do walk oraz na renowację 
aren do walk byków, a także do 
stanowczego odrzucenia prób uznania 
walk byków i innych okrutnych widowisk, 
takich jak „El Toro de la Vega”, za część 
nienaruszalnego dziedzictwa kulturowego 
Europy;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. wskazuje na to, że według szacunków 
populacja psów i kotów w UE liczy ok. 
100 milionów zwierząt oraz że nie istnieją 
przepisy UE dotyczące dobrostanu 
zwierząt domowych; wzywa w związku z 
tym Komisję do promowania dobrostanu 
zwierząt domowych poprzez zapewnienie 
minimalnych standardów ich traktowania i 
ochrony oraz obowiązkowej rejestracji i 
sytemu mikroczipów;

4. wskazuje na to, że według szacunków 
populacja psów i kotów w UE liczy ok. 
100 milionów zwierząt oraz że nie istnieją 
przepisy UE dotyczące dobrostanu 
zwierząt domowych; wzywa w związku z 
tym Komisję do promowania dobrostanu 
zwierząt domowych, zgodnie z 
konkluzjami Rady z 2010 r. w sprawie 
dobrostanu kotów i psów, poprzez 
zapewnienie minimalnych standardów ich 
traktowania i ochrony oraz obowiązkowej 
rejestracji i sytemu mikroczipów;

Or. en

Poprawka 12
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że wyłącznie obowiązkowe 
znakowanie zwierząt hodowlanych, za 
pomocą skutecznego i pewnego systemu 
rejestracji zwierząt, zapewnia 
identyfikację zwierząt i jest istotnym 
elementem skutecznej kontroli zdrowia i 
dobrostanu zwierząt, który przyczynia się 
do odpowiedzialnej hodowli zwierząt i 
ochrony zdrowia społeczeństwa;

Or. lt

Poprawka 13
Jarosław Leszek Wałęsa

Draft opinion
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że w europejskich przepisach 
ramowych w zakresie dobrostanu zwierząt 
należy uwzględnić środki na rzecz 
rozwiązania problemu bezpańskich 
zwierząt, który jest szczególnie poważny 
we wschodnich i południowych państwach 
członkowskich UE, oraz domaga się, aby 
przydzielono środki finansowe UE na rzecz 
podjęcia skutecznych działań w zakresie 
sterylizacji i kastracji; wzywa Unię 
Europejską i państwa członkowskie do 
ratyfikacji Europejskiej konwencji o 
ochronie praw zwierząt domowych;

5. uważa, że w europejskich przepisach 
ramowych w zakresie dobrostanu zwierząt 
należy uwzględnić środki na rzecz 
rozwiązania problemu bezpańskich 
zwierząt, który jest szczególnie poważny 
we wschodnich i południowych państwach 
członkowskich UE, oraz domaga się, aby 
przydzielono środki finansowe UE na rzecz 
podjęcia skutecznych działań w zakresie 
sterylizacji i kastracji; wzywa Unię 
Europejską i państwa członkowskie do 
ratyfikacji Europejskiej konwencji o 
ochronie praw zwierząt domowych i 
implementacji jej postanowień do 
krajowych systemów prawnych;

Or. pl

Poprawka 14
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że w europejskich przepisach 
ramowych w zakresie dobrostanu zwierząt 
należy uwzględnić środki na rzecz 
rozwiązania problemu bezpańskich 
zwierząt, który jest szczególnie poważny 
we wschodnich i południowych państwach 
członkowskich UE, oraz domaga się, aby 
przydzielono środki finansowe UE na 
rzecz podjęcia skutecznych działań w 
zakresie sterylizacji i kastracji; wzywa 
Unię Europejską i państwa członkowskie 
do ratyfikacji Europejskiej konwencji o 
ochronie praw zwierząt domowych;

5. uważa, że w europejskich przepisach 
ramowych w zakresie dobrostanu zwierząt 
należy uwzględnić środki na rzecz 
rozwiązania problemu bezpańskich 
zwierząt, który jest szczególnie poważny 
we wschodnich i południowych państwach 
członkowskich UE; wzywa Unię 
Europejską i państwa członkowskie do 
ratyfikacji Europejskiej konwencji o 
ochronie praw zwierząt domowych;

Or. en
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Poprawka 15
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia kompleksowych strategii 
zarządzania populacją psów, 
uwzględniających takie środki jak 
przepisy dotyczące kontrolowania psów i 
przepisy przeciwdziałające przemocy, 
wsparcie na rzecz procedur 
weterynaryjnych, w tym szczepień 
przeciwko wściekliźnie i sterylizacji, jako 
koniecznej do ograniczania liczby 
niechcianych psów, a także na rzecz 
promowania odpowiedzialności wśród 
właścicieli zwierząt domowych, zgodnie z 
wnioskiem wyrażonym w pisemnym 
oświadczeniu nr 0026/2011 przyjętym 
przez Parlament Europejski;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do zaostrzenia 
postępowania w przypadku 
niedotrzymania zobowiązań określonych 
w dyrektywie Rady 1999/22/WE 
dotyczących przetrzymywania dzikich 
zwierząt w zoo;

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie
do przedsięwzięcia niezbędnych środków 
w celu zapewnienia wdrożenia dyrektywy 
Rady 1999/22/WE dotyczącej trzymania 
dzikich zwierząt w ogrodach 
zoologicznych, obejmujących ściślejsze 
kontrole i postępowanie w przypadku 
niespełnienia zobowiązań, inicjatywy 
zapewniające to, by wszystkie 
zainteresowane strony odpowiedzialne za 
zaspokajanie i ocenę potrzeb zwierząt były 
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właściwie przeszkolone i 
wykwalifikowane, w szczególności w 
odniesieniu do gatunków dzikich zwierząt 
trzymanych w niewoli, a także skuteczne 
wykorzystanie i realizowanie programów 
ulepszających, dotyczących konkretnych 
gatunków w celu zapewnienia właściwej 
stymulacji umysłowej i fizycznej do 
przeciwdziałania szkodom;

Or. en

Poprawka 17
Peter Jahr

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla potrzebę ustanowienia 
skuteczniejszych środków ochrony 
zwierząt gospodarskich, które są 
wywożone z UE do państw trzecich;

7. podkreśla potrzebę ustanowienia 
skuteczniejszych środków ochrony 
zwierząt przeznaczonych do uboju, które 
są wywożone z UE do państw trzecich;

Or. de

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

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia skuteczniejszego wdrażania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 w 
sprawie ochrony zwierząt podczas 
transportu i związanych z tym działań;

8. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia skuteczniejszego wdrażania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 w 
sprawie ochrony zwierząt podczas 
transportu i związanych z tym działań i 
wzywa Komisję do wprowadzenia 
przepisów ograniczających czas 
transportu żywych zwierząt w UE do 8 
godzin, zgodnie z wnioskiem wyrażonym 
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w przyjętym niedawno oświadczeniu 
Parlamentu oraz z wnioskiem ponad 
miliona sygnatariuszy petycji w tej 
sprawie; 

Or. en

Poprawka 19
Peter Jahr

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wskazuje na obawy europejskich 
obywateli wyrażane za pośrednictwem 
petycji do Parlamentu, dotyczące 
nadużywania uboju bez ogłuszania w UE; 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia skuteczniejszego 
egzekwowania przepisów oraz 
zagwarantowania dopuszczenia uboju bez 
ogłuszania ze względów religijnych;

9. wskazuje na obawy europejskich 
obywateli wyrażane za pośrednictwem 
petycji do Parlamentu, dotyczące 
nadużywania przepisów dopuszczających 
ubój bez ogłuszania w UE; wzywa państwa 
członkowskie do zapewnienia 
skuteczniejszego egzekwowania przepisów 
oraz do dopuszczenia uboju bez ogłuszania
wyłącznie ze zrozumiałych względów 
religijnych i z zastosowaniem surowych 
przepisów dopuszczających wyjątki;

Or. de

Poprawka 20
Jarosław Leszek Wałęsa

Projekt opinii
Ustęp 9

Draft opinion Poprawka

9. wskazuje na obawy europejskich 
obywateli wyrażane za pośrednictwem 
petycji do Parlamentu, dotyczące 
nadużywania uboju bez ogłuszania w UE; 
wzywa państwa członkowskie do 

9. wskazuje na obawy europejskich 
obywateli wyrażane za pośrednictwem 
petycji do Parlamentu, dotyczące 
nadużywania uboju bez ogłuszania w UE; 
wzywa państwa członkowskie do 
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zapewnienia skuteczniejszego 
egzekwowania przepisów oraz 
zagwarantowania dopuszczenia uboju bez 
ogłuszania ze względów religijnych;

zapewnienia skuteczniejszego 
egzekwowania przepisów oraz 
zagwarantowania dopuszczenia uboju bez 
ogłuszania tylko, jeśli podyktowane jest to 
względami religijnymi;

Or. pl

Poprawka 21
Jarosław Leszek Wałęsa

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. wzywa do lepszego informowania 
konsumentów o metodach wytwarzania 
produktów lub produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego oraz ich wpływu 
na dobrostan zwierząt poprzez 
odpowiednie przejrzyste etykiety oraz 
ulotki dołączane do opakowania;

10. wzywa do lepszego informowania 
konsumentów o metodach wytwarzania 
produktów lub produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego oraz ich wpływu 
na dobrostan zwierząt poprzez 
odpowiednie przejrzyste etykiety oraz 
ulotki dołączane do opakowania oraz 
obowiązkowe zamieszczanie informacji o 
kraju pochodzenia zwierzęcia;

Or. pl

Poprawka 22
Peter Jahr

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. wzywa do lepszego informowania 
konsumentów o metodach wytwarzania 
produktów lub produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego oraz ich wpływu 
na dobrostan zwierząt poprzez 
odpowiednie przejrzyste etykiety oraz 
ulotki dołączane do opakowania;

10. wzywa do lepszego informowania 
konsumentów o metodach wytwarzania 
produktów lub produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego oraz ich wpływu 
na dobrostan zwierząt poprzez 
odpowiednie przejrzyste etykiety oraz 
oznakowanie produktów;

Or. de
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Poprawka 23
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. wzywa do lepszego informowania
konsumentów o metodach wytwarzania 
produktów lub produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego oraz ich wpływu 
na dobrostan zwierząt poprzez 
odpowiednie przejrzyste etykiety oraz 
ulotki dołączane do opakowania;

10. wzywa do zapewniania lepszych 
informacji dla konsumentów o metodach 
uboju zwierząt i wytwarzania produktów 
lub produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego oraz ich wpływu na dobrostan 
zwierząt poprzez odpowiednie przejrzyste 
etykiety oraz ulotki dołączane do 
opakowania; w szczególności uważa, że 
mięso i produkty mleczne powinny być 
oznakowane, jeśli chodzi o metodę 
hodowli;

Or. en

Poprawka 24
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. wzywa do lepszego informowania 
konsumentów o metodach wytwarzania 
produktów lub produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego oraz ich wpływu 
na dobrostan zwierząt poprzez 
odpowiednie przejrzyste etykiety oraz 
ulotki dołączane do opakowania;

10. wzywa do lepszego informowania 
konsumentów o metodach wytwarzania 
produktów lub produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego oraz ich wpływu 
na dobrostan zwierząt;

Or. en

Poprawka 25
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda
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Projekt opinii
Ustęp 11a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11a. wzywa Komisję do opracowania 
strategii na rzecz poprawy dobrostanu 
krów mlecznych, a w szczególności na 
rzecz przeciwdziałania rosnącej 
industrializacji hodowli bydła mlecznego 
w UE;

Or. en

Poprawka 26
Keith Taylor, Raül Romeva i Rueda

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. z zadowoleniem przyjmuje wolę
uwzględnienia przez Komisję dobrostanu 
zwierząt w dwustronnych umowach 
handlowych lub na forach współpracy oraz
chęć zbadania przez Komisję tego, w jaki 
sposób dobrostan zwierząt może zostać 
lepiej zintegrowany z europejską polityką 
sąsiedztwa;

12. z zadowoleniem przyjmuje zamiar
uwzględnienia przez Komisję dobrostanu 
zwierząt w dwustronnych umowach 
handlowych i na forach współpracy i 
wzywa do tego, by wszelkie takie przepisy 
stały się wiążące zgodnie z mechanizmami 
rozstrzygania sporów przewidzianymi w 
umowach o wolnym handlu; z 
zadowoleniem przyjmuje również chęć 
zbadania przez Komisję tego, w jaki 
sposób dobrostan zwierząt może zostać 
lepiej zintegrowany z europejską polityką 
sąsiedztwa;

Or. en

Poprawka 27
Peter Jahr

Projekt opinii
Ustęp 13
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Projekt opinii Poprawka

13. uważa, że należy wprowadzić 
precyzyjne ograniczenia dotyczące 
wykorzystywania ssaków naczelnych oraz 
zakaz wykorzystywania pozyskanych 
dzikich zwierząt w eksperymentach 
naukowych;

skreślony

Or. de

Poprawka 28
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 13

Projekt opinii Poprawka

13. uważa, że należy wprowadzić 
precyzyjne ograniczenia dotyczące 
wykorzystywania ssaków naczelnych oraz 
zakaz wykorzystywania pozyskanych 
dzikich zwierząt w eksperymentach 
naukowych;

13. uważa, że należy ściśle wdrożyć 
dyrektywę 2010/63 w sprawie ochrony 
zwierząt wykorzystywanych do celów
naukowych;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 14

Projekt opinii Poprawka

14. wzywa do wprowadzenia obowiązku 
jak najczęstszego stosowania metod 
alternatywnych bez wykorzystywania 
zwierząt i za każdym razem, gdy jest to 
możliwe z naukowego punktu widzenia, 
aby ograniczyć do minimum eksperymenty 
wiążące się z dotkliwym i długotrwałym 
cierpieniem zwierząt.

14. ponownie przypomina o istniejącym 
prawnym obowiązku jak najczęstszego 
stosowania metod alternatywnych bez 
wykorzystywania zwierząt i za każdym 
razem, gdy jest to możliwe z naukowego 
punktu widzenia, aby ograniczyć do 
minimum eksperymenty wiążące się z 
dotkliwym i długotrwałym cierpieniem 
zwierząt, i wzywa Komisję do 
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wykorzystania systemu kontroli inspekcji 
państw członkowskich, o którym mowa w 
art. 35 dyrektywy 2010/63/UE w sprawie 
ochrony zwierząt wykorzystywanych do 
celów naukowych, do dostarczania 
odpowiednich informacji i kierowania 
działań niezbędnych do zapewnienia 
jednolitego stosowania wymogów 
odnoszących się do oceny projektu, w tym 
zasad dotyczących klasyfikacji dotkliwości 
procedur, oraz zapewnienia niezawodnego 
wdrażania wymogów odnoszących się do 
zastępowania, ograniczania i 
udoskonalania procedur z użyciem 
zwierząt.

Or. en

Poprawka 30
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 14

Projekt opinii Poprawka

14. wzywa do wprowadzenia obowiązku 
jak najczęstszego stosowania metod 
alternatywnych bez wykorzystywania 
zwierząt i za każdym razem, gdy jest to 
możliwe z naukowego punktu widzenia, 
aby ograniczyć do minimum eksperymenty 
wiążące się z dotkliwym i długotrwałym 
cierpieniem zwierząt.

14. wzywa do wprowadzenia obowiązku 
jak najczęstszego stosowania metod 
alternatywnych bez wykorzystywania 
zwierząt i za każdym razem, gdy jest to 
możliwe z naukowego punktu widzenia, 
aby ograniczyć do minimum eksperymenty 
wiążące się z dotkliwym i długotrwałym 
cierpieniem zwierząt, jak określono w 
dyrektywie 2010/63/UE w sprawie 
ochrony zwierząt wykorzystywanych do 
celów naukowych.
.

Or. en

Poprawka 31
Keith Taylor, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda
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Projekt opinii
Ustęp 14a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

14a. wzywa Komisję do zwiększenia 
obowiązków dotyczących koordynacji i 
promowania rozwijania i stosowania 
metod alternatywnych, jeśli chodzi o 
procedury z użyciem zwierząt w obszarze 
badań podstawowych i stosowanych oraz 
badań regulacyjnych, o których mowa w 
załączniku VII do dyrektywy 2010/63/UE, 
przez aktywne wspieranie odpowiednich 
funkcji ustalania strategii i funkcji 
badawczych laboratorium referencyjnego 
UE (Wspólne Centrum Badawcze) w celu 
określenia obszarów priorytetowych dla 
zastępowania technik prowadzenia badań 
na zwierzętach;

Or. en


